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Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett fővárosi rendelet a buda-
pesti taxisok életében gyökeres változást idézett elő. Az Opel modelljeivel Ön a leg-
többet 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 gép-
kocsi meghatározott minimum megtartási feltételei mellett érvényes. A részletekről 
kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben. 
Az ár ajánlott fogyasztói ár.

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI
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Békés, Boldog Karácsonyt kíván az Opel!

opel.hu

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon  
az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

Ahogy az a címből is kiderül, immár 16.
alkalommal rendezte meg a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(CSMKIK), a kamarán belül működő
Enterprise Europe Network-Szeged szer-
vezésében, és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával a nemzetközi
közlekedési konferenciát. Az idén az
„Európai Piac-
nyitás és szociá-
lis dimenziók a
magyarországi
közhasznú köz-
lekedésben” cím-
mel. 
A két napra elosz-
tott, több mint egy
tucatnyi előadás-
ban szó volt töb-
bek között az euró-
pai és a magyar
közlekedési politi-
kák párhuzamossá-
gairól és különbsé-
geiről, a közleke-
dés szerbiai fel-
adatairól, az euró-
pai piacnyitás jogi
feltételrendszeréről a közhasznú közleke-
désben, a magyar fuvarozók versenyké-
pességéről, az Európai Szociális Alap kül-
detéséről és feladatairól, a munkavállalói
jogok változásairól. Meg még sok minden
másról. Tény, hogy ezek a kérdések köz-
vetlenül nem érintik a taxis szakmát, bár a
közhasznú közlekedés előbb-utóbb rászo-
rulhat a taxik igénybevételére is.

Ám, hogy a taxisoknak is legyen lehető-
sége szakmai kérdések megvitatására, az
MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégi-
ummának Taxi és Személygépkocsis Sze-
mélyszállítási Tagozata egy nappal a kon-
ferenciát megelőzően, a hagyományok-
hoz híven, kihelyezett ülést tartott Szege-
den. Itt ismerhették meg a megjelentek a
jövő év elejére várható kormányrendelet-
tervezet leglényegesebb részleteit, majd
megvitatták a Személytaxisok és Sze-
mélygépkocsis Személyszállítók Szakmai
Etikai Kódexét.

A kormányrendelet-tervezetről szóló
előadást Dudás Zoltán (BKIK VI-os osz-
tály, elnök) tartotta. Az elmondottakat le

is írta, így azt olvasóink is megismerhetik.
Munkáját ezúton is köszönjük! 

Az Etikai Kódex megújításának okairól,
illetve annak részleteiről dr. Horváth
György (BKIK Ipari Tagozat, alelnök) tar-
tott előadást.

Az ország különböző városaiból megje-
lent taxis vezetők nevében ezúton is kö-
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XVI. Nemzetközi Közlekedési 
Konferencia, Szeged

A szegedi Taxi és Személygépko-
csis Személyszállítási Tagozat

ülésén dr. Sze-
ri István kö-
szöntötte a
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Bobkó Attila,
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szönetet mon-
dunk házigaz-
dánknak: dr.
Szeri István-
nak, a
CSMKIK
tiszteletbeli
elnökének,
az MKIK
Közlekedé-
si és Lo-
gisztikai
Kollégium
elnöké-
nek, és
Bobkó
Attilának,
az MKIK

előbb említett kollégiumának keretein be-
lül működő Taxi és Személygépkocsis
Személyszállítási Tagozat elnökének a
szervezésért és a vendéglátásért.

A szerk.
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A XVI. Szegedi Nemzetközi Közlekedési Konfe-
rencia házigazdája ismét dr. Szeri István volt

Az első napirendi pontban a várható kormány-
rendeletet ismertették a megjelentekkel

A második napirendi pont a Személytaxisok
és Személygépkocsis Személyszállítók Szak-
mai Etikai Kódexének ismertetése volt

Dr. Horváth György, a BKIK Ipari Tago-
zat elnökhelyettese az Etikai Kódex-
ről beszélt a megjelenteknek

Új rendelet készül a taxitevékenység végzésének szabálya-
iról. A folyamat kezdete lassan a homályba vész, hiszen az
egyeztetések több mint öt éve folynak az éppen illetékes
minisztériummal. Nagy remények – egységes szakma – lo-
hadó lelkesedés – megosztott szakma – demonstráció –
szakmai egyeztetések – türelmetlenség – lemondás – in-
kább ne is legyen – most viszont nagyon kell! Ezek a cím-
szavak jutnak eszembe az elmúlt időszakból, amelynek so-
rán volt „szerencsém” végig kísérni a rendelettervezet vál-
tozásait, megismerni a minisztériumok és a szakmai szer-
vezetek álláspontját.

Az induláskor egyszerűnek tűnt a dolgunk, mert akkor már több mint
egy évtizede képviselte és hangoztatta a Kamara és az érdekképvi-
seletek a szabályozás szükségszerűségét, a már ismert „négyes
irányelv” alapján. Ez nevesítve: a LÉTSZÁMSZABÁLYOZÁS, a FIX
TARIFA, a DROSZT és az ELLENŐRZÉS.  Ezeket a jelszavakat tűz-
tük a zászlónkra, valahányszor csatába indultunk az önkormányzat,
vagy a kormányzat képviselői ellen, akik két évtizede nem voltak haj-
landóak a meglévő szabályozáson változtatni. Jelenleg is a 89/1988
(XII.20.) Minisztertanácsi (!) rendelet alapján végezzük tevékenysé-
günket, és ezen előírásokhoz alkalmazkodva váltják ki az újabb pályá-
ra lépők a taxiengedélyüket.

Sokan, sokszor írtunk korábban arról, hogy miért nem vállalják fel

a rendeletalkotók a szigorú szabályozás
bevezetését a liberális piacgazdaságnak kikiáltott Magyarországon.
Sokat mára sem változott a helyzet, csupán annyi történt, hogy az eu-
rópai uniós jogharmonizáció keretében 2012-ben elkészült, és hatály-
ba lépett a Személyszállítási Törvény (2012. évi XLI. törvény), mely a

Kormányrendelet karnyújtásnyira

Dudás Zoltán, a BKIK VI-os osztály elnöke a kormány-
rendelettervezetről adott részletes tájékoztatást
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taxisok és személygépkocsis személyszállítók tevékenységének le-
hetséges szabályozását két lépcsőben határozta meg. Az első egy
kormányrendelet (erre várunk), a második pedig ott, ahol erre igény
mutatkozik, a területileg illetékes önkormányzat rendelete. Mint tud-
juk, Budapesten erre igény mutatkozott, ezért készült el a 31/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. Ebben került szabályozásra a gépkocsi
mérete, színe, a tarifa, a taxiállomás-használat rendje és díja. Most
azonban nem ezzel szeretnék foglalkozni (bár igény erre is lenne!).

A mindenkori kormányrendelet tartalmazza azokat az előírásokat,
amelyek alapján a tevékenységi engedély kiváltható, illetve a folyama-
tos működés szabályait. Lényege röviden így foglalható össze. 

A korábban idézett, jelenleg hatályban lévő és a tervezett új rende-
let is ugyanazokon az elveken alapszik. Nevezetesen a személyes
megbízhatóság – szakmai alkalmasság – pénzügyi teljesítő-
képesség – a tevékenység végzéséhez használt járművel
szemben támasztott műszaki követelmények – a jármű veze-
tőjével (taxis, személygépkocsis személyszállító) szemben
támasztott követelmények szerepelnek bennük. Ezek a kritériu-
mok a vállalkozás szakmai vezetőjére, magára a vállalkozásra, a gép-
kocsira, illetve a gépkocsivezetőre vonatkoznak. 

Az új rendelet hatályba lépését követően tevékenységi engedély
már csak annak a vállalkozásnak lesz kiadható, amely az alábbiakban
felsorolt feltételeknek megfelel. A tevékenységi engedélyt a további-
akban öt évre adja ki a Közlekedési Hatóság. Az engedélyt azt kö-
vetően meg kell újítani.  

A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az,
akit korábban valamilyen okból eltiltottak a tevékenység végzésétől,
illetve büntetett előéletű.  

A vállalkozás szakmai irányítójának (ez a személy egyéni vál-
lalkozók esetében megegyezik a gépkocsivezetővel) szakmai al-
kalmassága bizonyítására szaktanfolyamon kell részt venni és sike-
res vizsgát tenni.

A pénzügyi teljesítőképesség igazolására utasülésenként
50.000 Ft pénzügyi letéttel, vagy érvényes biztosítással kell rendel-
kezni. (A jelenleg érvényben lévő jogszabályban ez az összeg
25.000 Ft.)

A személygépkocsi, taxi esetében nem lehet 10 évnél idősebb és
minimum 4, maximum 6 utas szállítására kell alkalmasnak lennie. A
környezetvédelmi besorolás szempontjából minimum Euro III-as mo-
torral kell rendelkeznie. Továbbá mindkét oldalon 2-2 utastérre nyíló
ajtóval, ABS-szel, légkondival, minden ülésen biztonsági övvel, elöl
légzsákkal kell rendelkeznie. A taxit ezen kívül fel kell szerelni sárga
rendszámmal, szabadjelzővel és taxaméterrel, tarifatáblákkal és a te-
vékenységi engedély számával. 

A személygépkocsis személyszállítók esetében a személy-
gépkocsi nem lehet idősebb 7 évnél, vagy Euro IV. környezetvédel-
mi osztályba soroltnak kell lennie. A szállítható személyek száma mi-
nimum 4, maximum 8 fő lehet. A tevékenység fehér rendszámmal és
a szélvédőn elhelyezett hologramos matricával végezhető. Számuk-
ra is kötelező a tevékenységi engedély számának kihelyezése a jár-
mű jobb oldalán, minimum 4 cm magas betűkkel. 

A személygépkocsit a taxisoknak és a személyszállítóknak a te-
vékenység megkezdése előtt minősítő vizsgálatra kell vinni, ahol az
előbb felsoroltakat ellenőrzi a Közlekedési Hatóság. Ezt a minősítést
évente el kell végezni, jó hír viszont, hogy az új rende-
let hatályba lépését követően a műszaki vizsgára
csak a jármű életkorának megfelelő periódusonként
kerül sor. Megszűnik a megbontásos vizsgálat is. 

Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit
vezetni csak a személygépkocsi engedélyébe bejegy-
zett működési területre érvényes személytaxi-veze-
tői igazolvánnyal, személygépkocsis személyszállí-
tói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni
csak személygépkocsis személyszállító-vezetői
igazolvánnyal szabad. A személyszállító vezetői
igazolvány (az előző két igazolvány együttes neve)
megszerzéséhez szaktanfolyamon kell részt venni és
vizsgát kell tenni. A vizsga öt évig érvényes, ezt köve-

tően a gépkocsivezetőnek nyolcórás továbbképzésen kell részt ven-
nie és vizsgáznia kell. A továbbképzés és vizsga KRESZ, valamint
személyszállítási szerződések, utas-kommunikáció tárgyakból áll. A
szaktanfolyamon (alap, vagy továbbképzés), PÁV II. birtokában, 21.
életévét betöltött személy vehet részt. Erkölcsi bizonyítvány nem
szükséges. 

Az eddigiekkel szemben a személyszállító vezetői igazolvány
a továbbiakban minimum 3 hónapra, maximum 5 évre bevonható
lesz, ha a gépkocsivezető megsérti a jogszabályokat. Vagyis a sza-
bálysértő taxisofőrnek nem lesz lehetősége – az igazolvány hiányá-
ban egy másik vállalkozás autójára átülve – „áldásos” tevékenységét
végezni. 

Az engedélyezési
eljárások várható-
an nem változnak,
azt a Közlekedési
Hatóság intézi.
Ígéret van, de
konkrétum még
nincs, hogy egy-
szerűsítenék az
ügyintézés menetét és csökkentenék az adminisztrációs terheket.

A rendelettervezetbe új elemként bekerült a diszpécserszolgála-
tok tevékenységének szabályozása is. Jelen állás szerint ez a tevé-
kenység is engedélyköteles lesz és a kritériumok is hasonlóan a ta-
xitevékenység végzéséhez, pénzügyi, személyes megbízhatósági és
szakmai feltételekhez kötődnek. Ez jó eséllyel azt jelenti, hogy bármi-
lyen új mobilalkalmazáson keresztül működő fuvarszervező jelenik
meg a piacon, neki is meg kell felelnie a jogszabályoknak, továbbá
az általa a szolgáltatásba bevonni kívánt sofőröknek is személyszállí-
tó vezetői igazolvánnyal kell rendelkezniük. A fővárosban a hatósági
rögzített ártól sem térhetnek el!

Az új rendelet tervezete várhatóan a jövő év első hónapjaiban ke-
rül a kormány elé. Elfogadását követően 90 nap múlva lép hatályba.
Ettől az időponttól számítva az új, e pályára lépni szándékozóknak
már minden tekintetben a rendeletben foglaltaknak kell megfelelni.
A hatálybalépést megelőzően már engedéllyel rendelkezőknek
2017. november 30-ig van ideje arra, hogy megfeleljenek a fentiek-
ben felsorolt előírásoknak. Eddig van lehetőség arra, hogy a taxi-
vezetői engedéllyel rendelkező kollégák továbbképzés keretében
szerezzék meg a személyszállító vezetői igazolvány-t. Erre ez
időpontot követően már csak alaptanfolyam elvégzése után van lehe-
tőség. 

A szakmai érdekképviseletek és a kamarák képviselői a tárgyalá-
sok utolsó szakaszában egységesen azt az álláspontot képviselték,
hogy az újra szabályozásra szükség van. Még akkor is, ha ez bizo-
nyos tekintetben többlet terheket ró a jelenleg is pályán lévőkre. Vi-
szont csak így biztosítható a piac védelme a gombamód szaporodó
új szolgáltatóktól és a kontároktól, akik gyakran mindenféle engedély
nélkül, alacsony áron kínálják szolgáltatásukat, gyengítve ezzel a sza-
bályosan működő vállalkozások túlélési esélyeit.

2014. december 4.
Dudás Zoltán 

BKIK VI. Osztály elnök

5

1. Az elsõ vizsgálat után az orvos
arra kéri, hogy ezentúl inkább faxon,
vagy emailen küldje el a tüneteit.

2. Amint átnyújtja TB-kártyáját,
azt azonnal elégetik.

3. Már nem kell visszamennie a le-
letéért.

4. Eszméletvesztése után hermeti-
kusan zárt sátorban ébred, mûsze-
rekkel körülvéve.

5. Rádöbben, hogy akik ön körül

tevékenykednek, azok nem búvárok
vagy ûrhajósok, hanem az ápoló-
személyzet.

6. Az orvos kéri, hogy ne adja oda
a hálapénzt. Inkább utalja.

7. Az „Életben maradtak” tévé-
stábja a nõvérrel történt beszélge-
tés után csüggedten visszafordul
kórterme ajtajától.

8. A kórlapján mindössze egy ha-
lálfej és egy kérdõjel szerepel.

Havi aforizma 

A malom széllel szemben õröl.  

Orosz közmondás

NYOLC BIZTOS JELE ANNAK, HOGY ÖNNEK EBOLÁJA VAN:
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szönetet mon-
dunk házigaz-
dánknak: dr.
Szeri István-
nak, a
CSMKIK
tiszteletbeli
elnökének,
az MKIK
Közlekedé-
si és Lo-
gisztikai
Kollégium
elnöké-
nek, és
Bobkó
Attilának,
az MKIK

előbb említett kollégiumának keretein be-
lül működő Taxi és Személygépkocsis
Személyszállítási Tagozat elnökének a
szervezésért és a vendéglátásért.

A szerk.

4

A XVI. Szegedi Nemzetközi Közlekedési Konfe-
rencia házigazdája ismét dr. Szeri István volt

Az első napirendi pontban a várható kormány-
rendeletet ismertették a megjelentekkel

A második napirendi pont a Személytaxisok
és Személygépkocsis Személyszállítók Szak-
mai Etikai Kódexének ismertetése volt

Dr. Horváth György, a BKIK Ipari Tago-
zat elnökhelyettese az Etikai Kódex-
ről beszélt a megjelenteknek

Új rendelet készül a taxitevékenység végzésének szabálya-
iról. A folyamat kezdete lassan a homályba vész, hiszen az
egyeztetések több mint öt éve folynak az éppen illetékes
minisztériummal. Nagy remények – egységes szakma – lo-
hadó lelkesedés – megosztott szakma – demonstráció –
szakmai egyeztetések – türelmetlenség – lemondás – in-
kább ne is legyen – most viszont nagyon kell! Ezek a cím-
szavak jutnak eszembe az elmúlt időszakból, amelynek so-
rán volt „szerencsém” végig kísérni a rendelettervezet vál-
tozásait, megismerni a minisztériumok és a szakmai szer-
vezetek álláspontját.

Az induláskor egyszerűnek tűnt a dolgunk, mert akkor már több mint
egy évtizede képviselte és hangoztatta a Kamara és az érdekképvi-
seletek a szabályozás szükségszerűségét, a már ismert „négyes
irányelv” alapján. Ez nevesítve: a LÉTSZÁMSZABÁLYOZÁS, a FIX
TARIFA, a DROSZT és az ELLENŐRZÉS.  Ezeket a jelszavakat tűz-
tük a zászlónkra, valahányszor csatába indultunk az önkormányzat,
vagy a kormányzat képviselői ellen, akik két évtizede nem voltak haj-
landóak a meglévő szabályozáson változtatni. Jelenleg is a 89/1988
(XII.20.) Minisztertanácsi (!) rendelet alapján végezzük tevékenysé-
günket, és ezen előírásokhoz alkalmazkodva váltják ki az újabb pályá-
ra lépők a taxiengedélyüket.

Sokan, sokszor írtunk korábban arról, hogy miért nem vállalják fel

a rendeletalkotók a szigorú szabályozás
bevezetését a liberális piacgazdaságnak kikiáltott Magyarországon.
Sokat mára sem változott a helyzet, csupán annyi történt, hogy az eu-
rópai uniós jogharmonizáció keretében 2012-ben elkészült, és hatály-
ba lépett a Személyszállítási Törvény (2012. évi XLI. törvény), mely a

Kormányrendelet karnyújtásnyira

Dudás Zoltán, a BKIK VI-os osztály elnöke a kormány-
rendelettervezetről adott részletes tájékoztatást
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taxisok és személygépkocsis személyszállítók tevékenységének le-
hetséges szabályozását két lépcsőben határozta meg. Az első egy
kormányrendelet (erre várunk), a második pedig ott, ahol erre igény
mutatkozik, a területileg illetékes önkormányzat rendelete. Mint tud-
juk, Budapesten erre igény mutatkozott, ezért készült el a 31/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. Ebben került szabályozásra a gépkocsi
mérete, színe, a tarifa, a taxiállomás-használat rendje és díja. Most
azonban nem ezzel szeretnék foglalkozni (bár igény erre is lenne!).

A mindenkori kormányrendelet tartalmazza azokat az előírásokat,
amelyek alapján a tevékenységi engedély kiváltható, illetve a folyama-
tos működés szabályait. Lényege röviden így foglalható össze. 

A korábban idézett, jelenleg hatályban lévő és a tervezett új rende-
let is ugyanazokon az elveken alapszik. Nevezetesen a személyes
megbízhatóság – szakmai alkalmasság – pénzügyi teljesítő-
képesség – a tevékenység végzéséhez használt járművel
szemben támasztott műszaki követelmények – a jármű veze-
tőjével (taxis, személygépkocsis személyszállító) szemben
támasztott követelmények szerepelnek bennük. Ezek a kritériu-
mok a vállalkozás szakmai vezetőjére, magára a vállalkozásra, a gép-
kocsira, illetve a gépkocsivezetőre vonatkoznak. 

Az új rendelet hatályba lépését követően tevékenységi engedély
már csak annak a vállalkozásnak lesz kiadható, amely az alábbiakban
felsorolt feltételeknek megfelel. A tevékenységi engedélyt a további-
akban öt évre adja ki a Közlekedési Hatóság. Az engedélyt azt kö-
vetően meg kell újítani.  

A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az,
akit korábban valamilyen okból eltiltottak a tevékenység végzésétől,
illetve büntetett előéletű.  

A vállalkozás szakmai irányítójának (ez a személy egyéni vál-
lalkozók esetében megegyezik a gépkocsivezetővel) szakmai al-
kalmassága bizonyítására szaktanfolyamon kell részt venni és sike-
res vizsgát tenni.

A pénzügyi teljesítőképesség igazolására utasülésenként
50.000 Ft pénzügyi letéttel, vagy érvényes biztosítással kell rendel-
kezni. (A jelenleg érvényben lévő jogszabályban ez az összeg
25.000 Ft.)

A személygépkocsi, taxi esetében nem lehet 10 évnél idősebb és
minimum 4, maximum 6 utas szállítására kell alkalmasnak lennie. A
környezetvédelmi besorolás szempontjából minimum Euro III-as mo-
torral kell rendelkeznie. Továbbá mindkét oldalon 2-2 utastérre nyíló
ajtóval, ABS-szel, légkondival, minden ülésen biztonsági övvel, elöl
légzsákkal kell rendelkeznie. A taxit ezen kívül fel kell szerelni sárga
rendszámmal, szabadjelzővel és taxaméterrel, tarifatáblákkal és a te-
vékenységi engedély számával. 

A személygépkocsis személyszállítók esetében a személy-
gépkocsi nem lehet idősebb 7 évnél, vagy Euro IV. környezetvédel-
mi osztályba soroltnak kell lennie. A szállítható személyek száma mi-
nimum 4, maximum 8 fő lehet. A tevékenység fehér rendszámmal és
a szélvédőn elhelyezett hologramos matricával végezhető. Számuk-
ra is kötelező a tevékenységi engedély számának kihelyezése a jár-
mű jobb oldalán, minimum 4 cm magas betűkkel. 

A személygépkocsit a taxisoknak és a személyszállítóknak a te-
vékenység megkezdése előtt minősítő vizsgálatra kell vinni, ahol az
előbb felsoroltakat ellenőrzi a Közlekedési Hatóság. Ezt a minősítést
évente el kell végezni, jó hír viszont, hogy az új rende-
let hatályba lépését követően a műszaki vizsgára
csak a jármű életkorának megfelelő periódusonként
kerül sor. Megszűnik a megbontásos vizsgálat is. 

Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit
vezetni csak a személygépkocsi engedélyébe bejegy-
zett működési területre érvényes személytaxi-veze-
tői igazolvánnyal, személygépkocsis személyszállí-
tói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni
csak személygépkocsis személyszállító-vezetői
igazolvánnyal szabad. A személyszállító vezetői
igazolvány (az előző két igazolvány együttes neve)
megszerzéséhez szaktanfolyamon kell részt venni és
vizsgát kell tenni. A vizsga öt évig érvényes, ezt köve-

tően a gépkocsivezetőnek nyolcórás továbbképzésen kell részt ven-
nie és vizsgáznia kell. A továbbképzés és vizsga KRESZ, valamint
személyszállítási szerződések, utas-kommunikáció tárgyakból áll. A
szaktanfolyamon (alap, vagy továbbképzés), PÁV II. birtokában, 21.
életévét betöltött személy vehet részt. Erkölcsi bizonyítvány nem
szükséges. 

Az eddigiekkel szemben a személyszállító vezetői igazolvány
a továbbiakban minimum 3 hónapra, maximum 5 évre bevonható
lesz, ha a gépkocsivezető megsérti a jogszabályokat. Vagyis a sza-
bálysértő taxisofőrnek nem lesz lehetősége – az igazolvány hiányá-
ban egy másik vállalkozás autójára átülve – „áldásos” tevékenységét
végezni. 

Az engedélyezési
eljárások várható-
an nem változnak,
azt a Közlekedési
Hatóság intézi.
Ígéret van, de
konkrétum még
nincs, hogy egy-
szerűsítenék az
ügyintézés menetét és csökkentenék az adminisztrációs terheket.

A rendelettervezetbe új elemként bekerült a diszpécserszolgála-
tok tevékenységének szabályozása is. Jelen állás szerint ez a tevé-
kenység is engedélyköteles lesz és a kritériumok is hasonlóan a ta-
xitevékenység végzéséhez, pénzügyi, személyes megbízhatósági és
szakmai feltételekhez kötődnek. Ez jó eséllyel azt jelenti, hogy bármi-
lyen új mobilalkalmazáson keresztül működő fuvarszervező jelenik
meg a piacon, neki is meg kell felelnie a jogszabályoknak, továbbá
az általa a szolgáltatásba bevonni kívánt sofőröknek is személyszállí-
tó vezetői igazolvánnyal kell rendelkezniük. A fővárosban a hatósági
rögzített ártól sem térhetnek el!

Az új rendelet tervezete várhatóan a jövő év első hónapjaiban ke-
rül a kormány elé. Elfogadását követően 90 nap múlva lép hatályba.
Ettől az időponttól számítva az új, e pályára lépni szándékozóknak
már minden tekintetben a rendeletben foglaltaknak kell megfelelni.
A hatálybalépést megelőzően már engedéllyel rendelkezőknek
2017. november 30-ig van ideje arra, hogy megfeleljenek a fentiek-
ben felsorolt előírásoknak. Eddig van lehetőség arra, hogy a taxi-
vezetői engedéllyel rendelkező kollégák továbbképzés keretében
szerezzék meg a személyszállító vezetői igazolvány-t. Erre ez
időpontot követően már csak alaptanfolyam elvégzése után van lehe-
tőség. 

A szakmai érdekképviseletek és a kamarák képviselői a tárgyalá-
sok utolsó szakaszában egységesen azt az álláspontot képviselték,
hogy az újra szabályozásra szükség van. Még akkor is, ha ez bizo-
nyos tekintetben többlet terheket ró a jelenleg is pályán lévőkre. Vi-
szont csak így biztosítható a piac védelme a gombamód szaporodó
új szolgáltatóktól és a kontároktól, akik gyakran mindenféle engedély
nélkül, alacsony áron kínálják szolgáltatásukat, gyengítve ezzel a sza-
bályosan működő vállalkozások túlélési esélyeit.

2014. december 4.
Dudás Zoltán 
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1. Az elsõ vizsgálat után az orvos
arra kéri, hogy ezentúl inkább faxon,
vagy emailen küldje el a tüneteit.

2. Amint átnyújtja TB-kártyáját,
azt azonnal elégetik.

3. Már nem kell visszamennie a le-
letéért.

4. Eszméletvesztése után hermeti-
kusan zárt sátorban ébred, mûsze-
rekkel körülvéve.

5. Rádöbben, hogy akik ön körül

tevékenykednek, azok nem búvárok
vagy ûrhajósok, hanem az ápoló-
személyzet.

6. Az orvos kéri, hogy ne adja oda
a hálapénzt. Inkább utalja.

7. Az „Életben maradtak” tévé-
stábja a nõvérrel történt beszélge-
tés után csüggedten visszafordul
kórterme ajtajától.

8. A kórlapján mindössze egy ha-
lálfej és egy kérdõjel szerepel.

Havi aforizma 

A malom széllel szemben õröl.  

Orosz közmondás

NYOLC BIZTOS JELE ANNAK, HOGY ÖNNEK EBOLÁJA VAN:

ujtaxi.qxd  12/10/14 08:18  Page 5

Taxi dec 48o.indd   5 12/10/14   12:10 PM



Egyik szemem sír, míg a másik nevet
azon, hogy 5 évente újra és újra meg
kell újítanunk a taxiengedélyeinket. A
madarak azt csiripelték, hogy ezen enge-
dély-megújítási kötelezettséget az engedé-
lyező hatóság képviselői (most éppen új ne-
ve van, de azért nevezzük NKH-nak) sem fo-
gadták kitörő mosollyal. Sőt kérték, hogy a
2017. december 31-i határidőt hozzák elő-
rébb, november 30-ra. Gondolom nem sze-
rették volna a karácsonyt és a szilvesztert az
íróasztalukra dőlve tölteni. 

Az engedélyünk érvényesség-korlátozásá-

nak következményeként örülök, hogy 5 éven-
te legalább mindenkinek számot kell adnia
arról, hogy tartozás nélkül fizeti járulékait,
adóit. Mondom ezt azon kollégáim nevében,
akik vállalkozóként, minden hónapban csú-
szás nélkül fizették járulékaikat. Nem va-
gyunk nagyon sokan. Budapesten 2013-ban
talán 3000-n voltunk saját jogon működte-
tett vállalkozás keretén belül dolgozó taxi-

sok. (A többiek inkább választották a maga-
sabb járulék, adó és áfa fizetési kötelezett-
séget előíró alkalmazotti státuszt, vagy…)
Nem örülök a 8 órás tanfolyamnak és
vizsgának, de nem tartom elvégezhe-
tetlennek. Lehet, hogy 70 évesen már más-
ként fogom látni ezt a kötelezettséget, vi-
szont bármikor ez a téma merült fel beszél-
getéseink során, eszembe jut egy buszveze-
tő érvelése. Történt, hogy a cégünk sport-
egyesületének szervezésében utaztunk – ez
itt a reklám helye – és már több kirándulá-
son ugyanaz a sofőr szállított minket. Az uta-

zások során általában szakmáink helyzetét
hasonlítottuk össze. Egyszer azt mondta,
„Tudod, én akár évente beülök 1 hétre az is-
kolapadba!” Kikerekedett szemmel hallgat-
tam érvelését, mely viszonylag egyszerű volt.
„Minél sűrűbben, minél komolyabb előírá-
soknak kell megfelelnem, annál kevesebben
leszünk buszvezetők, és annál többet fog ér-
ni a munkám!” Lehet, hogy nehéz lesz

kibekkelnünk ezt a helyzetet,
de ő már biztos érzi a soroza-
tos tanfolyamok, és egyéb
előírások hatását. Ha más-
ban nem, akkor a buszveze-
tőknek előírt korlátozott mun-
kaidőben. Hosszú távon el-
gondolkodtató. 

Visszatérve az 5 évente
előírt engedély-kiváltási köte-

lezettségre. Elkezdtem számolni. Budapes-
ten van kb. 5000 taxi. Ha átlagban 5 évente
cseréljük az autóinkat, akkor a rendeletben
előírt határidőig, azaz 2017. november végé-
ig kb. 3000 autónak újul meg az engedélye.
A határidő előttig normál ügymenet-sűrűség-
gel, majd abban az egy, utolsó hónapban
2000 taxitulajdonos megjelenik az engedé-
lyeztető hatóságnál, hogy szeretné megújíta-
ni engedélyét. 

Sokan gondoljátok, hogy majd mi isszuk
meg ennek is a levét.   Én másként látom.

Egy 2013-s cikkben már írtam arról a
törvényi előírásról (2004. évi CXL.
törvény a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól), mely szerint bármely hatóság-
hoz engedélyért forduló ügyféltől a
személyes adatain kívül más igazo-
lást nem kérhet egyetlen hatóság
sem. Bármely igazolást a kérelmező
beleegyezése és kérése esetén saját
hatáskörben kell beszerezniük. Ezzel
a lehetőséggel idáig is élhettünk vol-
na, de nem tettük. A feladat csupán
annyi, hogy egy darab papírra le kell
írni a személyes adatainkat, mely alá
oda kell írni, hogy megbízzuk a ható-
ságot, szerezze be az összes igazo-
lást a taxiengedély kiváltásához, és
értesítsen 30 (8) napon belül, hogy
sikerrel „vették az akadályokat”.

„36. §198
(2)199 Az ügyfél azonosításához

szükséges adatok kivételével az ügy-
féltől nem kérhető olyan adat iga-
zolása, amely nyilvános, vagy amelyet
valamely hatóság, bíróság vagy a Ma-
gyar Országos Közjegyzői Kamara
jogszabállyal rendszeresített nyilván-
tartásának tartalmaznia kell. Az adat-
szolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap
alatt kell teljesíteni.

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél
kérheti, hogy az adattal rendelkező szerv az
adatot az általa megjelölt hatóságnak továb-
bítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) be-
kezdés szerint jár el.

Nézzük szépen sorban, mit fognak
helyettünk beszerezni: NAV, PÁV2, Ön-
kormányzati igazolások legalább 2x,
Vállalkozói, és taxivezetői tanfolyami
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Ez a cégnév már Magyarországon is is-
mertté vált még az előtt, hogy működni
kezdett volna. Azt viszont csak találgatják
jelenleg, hogy mit tehet majd törvényesen
és mit nem. Mindenesetre, mintegy meg-
nyugtatásképpen, itt a felelős minisztérium
november közepén kiadott közleménye.
Őszintén reméljük, a hozzáállás később
sem változik.

KÖZLEMÉNY
Az UBER-nek is teljesítenie kell a taxizásra
előírt jogszabályi követelményeket
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény alapján személygépkocsival közúti személy-
szállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatás-
ként vagy személygépkocsis személyszállító szol-
gáltatásként végezhető. A törvényi kereteket ki-
bontó, rendeleti szintű jogszabályok szigorú kö-
vetelményeket határoznak meg a személytaxi-
szolgáltatást nyújtó vállalkozásra, a jármű vezető-
jére és a járműre is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem emel
kifogást az UBER, mint fuvarszervezési megol-
dás ellen, ha annak működése során a hagyomá-

nyos taxis szolgáltatóktól is elvárt jogszabályi fel-
tételek hiánytalanul teljesülnek. Ebben az eset-
ben ugyanis az új szolgáltatás csupán az utasok
megszerzésének korszerűbb módszerében
(okostelefonos alkalmazás) térne el a korábbi pi-
aci szereplők gyakorlatától.

Nyilvánvalóan nem engedhető meg ugyanak-
kor, hogy az UBER azzal szerezzen verseny-
előnyt más, tisztességesen működő taxis szolgál-
tatókkal szemben, hogy nem teljesíti maradékta-
lanul a személyszállítási tevékenységre előírt jog-
szabályi követelményeket. Az előírt feltételeknek
megfelelő vállalkozók számára a közlekedési ha-
tóság adja ki az engedélyeket. A szakminisztéri-
um álláspontja szerint az indokolatlan engedé-
kenység az utasok érdekeinek sérelméhez vezet-
ne, veszélyeztetné a gazdaság kifehérítésének
és a közlekedésbiztonság védelmének céljait is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzet-
gazdasági Minisztérium szakértőivel egyeztet az
UBER működésének adózási, pénzügyi vonatko-
zásairól. 

Budapest, 2014. november 17.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

Taxiengedély kiváltása III. fejezet 
azaz „Miért ünneplik húsvétkor a karácsonyt?”

Az elmúlt években több alkalommal cikkeztünk ezen újság hasábjain arról, hogy miként
lehetne egyszerűbbé tenni a taxiengedély kiváltásának folyamatát. Tettük ezt azért, hátha va-
laki megfogadja javaslatainkat a rendeletmódosítás előkészítését végző minisztériumi tiszt-
ségviselők közül.  

Dudás Zoli írásából kiderül, hogy a november végi, utolsónak mondott egyeztetés időszaká-
ban milyen elemeket tartalmaz a kormányrendelet-tervezet. A rendelet előírásait nem kívánom
újra felsorolni, inkább a leírtakat szeretném a gyakorlati megvalósítás, megvalósíthatóság ol-

daláról megvilágítani.  

Az UBER már itt van
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végzettség igazolása. (Még 2017. dec.
31-ig elfogadják a kis és nagy sárgát, de én
azt fogom mondani, hogy keressék meg,
nem tudom, hol van. Gondolom, majd min-
denki ezt mondja.) Bemondjuk a rendszá-
mot. Keressék ki a gépkocsi adatait. Forgal-
mijának másolatát. Jogosítványunk má-
solata helyett, gondolom, szintén megelég-
szik a hatóság a saját adatbázisában fellel-
hető adatokkal. E mellett már könnyedség
lesz a vállalkozásaink adatainak a kiderítése,
hiszen a rendelet szerint ezt sem kérhetik tő-
lünk. Ha megtalálják a vállalkozásunk adata-
it, akkor hab lesz a torta tetején a taxióra hi-
telesítési bizonyítványának a hatósá-
gok közötti bekérése.

Megítélésem szerint, ezen forgatókönyv-
ből már a hatóság képviselői is érzékelnek
valamit, mert már elképzelhetőnek tartják,
hogy ne állítsák ki a teljesen felesleges, és a
műszaki meghibásodás esetén az autóbér-
lést akadályozó igazolólapokat. Ha más
nem, legalább ne tartalmazza a taxióra szá-
mát, mert ez borítja a szabályos, időszakos
autóbérlést, melyet a rendeletalkotó meg
szeretne engedni, mert az egyeztetések so-
rán elfogadta a szükségességét.  

Szintén a mostani rendelettervezet tartal-
mazza, hogy a későbbiekben nem csak a vál-
lalkozások nevére szóló taxiengedélyt adnak
ki a számunkra, hanem a vállalkozás által
üzemeltetett autónként, taxiengedély-kivona-
tot is. Nem mi kértük. Hiába ágáltunk ellene,
hiába érveltünk azzal, hogy ha az NKH ra-
gaszkodik ahhoz, hogy a jelenlegi gyakorlat
szerint minden engedélynek más és más
sorszáma legyen, akkor egy 30 autós vállal-
kozásnak, ha csak egy autót cserél, akkor is
minden autócserénél ki kell cseréltetnie az
összes forgalmi engedélyét, mert változik a
taxiengedélyének száma! Itt egy kicsit le-
akadtak. Majd állítólag azt mondták, hogy
„meggondolják, legyen-e száma a taxienge-
délynek”.

Ezen érveink mellett többször elmondtuk,

hogy a sárga rendszám jelenlegi, teljesen
változó karakterek használatával történő ki-
adása a legértelmetlenebb. Ennél két jobb
megoldás is van. Az egyik, hogy az autó ere-
deti fehér rendszámát adják ki sárga szín-
ben. Ha ez megvalósulna, és nem lenne a
taxiengedélynek sorszáma, akkor még for-
galmit sem kéne cserélnünk. Bekerülne a
forgalmiba egy kis kártya, mely igazolja,
hogy az autó taxi, és kész. Biztos sokan fel-
szisszentek, hogy „hát a 80-as években is
így volt”. Igen, sajnos, azóta kidobtunk pár
tízezer 2 napig használt rendszámot, több
százezer igazolólapot, több tízezer forgalmi
engedélyt, taxiengedélyt, melynek ebben a
formában semmi értelmük nem volt, és csak
az adminisztrációs terheinket és díjfizetési
kötelezettségeinket növelték. (Ha hiszitek,
ha nem, volt olyan minisztérium által szerve-
zett találkozó, amelyen bemutatták azokat a
személyeket, akik annak idején, még a most
is hatályos, 89/1988 MT-rendelet tervezése
során a minisztériumot képviselték. A több-
ség megtapsolta őket, és büszkék voltak rá-
juk. Feltételezem, hogy aki tapsolt, az vagy a
korukat tisztelte, vagy még nem váltott ki taxi-
engedélyt az elmúlt 26 évben.) 

Visszatérve arra, hogy milyen lehetne még
a sárga rendszám. Ha a fenti, ideális megol-
dás nem fogadható el, akkor legalább annyi
változásra szükség lenne, hogy minden vál-
lalkozásnak legyen saját taxirendszáma, me-
lyet át tehet az egyik taxiról a másikra, ha au-
tót cserélt. Ha nagyon „ki akarjuk találni a tu-
tit”, akkor legyen „T” betűvel jelölve és 5 db
számkarakterrel, ami akár 1 híján 100 000
taxi megkülönböztetését is biztosítani tudja.
Ez esetben az egy autót üzemeltető vállalko-
zásoknak kizárólag egy rendszámot kéne
megvásárolniuk egy egész élet során. 

Lépjünk tovább! 
Vannak itt még csemegék a várhatóan

végleges tervezetben.       
– Megszüntetik a teljesen felesleges,

„megbontásos /a valóságban megbontás

nélküli/ vizsgálat” igazolását. Elfogadták ér-
veinket, mely szerint az időszakos műszaki
vizsga előtt miért kéne elvinnünk a 6 évnél
idősebb autókat egy műszaki vizsgával tech-
nológiailag egyenértékű műszaki vizsgára! 

– Emellett csak a taxi gépkocsi első forga-
lomba helyezése során kell minősítő vizsgára
vinni az autót. Ez nem a BKK-s vizsga, hanem
a műszaki mellett az a 3 perc, amely alatt je-
lenleg 15 000 Ft-ért megmondják minden év-
ben, hogy a tavaly még taxinak alkalmas gép-
kocsin nem változtak azon adottságok, me-
lyek érdemben nem tudnak változni! Érted,
ugye? E miatt a 16 000 Ft-os műszaki vizsga
a taxik esetén 31 000 Ft-ba kerül. A rendelet-
tervezet szerint ez is változni fog.

– Ha tényleg eltörlik a minősítő vizsga
évenkénti ismétlési kötelezettségét, akkor
még akár az is lehet, hogy az időszakos (az-
az nem első) műszaki vizsgára bármelyik mű-
szaki vizsga állomásra is vihetjük a taxikat.
Azt mondod „Hogy ilyen is volt már!”? Ter-
mészetesen. Hiszen nem a lyukat kell kitalál-
ni a csövön, csak a jól működő dolgokat kell
újra bevezetni. 

Összességében a rendeletmódosítás vál-
tozást fog hozni. Elmozdultunk az 1988-as
időszakban leírtaktól. A fentiekben emlí-
tett engedélyeztetési folyamat változá-
sokhoz az engedélyező hatóság szán-
dékán túl egyéb jogszabályok, rendele-
tek változtatása is szükséges, mely je-
len helyzetben már nem csak nekünk
fontos, hanem az engedélyező hatóság-
nak is. Ha ezt időben nem ismerik fel,
és nem igyekeznek csökkenteni az ad-
minisztrációs terheinket, akkor lehet,
hogy az ügyintézők a 2017. évi kará-
csonyt 2018. év húsvétján fogják ünne-
pelni!

Kellemes Ünnepeket Kívánok minden Kol-
légának!

Üdvözlettel:
Bősz Péter

(Jelen összeállítás az általam 2014. 10. 10-én jegyzett, figyelemfel-
hívó célú, „Személytaxi tevékenységet folytató vállalkozások áfa-le-
vonási jogának kiszélesítése, teljes körűvé tétele” című dolgozat-
ban megfogalmazott állításokat alátámasztó számításokat tartalmaz-
za.) (Lásd: Taxisok Világa 2014. november, 3. oldal)

Kiinduló adatok:
Budapesti személytaxi-tarifa:
alapdíj 450 Ft, km-díj 280 Ft/km, és-vagy idődíj 70 Ft/perc;
Átlagos fuvardíj 5,5 km-es táv, 0,6 perc/km várakozás esetén:
Fuvardíj=450+5,5 x 280+5,5 x 0,6 x 70= 2.221 Ft
55%-os futáskihasználásnál felhasznált taxi össz km 10 km/fuvar.

Ezer Ft
Éves bruttó bevétel: 6.000.000 Ft 6.000
fuvarszám: 6.000.000 / 2.221 = 2.701 fuvar
taxi össz km: 2.701 x 10 = 27.010 km

NAV által elismert benzin üzemanyag 1,6 L-es motornál
üz.any.= 270,10 (100km) x 9,6 (L/100km) x 420 Ft/L = 1.089.043 1.089
Gépkocsi-amortizáció= 3.000.000 Ft / 5év = 600.000 600
Gépkocsi-fenntartás = 27.010 km x 12 Ft/ km = 324.120 324
Évenkénti taxi műszaki vizsga 32.000 32
Taxióra-amortizáció, hitelesítés, karbantartás 40.000 40
Fuvarszervezés = 90.000 Ft/hó x 12 hó = 1.080.000 1.080
Bp. éves drosztdíj 52.000 52
Rádió, telefon= 8.000 x 12 = 96.000 96
Egyéb költségek (könyvelés, bank, illetékek stb.) 108.000 108
Adók, járulékok min. béres átalányadósnál
Iparűzési adó 6.000.000 x 0,2 x 1,2 x 0,02 = 28.800 29
TBJ= (30.831 + 10.150 + 12.941) x 12 = 647.064 647
SZJA= 6.000.000 x 0,2 x 0,16 = 192.000 192

Személytaxi áfa-hatása a vállalkozás jövedelmére
2014. évi kondíciók szerint

Ezer Ft
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Egyik szemem sír, míg a másik nevet
azon, hogy 5 évente újra és újra meg
kell újítanunk a taxiengedélyeinket. A
madarak azt csiripelték, hogy ezen enge-
dély-megújítási kötelezettséget az engedé-
lyező hatóság képviselői (most éppen új ne-
ve van, de azért nevezzük NKH-nak) sem fo-
gadták kitörő mosollyal. Sőt kérték, hogy a
2017. december 31-i határidőt hozzák elő-
rébb, november 30-ra. Gondolom nem sze-
rették volna a karácsonyt és a szilvesztert az
íróasztalukra dőlve tölteni. 

Az engedélyünk érvényesség-korlátozásá-

nak következményeként örülök, hogy 5 éven-
te legalább mindenkinek számot kell adnia
arról, hogy tartozás nélkül fizeti járulékait,
adóit. Mondom ezt azon kollégáim nevében,
akik vállalkozóként, minden hónapban csú-
szás nélkül fizették járulékaikat. Nem va-
gyunk nagyon sokan. Budapesten 2013-ban
talán 3000-n voltunk saját jogon működte-
tett vállalkozás keretén belül dolgozó taxi-

sok. (A többiek inkább választották a maga-
sabb járulék, adó és áfa fizetési kötelezett-
séget előíró alkalmazotti státuszt, vagy…)
Nem örülök a 8 órás tanfolyamnak és
vizsgának, de nem tartom elvégezhe-
tetlennek. Lehet, hogy 70 évesen már más-
ként fogom látni ezt a kötelezettséget, vi-
szont bármikor ez a téma merült fel beszél-
getéseink során, eszembe jut egy buszveze-
tő érvelése. Történt, hogy a cégünk sport-
egyesületének szervezésében utaztunk – ez
itt a reklám helye – és már több kirándulá-
son ugyanaz a sofőr szállított minket. Az uta-

zások során általában szakmáink helyzetét
hasonlítottuk össze. Egyszer azt mondta,
„Tudod, én akár évente beülök 1 hétre az is-
kolapadba!” Kikerekedett szemmel hallgat-
tam érvelését, mely viszonylag egyszerű volt.
„Minél sűrűbben, minél komolyabb előírá-
soknak kell megfelelnem, annál kevesebben
leszünk buszvezetők, és annál többet fog ér-
ni a munkám!” Lehet, hogy nehéz lesz

kibekkelnünk ezt a helyzetet,
de ő már biztos érzi a soroza-
tos tanfolyamok, és egyéb
előírások hatását. Ha más-
ban nem, akkor a buszveze-
tőknek előírt korlátozott mun-
kaidőben. Hosszú távon el-
gondolkodtató. 

Visszatérve az 5 évente
előírt engedély-kiváltási köte-

lezettségre. Elkezdtem számolni. Budapes-
ten van kb. 5000 taxi. Ha átlagban 5 évente
cseréljük az autóinkat, akkor a rendeletben
előírt határidőig, azaz 2017. november végé-
ig kb. 3000 autónak újul meg az engedélye.
A határidő előttig normál ügymenet-sűrűség-
gel, majd abban az egy, utolsó hónapban
2000 taxitulajdonos megjelenik az engedé-
lyeztető hatóságnál, hogy szeretné megújíta-
ni engedélyét. 

Sokan gondoljátok, hogy majd mi isszuk
meg ennek is a levét.   Én másként látom.

Egy 2013-s cikkben már írtam arról a
törvényi előírásról (2004. évi CXL.
törvény a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól), mely szerint bármely hatóság-
hoz engedélyért forduló ügyféltől a
személyes adatain kívül más igazo-
lást nem kérhet egyetlen hatóság
sem. Bármely igazolást a kérelmező
beleegyezése és kérése esetén saját
hatáskörben kell beszerezniük. Ezzel
a lehetőséggel idáig is élhettünk vol-
na, de nem tettük. A feladat csupán
annyi, hogy egy darab papírra le kell
írni a személyes adatainkat, mely alá
oda kell írni, hogy megbízzuk a ható-
ságot, szerezze be az összes igazo-
lást a taxiengedély kiváltásához, és
értesítsen 30 (8) napon belül, hogy
sikerrel „vették az akadályokat”.

„36. §198
(2)199 Az ügyfél azonosításához

szükséges adatok kivételével az ügy-
féltől nem kérhető olyan adat iga-
zolása, amely nyilvános, vagy amelyet
valamely hatóság, bíróság vagy a Ma-
gyar Országos Közjegyzői Kamara
jogszabállyal rendszeresített nyilván-
tartásának tartalmaznia kell. Az adat-
szolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap
alatt kell teljesíteni.

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél
kérheti, hogy az adattal rendelkező szerv az
adatot az általa megjelölt hatóságnak továb-
bítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) be-
kezdés szerint jár el.

Nézzük szépen sorban, mit fognak
helyettünk beszerezni: NAV, PÁV2, Ön-
kormányzati igazolások legalább 2x,
Vállalkozói, és taxivezetői tanfolyami
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Ez a cégnév már Magyarországon is is-
mertté vált még az előtt, hogy működni
kezdett volna. Azt viszont csak találgatják
jelenleg, hogy mit tehet majd törvényesen
és mit nem. Mindenesetre, mintegy meg-
nyugtatásképpen, itt a felelős minisztérium
november közepén kiadott közleménye.
Őszintén reméljük, a hozzáállás később
sem változik.

KÖZLEMÉNY
Az UBER-nek is teljesítenie kell a taxizásra
előírt jogszabályi követelményeket
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény alapján személygépkocsival közúti személy-
szállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatás-
ként vagy személygépkocsis személyszállító szol-
gáltatásként végezhető. A törvényi kereteket ki-
bontó, rendeleti szintű jogszabályok szigorú kö-
vetelményeket határoznak meg a személytaxi-
szolgáltatást nyújtó vállalkozásra, a jármű vezető-
jére és a járműre is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem emel
kifogást az UBER, mint fuvarszervezési megol-
dás ellen, ha annak működése során a hagyomá-

nyos taxis szolgáltatóktól is elvárt jogszabályi fel-
tételek hiánytalanul teljesülnek. Ebben az eset-
ben ugyanis az új szolgáltatás csupán az utasok
megszerzésének korszerűbb módszerében
(okostelefonos alkalmazás) térne el a korábbi pi-
aci szereplők gyakorlatától.

Nyilvánvalóan nem engedhető meg ugyanak-
kor, hogy az UBER azzal szerezzen verseny-
előnyt más, tisztességesen működő taxis szolgál-
tatókkal szemben, hogy nem teljesíti maradékta-
lanul a személyszállítási tevékenységre előírt jog-
szabályi követelményeket. Az előírt feltételeknek
megfelelő vállalkozók számára a közlekedési ha-
tóság adja ki az engedélyeket. A szakminisztéri-
um álláspontja szerint az indokolatlan engedé-
kenység az utasok érdekeinek sérelméhez vezet-
ne, veszélyeztetné a gazdaság kifehérítésének
és a közlekedésbiztonság védelmének céljait is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzet-
gazdasági Minisztérium szakértőivel egyeztet az
UBER működésének adózási, pénzügyi vonatko-
zásairól. 

Budapest, 2014. november 17.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

Taxiengedély kiváltása III. fejezet 
azaz „Miért ünneplik húsvétkor a karácsonyt?”

Az elmúlt években több alkalommal cikkeztünk ezen újság hasábjain arról, hogy miként
lehetne egyszerűbbé tenni a taxiengedély kiváltásának folyamatát. Tettük ezt azért, hátha va-
laki megfogadja javaslatainkat a rendeletmódosítás előkészítését végző minisztériumi tiszt-
ségviselők közül.  

Dudás Zoli írásából kiderül, hogy a november végi, utolsónak mondott egyeztetés időszaká-
ban milyen elemeket tartalmaz a kormányrendelet-tervezet. A rendelet előírásait nem kívánom
újra felsorolni, inkább a leírtakat szeretném a gyakorlati megvalósítás, megvalósíthatóság ol-

daláról megvilágítani.  

Az UBER már itt van
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végzettség igazolása. (Még 2017. dec.
31-ig elfogadják a kis és nagy sárgát, de én
azt fogom mondani, hogy keressék meg,
nem tudom, hol van. Gondolom, majd min-
denki ezt mondja.) Bemondjuk a rendszá-
mot. Keressék ki a gépkocsi adatait. Forgal-
mijának másolatát. Jogosítványunk má-
solata helyett, gondolom, szintén megelég-
szik a hatóság a saját adatbázisában fellel-
hető adatokkal. E mellett már könnyedség
lesz a vállalkozásaink adatainak a kiderítése,
hiszen a rendelet szerint ezt sem kérhetik tő-
lünk. Ha megtalálják a vállalkozásunk adata-
it, akkor hab lesz a torta tetején a taxióra hi-
telesítési bizonyítványának a hatósá-
gok közötti bekérése.

Megítélésem szerint, ezen forgatókönyv-
ből már a hatóság képviselői is érzékelnek
valamit, mert már elképzelhetőnek tartják,
hogy ne állítsák ki a teljesen felesleges, és a
műszaki meghibásodás esetén az autóbér-
lést akadályozó igazolólapokat. Ha más
nem, legalább ne tartalmazza a taxióra szá-
mát, mert ez borítja a szabályos, időszakos
autóbérlést, melyet a rendeletalkotó meg
szeretne engedni, mert az egyeztetések so-
rán elfogadta a szükségességét.  

Szintén a mostani rendelettervezet tartal-
mazza, hogy a későbbiekben nem csak a vál-
lalkozások nevére szóló taxiengedélyt adnak
ki a számunkra, hanem a vállalkozás által
üzemeltetett autónként, taxiengedély-kivona-
tot is. Nem mi kértük. Hiába ágáltunk ellene,
hiába érveltünk azzal, hogy ha az NKH ra-
gaszkodik ahhoz, hogy a jelenlegi gyakorlat
szerint minden engedélynek más és más
sorszáma legyen, akkor egy 30 autós vállal-
kozásnak, ha csak egy autót cserél, akkor is
minden autócserénél ki kell cseréltetnie az
összes forgalmi engedélyét, mert változik a
taxiengedélyének száma! Itt egy kicsit le-
akadtak. Majd állítólag azt mondták, hogy
„meggondolják, legyen-e száma a taxienge-
délynek”.

Ezen érveink mellett többször elmondtuk,

hogy a sárga rendszám jelenlegi, teljesen
változó karakterek használatával történő ki-
adása a legértelmetlenebb. Ennél két jobb
megoldás is van. Az egyik, hogy az autó ere-
deti fehér rendszámát adják ki sárga szín-
ben. Ha ez megvalósulna, és nem lenne a
taxiengedélynek sorszáma, akkor még for-
galmit sem kéne cserélnünk. Bekerülne a
forgalmiba egy kis kártya, mely igazolja,
hogy az autó taxi, és kész. Biztos sokan fel-
szisszentek, hogy „hát a 80-as években is
így volt”. Igen, sajnos, azóta kidobtunk pár
tízezer 2 napig használt rendszámot, több
százezer igazolólapot, több tízezer forgalmi
engedélyt, taxiengedélyt, melynek ebben a
formában semmi értelmük nem volt, és csak
az adminisztrációs terheinket és díjfizetési
kötelezettségeinket növelték. (Ha hiszitek,
ha nem, volt olyan minisztérium által szerve-
zett találkozó, amelyen bemutatták azokat a
személyeket, akik annak idején, még a most
is hatályos, 89/1988 MT-rendelet tervezése
során a minisztériumot képviselték. A több-
ség megtapsolta őket, és büszkék voltak rá-
juk. Feltételezem, hogy aki tapsolt, az vagy a
korukat tisztelte, vagy még nem váltott ki taxi-
engedélyt az elmúlt 26 évben.) 

Visszatérve arra, hogy milyen lehetne még
a sárga rendszám. Ha a fenti, ideális megol-
dás nem fogadható el, akkor legalább annyi
változásra szükség lenne, hogy minden vál-
lalkozásnak legyen saját taxirendszáma, me-
lyet át tehet az egyik taxiról a másikra, ha au-
tót cserélt. Ha nagyon „ki akarjuk találni a tu-
tit”, akkor legyen „T” betűvel jelölve és 5 db
számkarakterrel, ami akár 1 híján 100 000
taxi megkülönböztetését is biztosítani tudja.
Ez esetben az egy autót üzemeltető vállalko-
zásoknak kizárólag egy rendszámot kéne
megvásárolniuk egy egész élet során. 

Lépjünk tovább! 
Vannak itt még csemegék a várhatóan

végleges tervezetben.       
– Megszüntetik a teljesen felesleges,

„megbontásos /a valóságban megbontás

nélküli/ vizsgálat” igazolását. Elfogadták ér-
veinket, mely szerint az időszakos műszaki
vizsga előtt miért kéne elvinnünk a 6 évnél
idősebb autókat egy műszaki vizsgával tech-
nológiailag egyenértékű műszaki vizsgára! 

– Emellett csak a taxi gépkocsi első forga-
lomba helyezése során kell minősítő vizsgára
vinni az autót. Ez nem a BKK-s vizsga, hanem
a műszaki mellett az a 3 perc, amely alatt je-
lenleg 15 000 Ft-ért megmondják minden év-
ben, hogy a tavaly még taxinak alkalmas gép-
kocsin nem változtak azon adottságok, me-
lyek érdemben nem tudnak változni! Érted,
ugye? E miatt a 16 000 Ft-os műszaki vizsga
a taxik esetén 31 000 Ft-ba kerül. A rendelet-
tervezet szerint ez is változni fog.

– Ha tényleg eltörlik a minősítő vizsga
évenkénti ismétlési kötelezettségét, akkor
még akár az is lehet, hogy az időszakos (az-
az nem első) műszaki vizsgára bármelyik mű-
szaki vizsga állomásra is vihetjük a taxikat.
Azt mondod „Hogy ilyen is volt már!”? Ter-
mészetesen. Hiszen nem a lyukat kell kitalál-
ni a csövön, csak a jól működő dolgokat kell
újra bevezetni. 

Összességében a rendeletmódosítás vál-
tozást fog hozni. Elmozdultunk az 1988-as
időszakban leírtaktól. A fentiekben emlí-
tett engedélyeztetési folyamat változá-
sokhoz az engedélyező hatóság szán-
dékán túl egyéb jogszabályok, rendele-
tek változtatása is szükséges, mely je-
len helyzetben már nem csak nekünk
fontos, hanem az engedélyező hatóság-
nak is. Ha ezt időben nem ismerik fel,
és nem igyekeznek csökkenteni az ad-
minisztrációs terheinket, akkor lehet,
hogy az ügyintézők a 2017. évi kará-
csonyt 2018. év húsvétján fogják ünne-
pelni!

Kellemes Ünnepeket Kívánok minden Kol-
légának!

Üdvözlettel:
Bősz Péter

(Jelen összeállítás az általam 2014. 10. 10-én jegyzett, figyelemfel-
hívó célú, „Személytaxi tevékenységet folytató vállalkozások áfa-le-
vonási jogának kiszélesítése, teljes körűvé tétele” című dolgozat-
ban megfogalmazott állításokat alátámasztó számításokat tartalmaz-
za.) (Lásd: Taxisok Világa 2014. november, 3. oldal)

Kiinduló adatok:
Budapesti személytaxi-tarifa:
alapdíj 450 Ft, km-díj 280 Ft/km, és-vagy idődíj 70 Ft/perc;
Átlagos fuvardíj 5,5 km-es táv, 0,6 perc/km várakozás esetén:
Fuvardíj=450+5,5 x 280+5,5 x 0,6 x 70= 2.221 Ft
55%-os futáskihasználásnál felhasznált taxi össz km 10 km/fuvar.

Ezer Ft
Éves bruttó bevétel: 6.000.000 Ft 6.000
fuvarszám: 6.000.000 / 2.221 = 2.701 fuvar
taxi össz km: 2.701 x 10 = 27.010 km

NAV által elismert benzin üzemanyag 1,6 L-es motornál
üz.any.= 270,10 (100km) x 9,6 (L/100km) x 420 Ft/L = 1.089.043 1.089
Gépkocsi-amortizáció= 3.000.000 Ft / 5év = 600.000 600
Gépkocsi-fenntartás = 27.010 km x 12 Ft/ km = 324.120 324
Évenkénti taxi műszaki vizsga 32.000 32
Taxióra-amortizáció, hitelesítés, karbantartás 40.000 40
Fuvarszervezés = 90.000 Ft/hó x 12 hó = 1.080.000 1.080
Bp. éves drosztdíj 52.000 52
Rádió, telefon= 8.000 x 12 = 96.000 96
Egyéb költségek (könyvelés, bank, illetékek stb.) 108.000 108
Adók, járulékok min. béres átalányadósnál
Iparűzési adó 6.000.000 x 0,2 x 1,2 x 0,02 = 28.800 29
TBJ= (30.831 + 10.150 + 12.941) x 12 = 647.064 647
SZJA= 6.000.000 x 0,2 x 0,16 = 192.000 192

Személytaxi áfa-hatása a vállalkozás jövedelmére
2014. évi kondíciók szerint

Ezer Ft
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Felhasználható jövedelem (áfa-alanyi adómentesnél): 1.711
áfa hatása a jövedelemre:
Bevétel fizetendő 27%-os áfa-tartalma
6.000.000 x 0,2126 = 1.276.000 - 1.276
Jelenlegi törvény szerint fizetendőből levonható áfa-elemek:
Fuvarszervezés 1.080.000 x 0,2126 = 229.608 + 230
Gk. fenntartás 50%-a 324.120 x 0,5 x 0,2126 = 34.454 + 34
Egyéb kis költségek áfája 20.000 + 20
SZJA-csökkenés 1.276.000 x 0,2 x 0,16 = 40.832 + 41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felhasználható jövedelem (áfásnál, jelenlegi törvény szerint): 760
Jelenleg tehát évi 951.000 Ft-ot, a jövedelme 56 %-át veszíti el a vállal-
kozó, ha átbillen az alanyi adómentes áfa-határon. A maradékért ter-
mészetesen már nem érdemes és nem szabad évi 300 napon 10-12
órát dolgozni. 

Aki véletlenül így jár, gyorsan a gyakorlatban is szembesül a problé-
mával, mert 2015. januártól a „kezdő” áfásokat havi bevallási és befi-
zetési kötelezettség terheli. A növekvő feszesebb nyilvántartási kötele-
zettség miatt magasabb könyvelési költségre számíthatnak, és kötele-
ző a vállalkozói bankszámla vezetése is. Nézzük, mit segít, ha a taxis
szakmára súlyosan hátrányos diszkriminatív szabályok megszüntetésé-
vel a törvényhozók lehetővé teszik a személygépkocsi, a személygép-
kocsi üzemanyaga és a személygépkocsi fenntartása áfá-jának levoná-
sát. Ezek csökkentik a befizetendő áfát, és így növelik a vállalkozónál
maradó jövedelmet.
Felhasználható jövedelem (áfásnál jelenlegi törvény szerint): 760
Szgk. Üzemanyag áfa-tartalma : 1.089.043 x 0,2126 = 231.531 +232
Személygépkocsi (éves arányos) áfa: 600.000 x 0,2126 = 127.560 +128
Szgk. fenntartás másik 50 %-a áfa : 324.120 x 0,5 x 0,2126= 34.454 + 34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felhasználható jövedelem (áfásnál módosított törvény 
szerint): 1.154

Így már javulhat a helyzet, de a kiinduló állapothoz képest még min-
dig durva, évi 557.000 Ft, 33%-os a jövedelemcsökkenés.

Ugyanolyan jövedelempozícióba akkor juthat az áfába belecsúszott
vállalkozó, ha tarifáját átlagosan 12-14%-kal emelni tudja érdemi keres-
letcsökkenés nélkül. (Ehhez szükséges az is, hogy a törvényhozók – a
taxiközlekedésre is alkalmazva az általános áfa-logikát – lehetővé te-
gyék a taxit igénybe vevő „céges” áfa-alany megrendelők részére „áfa-
levonásra jogosító” áfás számla alapján a taxi-viteldíj áfa-tartalmának
levonását. ) 

A kiindulóval azonos jövedelem eléréséhez szükséges többlet bevé-
tel:

(1.711.000 - 1.154.000) x 1,27 = 707.390
A szükséges átlagos tarifaemelés mértéke (aránya):
707.390 / 6.000.000 = 0,118 12%
A Főváros a közelmúltban egységesítette és egyben jelentősen

emelte a tarifát. Újabb közeljövőbeli általános emelés nem lenne ész-
szerű és népszerű, tekintettel a tömeges lakossági igénybevétel árér-
zékenységére. Egyelőre nem is indokolt, amíg a taxis vállalkozók több-
sége vagy jelentős része még nem áfás. Ugyanakkor az áfások részé-
re valahogy biztosítani kell a drasztikus jövedelemcsökkenést kompen-
záló többletbevételt.

Egyik lehetőség a taxióra áfás átalakításának időpontjától a csak
rájuk vonatkozó 12%-os szokványos tarifaemelés. 

Idővel valószínűleg versenyhátrányba kerülnek a telefonos lakossági
piacon („az olcsóbb taxit kérem, nem az áfást”). A „céges” piacon vi-
szont – amennyiben a taxis áfa levonhatóvá válik – valószínűleg előnyt
élveznének a többiekkel szemben. Egyébként pedig némileg sérül az
egységes tarifából adódó kiszámíthatóság, megbízhatóság. Ez nem
ideális, de kezelhető helyzetet eredményező megoldás. Felvázolok a
megfogalmazott céloknak és korlátozó feltételeknek véleményem sze-
rint megfelelő, érdeksérelmet vagy jogtalan előnyt egyik érintett félnek
sem okozó, egy módosított áfa-szabályrendszerbe illeszthető, nem túl
bonyolult, ezért átmenetileg vagy tartósan alkalmazható másik meg-
oldást.

Az áfa miatt egyébként is módosítandó taxiórába áfa-levonásra jo-
gosító (számláért fizetendő) 18%-os pótdíj funkció beépítése. Ez
áfa-levonásra jogosító számla igényét előre jelző utas nyugtájának
nyomtatása előtt aktivizálva

– 18%-kal megemeli a viteldíjat,
– NYUGTA „áfa-levonásra jogosító számlához” megkülönböztető jel-

zést tartalmazó
– kétpéldányos nyugtát nyomtat.
Az utas „áfalevonásra jogosító számla” jelzésű számlát és a nyugta

egyik példányát kapja Az utas érdekeltsége abban áll, hogy az eredeti
viteldíj 18%-os pótdíjáért az eredeti viteldíj 25%-át levonhatja a fizeten-
dő áfájából. (Egyébként az áfa-levonásra jogosult utas részére esetleg
előírható, hogy csak ilyen típusú áfás taxiszámlát számolhat el.) A töb-
bi utas számlaigényét „áfalevonásra NEM jogosító”, de költségelszá-
molásra alkalmas számlával elégítjük ki (az eddigiekhez hasonlóan). A
bevezetőben említett alapdolgozatban a taxis áfa-probléma feloldására
egy tűzoltó jellegű és két hosszú távú megoldást ajánlottam. Ma, azaz
2014.12.02-én már ismerjük a novemberben elfogadott és közzétett
adótörvény-módosításokat. Én úgy látom, hogy nincs olyan változás,
amely akár átmenetileg is könnyítené a helyzetet.

– Nem emelték, tehát 2015-ben is marad a 6.000.000 Ft-os alanyi
adómentes határ;

– Nem vonható le a személygépkocsi üzemanyag áfája és teljes kö-
rűen, illetve egyszerű módon nem vonható le a személygépkocsi
és fenntartásának az áfája;

– Nem lett levonási jog nélküli adómentes tevékenység a személy-
taxi.

A 12%-os szelektív tarifaemelés, illetve a 18%-os pótdíj javaslat csak
kiegészítő eleme lehet annak, ha a személytaxira az általános áfa-sza-
bályokat alkalmazzák, azaz teljes körűvé teszik, kiterjesztik a levonási
jogot. Ha ez nem történik meg, végrehajtható hatásos intézke-
dést nem lehet tenni a jövedelemcsökkenés ellen.

Egyébként határozott véleményem, hogy a lakossági közlekedési igé-
nyeket kielégítő személytaxi egyszerűen nem illik a 27%-os áfa-körbe,
főleg a diszkriminatív szabályokkal. (Ne feledjük, hogy a városi tömeg-
közlekedést, illetve a helyközi közúti és vasúti személyszállítást csak
erős állami támogatással lehet életben tartani.) Úgyhogy az érdekképvi-
seletek véleményem szerint az alábbi prioritásban tárgyaljanak:

1. Legyen a személytaxi áfa-mentes tevékenység. Minden
komplikáció nélkül ez felelne meg leginkább a jelenlegi helyzetnek.
Ha a vállalkozók nem rettegnek az áfától, növelik bevételüket, több
SZJA-t, iparűzési adót, TBJ-t fizetnek. Nem kell újabb tarifaemeléssel
sújtani a lakosságot.

Ha 1. pont nem teljesül:
2. A személytaxira (is) diszkriminációmentesen az általános

áfa-szabályokat alkalmazzák. Ez esetben a fővárossal együttmű-
ködve okos tarifapolitikával mérsékelni lehet a veszteségeket.

Ha 1.-2. pont nem teljesül
3. Az alanyi adómentes határt emeljék meg 10 millió Ft-ra

vagy legalább évente egy-egy millió Ft-tal. Ha ez sem megy, senki ne
lépje át az aktuális adómentes határt. Tegyünk javaslatokat, hogy
kell ezt törvényesen csinálni, hogy közben a munkát se kelljen abba-
hagyni senkinek. Az érdekképviseletek ne nagyon kezdjenek új témák-
ba, amíg ezt valahogy meg nem oldják, tekintettel az online-taxiórák
esetleges közeli bevezetésére is. Általánosságban pedig próbáljanak
meg 5000 taxis fejével gondolkodni, ne csak a közvetlen környezetük
igényeit fogalmazzák meg. 

Munkájukhoz sok sikert, kitartást, és empatikus, kompromisszumké-
pes, valódi megoldásokat kereső partnereket kívánok.

Budapest, 2014.12.02.
Vadai Vilmos, okl. közl. mérnök

mk. könyvelő

– Ug! – kiabál az õsember
felesége – Ug, gyere gyor-
san! A mama barlangjába
bement egy kardfogú tig-
ris!

– Na és? – vonja meg a
vállát Ug –, kit érdekel, mi
történik egy kardfogú
tigrissel…

* * *

Egy nõ panaszkodik a
golfpálya igazgatójának,
hogy megcsípte egy da-
rázs.

– Hol? – kérdi az igazgató
– Az 1-es és a 2-es lyuk

között
– Hát ne golfozzon akko-

ra terpeszben – válaszol az
igazgató…

Ezer Ft
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Felhasználható jövedelem (áfa-alanyi adómentesnél): 1.711
áfa hatása a jövedelemre:
Bevétel fizetendő 27%-os áfa-tartalma
6.000.000 x 0,2126 = 1.276.000 - 1.276
Jelenlegi törvény szerint fizetendőből levonható áfa-elemek:
Fuvarszervezés 1.080.000 x 0,2126 = 229.608 + 230
Gk. fenntartás 50%-a 324.120 x 0,5 x 0,2126 = 34.454 + 34
Egyéb kis költségek áfája 20.000 + 20
SZJA-csökkenés 1.276.000 x 0,2 x 0,16 = 40.832 + 41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felhasználható jövedelem (áfásnál, jelenlegi törvény szerint): 760
Jelenleg tehát évi 951.000 Ft-ot, a jövedelme 56 %-át veszíti el a vállal-
kozó, ha átbillen az alanyi adómentes áfa-határon. A maradékért ter-
mészetesen már nem érdemes és nem szabad évi 300 napon 10-12
órát dolgozni. 

Aki véletlenül így jár, gyorsan a gyakorlatban is szembesül a problé-
mával, mert 2015. januártól a „kezdő” áfásokat havi bevallási és befi-
zetési kötelezettség terheli. A növekvő feszesebb nyilvántartási kötele-
zettség miatt magasabb könyvelési költségre számíthatnak, és kötele-
ző a vállalkozói bankszámla vezetése is. Nézzük, mit segít, ha a taxis
szakmára súlyosan hátrányos diszkriminatív szabályok megszüntetésé-
vel a törvényhozók lehetővé teszik a személygépkocsi, a személygép-
kocsi üzemanyaga és a személygépkocsi fenntartása áfá-jának levoná-
sát. Ezek csökkentik a befizetendő áfát, és így növelik a vállalkozónál
maradó jövedelmet.
Felhasználható jövedelem (áfásnál jelenlegi törvény szerint): 760
Szgk. Üzemanyag áfa-tartalma : 1.089.043 x 0,2126 = 231.531 +232
Személygépkocsi (éves arányos) áfa: 600.000 x 0,2126 = 127.560 +128
Szgk. fenntartás másik 50 %-a áfa : 324.120 x 0,5 x 0,2126= 34.454 + 34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felhasználható jövedelem (áfásnál módosított törvény 
szerint): 1.154

Így már javulhat a helyzet, de a kiinduló állapothoz képest még min-
dig durva, évi 557.000 Ft, 33%-os a jövedelemcsökkenés.

Ugyanolyan jövedelempozícióba akkor juthat az áfába belecsúszott
vállalkozó, ha tarifáját átlagosan 12-14%-kal emelni tudja érdemi keres-
letcsökkenés nélkül. (Ehhez szükséges az is, hogy a törvényhozók – a
taxiközlekedésre is alkalmazva az általános áfa-logikát – lehetővé te-
gyék a taxit igénybe vevő „céges” áfa-alany megrendelők részére „áfa-
levonásra jogosító” áfás számla alapján a taxi-viteldíj áfa-tartalmának
levonását. ) 

A kiindulóval azonos jövedelem eléréséhez szükséges többlet bevé-
tel:

(1.711.000 - 1.154.000) x 1,27 = 707.390
A szükséges átlagos tarifaemelés mértéke (aránya):
707.390 / 6.000.000 = 0,118 12%
A Főváros a közelmúltban egységesítette és egyben jelentősen

emelte a tarifát. Újabb közeljövőbeli általános emelés nem lenne ész-
szerű és népszerű, tekintettel a tömeges lakossági igénybevétel árér-
zékenységére. Egyelőre nem is indokolt, amíg a taxis vállalkozók több-
sége vagy jelentős része még nem áfás. Ugyanakkor az áfások részé-
re valahogy biztosítani kell a drasztikus jövedelemcsökkenést kompen-
záló többletbevételt.

Egyik lehetőség a taxióra áfás átalakításának időpontjától a csak
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Ha 1.-2. pont nem teljesül
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vagy legalább évente egy-egy millió Ft-tal. Ha ez sem megy, senki ne
lépje át az aktuális adómentes határt. Tegyünk javaslatokat, hogy
kell ezt törvényesen csinálni, hogy közben a munkát se kelljen abba-
hagyni senkinek. Az érdekképviseletek ne nagyon kezdjenek új témák-
ba, amíg ezt valahogy meg nem oldják, tekintettel az online-taxiórák
esetleges közeli bevezetésére is. Általánosságban pedig próbáljanak
meg 5000 taxis fejével gondolkodni, ne csak a közvetlen környezetük
igényeit fogalmazzák meg. 

Munkájukhoz sok sikert, kitartást, és empatikus, kompromisszumké-
pes, valódi megoldásokat kereső partnereket kívánok.
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– Na és? – vonja meg a
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VI. Bajcsy-Zsilinszky út 45. 

Váratlanul egy „Rakodóhely” jel-
zőtáblát drótoztak (!) a taxiállomás melletti fára. Kérjük leszereltetni
a komolytalan jelzőtáblát, mert így most egyúttal rakodóhely is a ta-
xiállomás területe. 
VII. Klauzál tér 9. 

Mint minden évben,
most is kérjük, hogy fessék fel a „TAXIÁLLOMÁS” útburkolati jele-
ket. De miért kell ezt minden évben külön kérni, miért nem festik fel
önmaguktól az illetékesek? 

XIII. Róbert Károly körút 

Korábban már jeleztük,
hogy ideiglenesen autóbusz-megálló lett a József Attila Színház
mellett, ezért megszűnt a taxiállomás. Az autóbusz-megálló „elköltö-
zött”, kérjük vissza a taxiállomást. 
XV. Rákos út 75.

Keskeny a forgalmi sáv, az autóbuszok a
taxiállomás szélén haladnak végig, ezért a helyi taxisok „fél kerék-
kel” a járdán állnak meg. Kérjük a járdaszegélyt úgy módosítani,
hogy a taxik könnyedén felállhassanak a járdára. 

Juhász Péter

10

Két rendõr szolgálatban
járja az utcákat, amikor
meglátnak egy piros lám-
pás házat. Azt mondja az
egyik: 

– Te, ez egy baromi jó
hely. Képzeld, lehet kajálni,
piálni, szeretkezni, és a vé-

gén kifelé menet még egy
ötezrest is a zsebedbe dug-
nak. 

– Na ne mondd! Honnan
tudod? 

– Az asszony mesélte… 
* * *

Egy kissé túlsúlyos fiatal-

asszony orvosi vizsgálaton
vesz részt, kéri tõle az or-
vos, hogy vetkõzzön le. A
nõ elvörösödik, miközben
veszi le a ruháit: 

– Jaj, úgy szégyellem ma-
gam doktor úr, nagyon kö-
vér vagyok. 

– Á, ne mondja! Nem is
néz ki olyan rosszul. 

– Tényleg? 
– Tényleg – mondja az or-

vos, és elõvesz egy spatulát.
– Na most szépen nyissa ki a
száját és mondja, hogy
„múúú”…

Kérések és köszönetek a 
taxiállomásokkal kapcsolatban

VI. Bajcsy-Zsilinszky út:
Váratlanul Rakodóhely
jelzőtáblát drótoztak a
taxiállomás melletti fára

XIII. Róbert Károly
krt.: Kérjük vissza
a taxiállomást

VI. Klauzál tér: Megint nem
látni az útburkolati jeleket

XV. Rákos út: Ha taxi
állna a droszton, azt
ledarálná a busz
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„Mit hozhat ez az év a taxizás szempont-
jából?” – ezzel a kissé szerencsétlen
megfogalmazással kezdtem első cikke-
met a Taxisok Világa első számában,
1991 januárjában. Azóta eltelt 24 év, de
a kérdés ma is ugyanaz: mit várhatunk az
új évtől? Könnyebb lesz, vagy nehezebb?
Milyen újabb kihívások várnak ránk? 

Adózás

2015-től semmiféle átfogó módosítás
nem várható az adózásban – legalábbis
ami szakmánkat illeti. A legtöbb egyéni
vállalkozót érintő átalányadózásban nincs
változás: továbbra is teljes bevételünk
20%-a tekintendő adóalapnak (nyugdíja-
sok esetén 25%). A kisadózók (KATA)
szintén változatlan havi összeget fizetnek,
a főállásúak 50 ezer forintot, a másodo-
sok vagy nyugdíjasok 25 ezer forintot.
Ezek az összegek immár harmadik éve (!)
nem emelkedtek.

Egyre többen „aggódnak” az online ta-
xaméter várható bevezetése kapcsán. Két-
ségtelen, hogy megszületett az a rende-
let, amely a kötelező online pénztárgép-
használatot a kereskedők mellett a szol-
gáltatókra is kiterjeszti. Ez idáig azonban
kevés szó esett a taxiról, amelyben nem
pénztárgép, hanem taxaméter van. A ren-
deletalkotók a jogszabályok megfogalma-
zásában következetesen megkülönbözte-
tik ezt a két eszközt. Online taxaméterről
tehát jelenleg nincs szó, ami persze nem
azt jelenti, hogy később sem lesz…

A következő nagyobb terület, amellyel
foglalkoznunk kell, az áfa kérdése. A  for-
galmi adó törvény 2015-ös évre továbbra
is 6 millió forintban határozza meg azt a
bevételi határt, amely alatt az alanyi adó-

mentesség választható. A fix tarifa beveze-
tése óta Budapesten egyre többen közelí-
tik meg ezt a határt. Átlépése esetén a ta-
xis vállalkozónak be kell jelentkeznie az
áfa körbe, és bevételei után 27% (ill. „fe-
lülről” számítva 21,26%-os) áfát fizetnie.
Az átlépés évében csak a 6 millió forint
feletti összegre. Ezt követően azonban
már összegtől függetlenül minden forint
bevétele után áfát kell fizetni. Az áfa-kör-
ből csak akkor léphet ki, ha két teljes adó-
évben az alanyi mentes határ alatt marad
a bevétele. Nem lenne ez probléma (vagy
nem annyira…), ha költségeinkből teljes
egészében le tudnánk írni a forgalmi
adót, és csak a különbözet után kellene fi-
zetni. A helyzet azonban az, hogy a sze-
mélygépkocsi költségei elszámolása te-
kintetében mindenféle megszorítások van-
nak. A gépkocsi vételárának forgalmi adó-
ját – ugyan nem könnyen, de – ma már ér-
vényesíthetjük. Nem mondható ugyanak-
kor ez el a javítási és karbantartási költsé-
gekről, amelyeknek csak 50%-a leírható,
és az üzemanyagról, amelynek áfa- (és fo-
gyasztási adó) tartalma személygépkocsi-
ban való felhasználás esetén egyáltalán
nem érvényesíthető. Taxis vállalkozás ese-
tén tehát mondhatjuk, hogy még egyes
költségeink után is áfát kellene fizetni. Az
áfáról és a megoldás lehetőségeiről rész-
letesen a lap 7–8. oldalán található egy
anyag számításokkal és javaslatokkal.

Fővárosi helyzet

2015 június 30-án lejár mindenféle átme-
neti kedvezmény, amelyet a rendelet a
megjelenésekor már pályán lévő vállalko-
zásoknak (gépkocsijuknak) adott. Július
elsejétől tehát csak a fővárosi rendelet-
nek mindenben megfelelő taxikkal lehet
szolgáltatni. Legutóbbi információink sze-
rint több mint ezer gépkocsit kell e határ-
időig lecserélni a vállalkozóknak. Nem
mindenkinek fog sikerülni… Akár azért,
mert egyszerűen nincs meg a kellő tőké-

je a gépkocsivásárláshoz, akár azért,
mert jóval nehezebb lesz kölcsönhöz jut-
ni. Sokan vannak abban a helyzetben is,
hogy adófolyószámlájuk tartozást mutat.
Nekik a nullás papírok beszerzése lesz a
legnagyobb kihívás. Tanácsként talán
annyi adható, hogy ne az utolsó hónap-
ban kezdjünk intézkedni. Egy autó vásár-
lása, akár új, akár használt, rengeteg
utánjárásba kerül és igen nagy adminiszt-
rációval jár. Nem elég, hogy megtaláltuk
álmaink taxiját, azt még fel is kell készíte-
ni, besárgítani, megszerezni a megfelelő
engedélyeket és nem árt, ha közben a ré-
gi kocsival még dolgozni tudunk. Arról
már nem is beszélve, hogy júniushoz kö-
zeledve eladási dömping lesz a tízéves-
nél idősebb taxikból, és hiány a taxinak
megfelelő fiatalabb használt autókból. Ta-
lán érdemes már januárban, februárban
– amikor úgyis gyengébb az üzletmenet
– megkezdeni a keresgélést.

Adó- és járuléktartozás esetén is intéz-
kedni kell. Legcélszerűbb persze befizet-
ni a tartozást, és egy-két százezres hátra-
léknál ez is az ajánlatos – akár családi,
baráti kölcsön igénybevételével. Az adó-
hivatalhoz beadott fizetési könnyítési ké-
relem elbírálása ugyanis akár több hóna-
pig is elhúzódhat. Persze a milliós
hátralékokat felhalmozók kénytelenek le-
szek mégis csak ezt választani – de leg-
alább kezdjék időben. 

Országos helyzet

Lassan megszületni látszik az évek óta
vajúdó kormányrendelet, amely a díj elle-
nében történő személyszállítást hivatott
szabályozni. A végletesen elavult
89/1988. MT rendelet kiváltására szüle-
tett tervezet a sokadik egyeztetés után ta-
lán vállalható kompromisszumot jelent,
bár nyilván sokaknak nem tetszik majd. A
szigorúbb szabályozás azonban ma már
égetően szükségessé vált, mielőtt az
Uber és hasonló vállalkozások teljesen
perifériára szorítanák a taxis szakmát. 

- oli -
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Új év, új kihívások

Tömött busz Pesten. A vezetõ mö-
götti ülésen egy fiatal srác ül. Az
egyik megállóban felszáll egy kö-
zépkorú nõ. A fiatalember udvarias
akar lenni, ezért felkínálja ülõhelyét
a nõnek, de az arrogánsan visszauta-
sítja, mondván, hogy „köszönöm, de
elõmelegített helyre nem ülök“.

A srácot elönti a düh, és hangosan
ezt mondja a nõnek:

– Tudja mit, hölgyem? Akkor üljön
maga a jegesmedve jéghideg
f****ára!

A nõ felháborodottan fordul a so-
fõrhöz:

– Uram, ugye ön is hallotta, mit
mondott nekem ez a pimasz fráter?

Erre a buszsofõr:

– És most mit tegyek? Talán fordul-
jak északnak?

* * *
Népek humora 

MAGYARÁZAT
Engström Angolországban járt.

Sokat mesélt az útjáról, közben a
következõ megállapítást tette:

– Végre megállapítottam, hogy
miért isznak az angolok minden al-
kalommal teát, amikor csak tehetik.

– Hogyan állapítottad meg?
– Megkóstoltam a kávéjukat. 

(Svenska Dagbladet)

(KÉPES VASÁRNAP, 1938. OKTÓ-
BER 2. )

Juhász Péter gyûjteményébõl
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jából?” – ezzel a kissé szerencsétlen
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I tt a síszezon, honfitársaink ezrei indulnak a maga-
sabb régiókba, hogy szenvedélyüknek hódoljanak,
vagy csak a hófödte hegyekben pihenjék ki az év

fáradalmait. Legtöbben beugranak a volán mögé és
nekivágnak a kevésbé ismert vagy ismeretlen útvonal-
nak, pusztán a szándék és a GPS társaságában. Érde-
mes azonban megtervezni az utat és tájékozódni a
cél-, illetve a tranzit ország előírásairól. Mi most a téli gu-
mival és hólánccal kapcsolatos tudnivalókra igyekszünk
felhívni olvasóink figyelmét.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál immáron bevett
gyakorlat, hogy ajánlást fogalmaz meg, így a tél elején arról, mely
szomszédos országban, mire érdemes odafigyelni. Megkeresésünk-
re az alábbi információkkal szolgáltak, már ami a téli gumival és hó-
lánc használatos szabályokat illeti.

Hazánkban egyelőre nem kötelező a téli gumi használata. Viszont
a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útsza-
kaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kötelező” táblát. Ilyen út-
szakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek leg-
alább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Belföldön
a szöges abroncsok használata közúton tilos!

Ausztria: Ebbe az irányba nem érdemes téli abroncs és hólánc
nélkül elindulni. A gumik állapotát már a határ közelében is ellenőr-
zik a rendőrök. Sokfelé kötelező a hólánc is, erre táblák figyelmeztet-
nek. Kivétel nincs, az átutazóknak más útvonalat kell választania ezek
nélkül. 

November 1. és április 15. között, személygépkocsi és 3,5 tonna
megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, télies út-
viszonyok esetén Ausztriában kötelező vagy minden keréken leg-
alább 4 mm profilmélységű téli gumi, vagy csak a meghajtott tenge-
lyen a hólánc használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben
szabad használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borít-
ja és a hólánc nem károsítja az útburkolatot. A rendelet megszegői
35 5000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak, ráadásul bizonyos
esetekben a biztosítók sem térítik meg a nyári gumival felszerelt au-
tókban keletkezett kárt. 3,5 tonna össztömeg feletti járművek esetén
legalább a hajtott tengelyen kötelező a radiál abroncsok esetén 5
mm, diagonál abroncsok esetén 6 mm profilmélységű téli gumik
használata. Továbbá a sofőr köteles hóláncot tartani a járműben. No-
vember 1. és április 15. között téli időjárás esetén a 3,5t alatti jármű-

veken mind a 4 keréken kötelező a téli gumi felszerelése. A
„négyévszakos” abroncsokat téli guminak veszik, feltéve, ha az M+S
(Mud, sár + Snow, hó) rövidítés szerepel rajta.

Amennyiben a kék közúti táblákat kirakják, kötelező a hólánc hasz-
nálata, még az átutazóknak is. Van, hogy nem engedik be az autókat
az országba hólánc, téli gumi nélkül. A 3,5 tonna össztömeget meg-
haladó járművekre kötelező a téli gumi. A szabály értelmében novem-
ber 1. és április 15. között legalább egy hajtott tengelyen kötelező az
évszaknak megfelelő abroncs használata. A határozat arra is kitér
még, hogy radiál gumik esetében 5 milliméter, a diagonálnál 6 milli-
méter (3,5 tonna fölött) a kötelező minimum profilmélység. Ez alatt a
hatóságok úgy tekintik, mintha nem lenne téli gumi a teherautón. A
sofőrnek rendelkeznie kell az előírásoknak megfelelő hólánccal is.

Szlovénia: November 15-től március 15-ig kötelező a téli gumi. 5
centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc, ezt már a hatá-
ron ellenőrizhetik. Két téli gumit is elfogadnak.

Horvátország: Öt centis hónál vagy jeges útviszonyok között kö-
telező a hólánc az autóban, télies körülmények között előírt a téli gu-
mi, de elfogadják a „négyévszakost” és a két hajtott kerékre szerelt
félmegoldást is. A Lika/Gorski Kotar régióban kötelező a hólánc
használata.

Szerbia: A téli gumi és hólánc általában nem kötelező, de az idő-
járástól függően azzá tehetik. Ilyenkor téli gumit írnak elő, de ha az
nincs, az autóban lévő hóláncot is elfogadják „négyévszakos” gumi
esetén. Nyári gumi használata nem ajánlott!

Románia: November 1 és március 31.-e között kötelező a téli gu-
mik vagy az „all season” jelölésű abroncsok használata. Akik bizo-
nyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoznak balesetet vagy forgalmi
akadályt, azok a kártérítésen és a mentési költségeken túl
2500–4000 lej (160 000–250 000 forint) büntetésre is számíthat-
nak. A pénzbüntetésen túl, akár a forgalmi engedélyt is elvehetik a
hatóságok. Aki nem az előírások szerinti abronccsal közlekedik Ro-
mániában, baleset esetén a biztosító is elutasíthatja a kárigényüket.
A hóláncot a hegyekben ajánlott készenlétben tartani!

Ukrajna: A téli gumi nem kötelező, viszont a hólánc vagy szöges
gumi használata nagyon hidegben és indokolt esetben elfogadott.

Szlovákia: Összefüggő hótakaró vagy jegesedés esetén kötele-

Ez egy taxiállomás…

Népliget, autóbusz pályaudvar. Ez egy taxiállomás…
Köszönjük a beküldött képet főtaxis kollégának

Téli gumi és hólánc nélkül veszélyes elindulni

Eltérő európai

A hólánc használata a téli időszakban kötelező szinte minden
szomszédos országban, az előírások mellett azonban sokszor
szükségszerű is. A téli gumi magában már nem elég a hegyi uta-
kon zord, téli időjárás mellett. A hóláncot mindig időben, ha lehet
még elakadás előtt szereljük fel, így kellemetlen kalandoktól óvhat-
juk meg magunkat. A megvásárolt hóláncot indulás előtt érdemes
kipróbálni – felpróbálni az autóra, hogy ne éles helyzetben derül-
jön ki, mégsem jó méretet kaptunk. A hóláncot már nem csak prak-
tikus okokból és a nyugat-európai ellenőrzések miatt érdemes be-
rakni a téli vezetéshez a szerszámos ládába, hiszen a KRESZ mó-
dosítása nyomán Magyarországon is kijelölhetnek olyan útszaka-
szokat, amelyeken használata kötelező. Hólánc pár ezer forintért is
kapható, ám az általában igen rossz minőségű, hamar elszakad. A
hóláncra érdemes komolyabb összeget szánni, hiszen használata
esetén a drágább, jobb minőségű láncok kevesebb bosszúságot
okoznak és hosszú éveken át szolgálnak megbízhatóan! A válasz-
tás során szem előtt kell tartani az abroncs méretét, és a mintázat-
ról is dönteni kell. Ügyeljünk arra, hogy ne csak keresztirányban
(létrás lánc), hanem hosszirányban is vezessen a lánc a futófelüle-
ten, ez lényegesen javítja a kormányozhatóságot (trapéz- és rom-

Hólánc és hókengyel
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ző a téli gumi. Tehát indulás előtt érdemes az időjárásról tájé-
kozódni. Fontos tudni, lakott területen a megengedett sebes-
ség 50 km/h, és nappal is használni kell a tompított világítást,
a sofőr pedig nem telefonálhat vezetés közben, csakúgy, mint
itthon.

Csehország: November 1. és április 30. között kötelező leg-
alább 6 mm profilmélységű téli gumi használata a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó járművek esetében, legalább a hajtott
kerekeken. A szabályozás csak azokra a szakaszokra és utakra
vonatkozik, ahol a „Zimni vybava” jelölés érvényes, ami a téli fel-
szerelésre irányuló kötelezettséget jelöli. Egy estleges ellenőr-
zés során a hatóságok nemcsak a gumi meglétét, hanem annak
állapotát is ellenőrizhetik, a profilmélységnek az előírások sze-
rint minimum 6 milliméternek kell lennie, illetve a gumin szere-
pelnie kell az M+S, M.S. vagy M&S jelölések valamelyikének.

Németország: Hóval borított jeges utakon általában előírják
a téli, vagy legalább a „négyévszakos” gumit, de Németország-
ban nem kötelező a téli garnitúra használata. A közlekedési sza-
bályban a következő áll: a gépjárművek felszereltségének meg kell
felelnie az időjárási viszonyoknak. Vagyis: minden vezető köteles
olyan abronccsal útra kelni, amely biztonságos. Téli útviszonyoknál
ez akár egy jó nyári gumit, vagy „négyévszakos” gumit is jelenthet, ha
a sofőr biztonságosan tud vele közlekedni. Akinek azonban a kere-
kein lévő abroncsokat rendőrök alkalmatlannak minősítik, az 30
eurós bírságra számíthat. Ahol a hólánc használatára figyelmeztető
tábla kint van, ott a sebességhatár is maximum 50km/h.

Olaszország: Itt néhány kivételtől eltekintve az időjárástól függ,
hogy szükséges-e hólánc vagy téli gumi. A sípályákhoz vezető hegyi
utakra viszont gyakran előírás a síszenon alatt a téli gumi használa-
ta. A hólánc megléte is előírás lehet, így az mindenképpen ajánlott.
Néhány tartomány egyedi előírásai:

Az Aosta-völgyben október 15. és április 15. között kötelező a té-
li gumi használata és a hólánc autóban tartása.

A lombardiai régióban november 1. és március 31. között kötele-
ző a téli gumi használata vagy a hólánc megléte. A szabályt megsze-
gők 78 eurós bírságra számíthatnak, és a hatóság megtilthatja az út
folytatását a nem megfelelően felszerelt járművekkel.

Franciaország: A hegyi utakon és télies időjárási körülmények
között előírás a téli gumi és a hólánc használata. Általában ezt táblá-
val jelzik is az adott útszakasz előtt! Különlegesség, a hóláncot a kö-
telező tartozékok közé sorolják, és a táblával jelzett szakaszokon
használata kötelező.

Svájc: A téli gumi témában nem ismernek kompromisszumot. Aki
nem megfelelő gumik miatt akadályozza a közlekedést, magas bír-
ságra számíthat. Ha valaki pedig nyári gumival, havas, jeges úton bal-
esetet okoz, őrizetbe vételre is számíthat. A hólánc használatára táb-
lák figyelmeztetnek.

Liechtenstein: A téli gumi általában nem kötelező, de időjárástól
függően elrendelhetik! A hólánc kötelező használatát szintén a kiala-
kult helyzettől függően elrendelhetik.

Luxemburg: Tilos a vegyes gumik használata (vagyis elöl téli, há-
tul nyári, illetve fordítva). A téli gumi használata nem kötelező, de
ajánlott. Hólánc csak hóval/jéggel borított utakon kötelező.

Hollandia és Belgium: Hólánc csak hóval/jéggel borított útsza-
kaszokon kötelező. A téli gumi nem előírás.

Norvégia: Az Európai országok közül Norvégiában írják elő a leg-
hosszabb ideig a téli gumik használatát, amely október 15-től április
30-ig kötelező! A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek eseté-
ben november 15-től március 31-ig kötelező az M+S, MS, M&S,
3PMSF jelölésű vagy „mud and snow” féliratú téli gumi. Október 15
és április 30 között a gumik mintázatának legalább 5 mm kell legyen
a vontatón és a pótkocsin egyaránt. A téli időszakon kívül a gumik
profilmélységének legalább 1,6 mm-nek kell lenni. November 1-től
húsvét hétfőig, az északi területeken pedig október 15-től május 1-ig
a szöges gumik használata megengedett, azonban egyes városok-
ban külön adót kell fizetni ezek használatakor. Szükség esetén és a
táblával jelzett útszakaszokon a hólánc használata is kötelező, azon-
ban a 3,5 tonna feletti járművekben október 15-től november 1-jéig
készenlétben kell tartani a megfelelő számú és típusú hóláncot!

Norvégiában a 3,5 tonna feletti járműveken a meghajtott tenge-
lyek valamennyi kerekére hóláncot kell szerelni, így dupla kerekes
meghajtott tengely esetén dupla kosaras hóláncot kell használni!
Ezen felül a kormányzott tengely legalább egy kerekén is kötelező a
hólánc, illetve a pótkocsin is legalább két kerékre fel kell szerelni a
hóláncot! A láncokat úgy kell felszerelni, hogy azok állandóan érint-
kezzenek az út felületével, így bizonyos hólánc típusok (pl. létrás)
nem használhatóak!

Dánia: A hólánc a hóval és jéggel borított útszakaszokon kötele-
ző. A téli gumi nem előírás, de ajánlott!

Svédország: Kötelező a téli gumi és a hólánc használata általában
december 1. és március 31-e között, de indokolt esetben ettől eltér-
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buszmintás lánc). A hólánc helye mindig a meghajtott keréken van,
felszerelését érdemes előre, még a téli szezon beállta előtt gyako-
rolni, hogy élesben már könnyen menjen. A felszerelés után né-
hány métert meg kell tenni, majd ellenőrizni kell a láncok feszessé-
gét. Hólánccal nem szabad ötven kilométeres sebességnél gyor-
sabban hajtani, és az száraz, hómentes aszfalton huzamosabban
nem használható. Ez nemcsak a láncot, hanem a gumit és a futó-
művet is tönkreteheti. A hagyományos hóláncok mellett hasonló
célú speciális eszközöket is használnak. Magyarországon ezek kö-
zül a drágább Snowcat a legismertebb: a futófelületre fekvő ke-
mény műanyag borításból csaknem félszáz acéltüske áll ki. Némi-
leg kevésbé ismert a még többe kerülő kapaszkodóképességet ja-
vító, gumira szerelhető speciális fémszerkezet, a hókengyel. Ezek
az alternatív megoldások azonban a 7,5t. feletti járműveken a nagy
terhelés miatt nem használhatók! A Magyarországon érvényben lé-
vő KRESZ szerint hóláncokat csak havas, jeges úton szabad hasz-
nálni, és a hólánccal felszerelt gépjármű megengedett maximális
sebessége 50 km/h. Továbbá kötelező a hólánc használata leg-
alább egy hajtott tengelyen a „Hólánc használata kötelező” táblával
megjelölt útszakaszokon, illetve ha ez a tábla egy határátkelőhe-
lyen van elhelyezve, akkor a határt csak akkor lehet a gépjárművel
átlépni, ha szükség esetére van készenlétben egy hólánc a gépjár-
műben.

Téli gumi és hólánc nélkül veszélyes 

szabályozás
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I tt a síszezon, honfitársaink ezrei indulnak a maga-
sabb régiókba, hogy szenvedélyüknek hódoljanak,
vagy csak a hófödte hegyekben pihenjék ki az év

fáradalmait. Legtöbben beugranak a volán mögé és
nekivágnak a kevésbé ismert vagy ismeretlen útvonal-
nak, pusztán a szándék és a GPS társaságában. Érde-
mes azonban megtervezni az utat és tájékozódni a
cél-, illetve a tranzit ország előírásairól. Mi most a téli gu-
mival és hólánccal kapcsolatos tudnivalókra igyekszünk
felhívni olvasóink figyelmét.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál immáron bevett
gyakorlat, hogy ajánlást fogalmaz meg, így a tél elején arról, mely
szomszédos országban, mire érdemes odafigyelni. Megkeresésünk-
re az alábbi információkkal szolgáltak, már ami a téli gumival és hó-
lánc használatos szabályokat illeti.

Hazánkban egyelőre nem kötelező a téli gumi használata. Viszont
a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útsza-
kaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kötelező” táblát. Ilyen út-
szakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek leg-
alább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Belföldön
a szöges abroncsok használata közúton tilos!

Ausztria: Ebbe az irányba nem érdemes téli abroncs és hólánc
nélkül elindulni. A gumik állapotát már a határ közelében is ellenőr-
zik a rendőrök. Sokfelé kötelező a hólánc is, erre táblák figyelmeztet-
nek. Kivétel nincs, az átutazóknak más útvonalat kell választania ezek
nélkül. 

November 1. és április 15. között, személygépkocsi és 3,5 tonna
megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, télies út-
viszonyok esetén Ausztriában kötelező vagy minden keréken leg-
alább 4 mm profilmélységű téli gumi, vagy csak a meghajtott tenge-
lyen a hólánc használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben
szabad használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borít-
ja és a hólánc nem károsítja az útburkolatot. A rendelet megszegői
35 5000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak, ráadásul bizonyos
esetekben a biztosítók sem térítik meg a nyári gumival felszerelt au-
tókban keletkezett kárt. 3,5 tonna össztömeg feletti járművek esetén
legalább a hajtott tengelyen kötelező a radiál abroncsok esetén 5
mm, diagonál abroncsok esetén 6 mm profilmélységű téli gumik
használata. Továbbá a sofőr köteles hóláncot tartani a járműben. No-
vember 1. és április 15. között téli időjárás esetén a 3,5t alatti jármű-

veken mind a 4 keréken kötelező a téli gumi felszerelése. A
„négyévszakos” abroncsokat téli guminak veszik, feltéve, ha az M+S
(Mud, sár + Snow, hó) rövidítés szerepel rajta.

Amennyiben a kék közúti táblákat kirakják, kötelező a hólánc hasz-
nálata, még az átutazóknak is. Van, hogy nem engedik be az autókat
az országba hólánc, téli gumi nélkül. A 3,5 tonna össztömeget meg-
haladó járművekre kötelező a téli gumi. A szabály értelmében novem-
ber 1. és április 15. között legalább egy hajtott tengelyen kötelező az
évszaknak megfelelő abroncs használata. A határozat arra is kitér
még, hogy radiál gumik esetében 5 milliméter, a diagonálnál 6 milli-
méter (3,5 tonna fölött) a kötelező minimum profilmélység. Ez alatt a
hatóságok úgy tekintik, mintha nem lenne téli gumi a teherautón. A
sofőrnek rendelkeznie kell az előírásoknak megfelelő hólánccal is.

Szlovénia: November 15-től március 15-ig kötelező a téli gumi. 5
centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc, ezt már a hatá-
ron ellenőrizhetik. Két téli gumit is elfogadnak.

Horvátország: Öt centis hónál vagy jeges útviszonyok között kö-
telező a hólánc az autóban, télies körülmények között előírt a téli gu-
mi, de elfogadják a „négyévszakost” és a két hajtott kerékre szerelt
félmegoldást is. A Lika/Gorski Kotar régióban kötelező a hólánc
használata.

Szerbia: A téli gumi és hólánc általában nem kötelező, de az idő-
járástól függően azzá tehetik. Ilyenkor téli gumit írnak elő, de ha az
nincs, az autóban lévő hóláncot is elfogadják „négyévszakos” gumi
esetén. Nyári gumi használata nem ajánlott!

Románia: November 1 és március 31.-e között kötelező a téli gu-
mik vagy az „all season” jelölésű abroncsok használata. Akik bizo-
nyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoznak balesetet vagy forgalmi
akadályt, azok a kártérítésen és a mentési költségeken túl
2500–4000 lej (160 000–250 000 forint) büntetésre is számíthat-
nak. A pénzbüntetésen túl, akár a forgalmi engedélyt is elvehetik a
hatóságok. Aki nem az előírások szerinti abronccsal közlekedik Ro-
mániában, baleset esetén a biztosító is elutasíthatja a kárigényüket.
A hóláncot a hegyekben ajánlott készenlétben tartani!

Ukrajna: A téli gumi nem kötelező, viszont a hólánc vagy szöges
gumi használata nagyon hidegben és indokolt esetben elfogadott.

Szlovákia: Összefüggő hótakaró vagy jegesedés esetén kötele-

Ez egy taxiállomás…

Népliget, autóbusz pályaudvar. Ez egy taxiállomás…
Köszönjük a beküldött képet főtaxis kollégának

Téli gumi és hólánc nélkül veszélyes elindulni

Eltérő európai

A hólánc használata a téli időszakban kötelező szinte minden
szomszédos országban, az előírások mellett azonban sokszor
szükségszerű is. A téli gumi magában már nem elég a hegyi uta-
kon zord, téli időjárás mellett. A hóláncot mindig időben, ha lehet
még elakadás előtt szereljük fel, így kellemetlen kalandoktól óvhat-
juk meg magunkat. A megvásárolt hóláncot indulás előtt érdemes
kipróbálni – felpróbálni az autóra, hogy ne éles helyzetben derül-
jön ki, mégsem jó méretet kaptunk. A hóláncot már nem csak prak-
tikus okokból és a nyugat-európai ellenőrzések miatt érdemes be-
rakni a téli vezetéshez a szerszámos ládába, hiszen a KRESZ mó-
dosítása nyomán Magyarországon is kijelölhetnek olyan útszaka-
szokat, amelyeken használata kötelező. Hólánc pár ezer forintért is
kapható, ám az általában igen rossz minőségű, hamar elszakad. A
hóláncra érdemes komolyabb összeget szánni, hiszen használata
esetén a drágább, jobb minőségű láncok kevesebb bosszúságot
okoznak és hosszú éveken át szolgálnak megbízhatóan! A válasz-
tás során szem előtt kell tartani az abroncs méretét, és a mintázat-
ról is dönteni kell. Ügyeljünk arra, hogy ne csak keresztirányban
(létrás lánc), hanem hosszirányban is vezessen a lánc a futófelüle-
ten, ez lényegesen javítja a kormányozhatóságot (trapéz- és rom-
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ző a téli gumi. Tehát indulás előtt érdemes az időjárásról tájé-
kozódni. Fontos tudni, lakott területen a megengedett sebes-
ség 50 km/h, és nappal is használni kell a tompított világítást,
a sofőr pedig nem telefonálhat vezetés közben, csakúgy, mint
itthon.

Csehország: November 1. és április 30. között kötelező leg-
alább 6 mm profilmélységű téli gumi használata a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó járművek esetében, legalább a hajtott
kerekeken. A szabályozás csak azokra a szakaszokra és utakra
vonatkozik, ahol a „Zimni vybava” jelölés érvényes, ami a téli fel-
szerelésre irányuló kötelezettséget jelöli. Egy estleges ellenőr-
zés során a hatóságok nemcsak a gumi meglétét, hanem annak
állapotát is ellenőrizhetik, a profilmélységnek az előírások sze-
rint minimum 6 milliméternek kell lennie, illetve a gumin szere-
pelnie kell az M+S, M.S. vagy M&S jelölések valamelyikének.

Németország: Hóval borított jeges utakon általában előírják
a téli, vagy legalább a „négyévszakos” gumit, de Németország-
ban nem kötelező a téli garnitúra használata. A közlekedési sza-
bályban a következő áll: a gépjárművek felszereltségének meg kell
felelnie az időjárási viszonyoknak. Vagyis: minden vezető köteles
olyan abronccsal útra kelni, amely biztonságos. Téli útviszonyoknál
ez akár egy jó nyári gumit, vagy „négyévszakos” gumit is jelenthet, ha
a sofőr biztonságosan tud vele közlekedni. Akinek azonban a kere-
kein lévő abroncsokat rendőrök alkalmatlannak minősítik, az 30
eurós bírságra számíthat. Ahol a hólánc használatára figyelmeztető
tábla kint van, ott a sebességhatár is maximum 50km/h.

Olaszország: Itt néhány kivételtől eltekintve az időjárástól függ,
hogy szükséges-e hólánc vagy téli gumi. A sípályákhoz vezető hegyi
utakra viszont gyakran előírás a síszenon alatt a téli gumi használa-
ta. A hólánc megléte is előírás lehet, így az mindenképpen ajánlott.
Néhány tartomány egyedi előírásai:

Az Aosta-völgyben október 15. és április 15. között kötelező a té-
li gumi használata és a hólánc autóban tartása.

A lombardiai régióban november 1. és március 31. között kötele-
ző a téli gumi használata vagy a hólánc megléte. A szabályt megsze-
gők 78 eurós bírságra számíthatnak, és a hatóság megtilthatja az út
folytatását a nem megfelelően felszerelt járművekkel.

Franciaország: A hegyi utakon és télies időjárási körülmények
között előírás a téli gumi és a hólánc használata. Általában ezt táblá-
val jelzik is az adott útszakasz előtt! Különlegesség, a hóláncot a kö-
telező tartozékok közé sorolják, és a táblával jelzett szakaszokon
használata kötelező.

Svájc: A téli gumi témában nem ismernek kompromisszumot. Aki
nem megfelelő gumik miatt akadályozza a közlekedést, magas bír-
ságra számíthat. Ha valaki pedig nyári gumival, havas, jeges úton bal-
esetet okoz, őrizetbe vételre is számíthat. A hólánc használatára táb-
lák figyelmeztetnek.

Liechtenstein: A téli gumi általában nem kötelező, de időjárástól
függően elrendelhetik! A hólánc kötelező használatát szintén a kiala-
kult helyzettől függően elrendelhetik.

Luxemburg: Tilos a vegyes gumik használata (vagyis elöl téli, há-
tul nyári, illetve fordítva). A téli gumi használata nem kötelező, de
ajánlott. Hólánc csak hóval/jéggel borított utakon kötelező.

Hollandia és Belgium: Hólánc csak hóval/jéggel borított útsza-
kaszokon kötelező. A téli gumi nem előírás.

Norvégia: Az Európai országok közül Norvégiában írják elő a leg-
hosszabb ideig a téli gumik használatát, amely október 15-től április
30-ig kötelező! A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek eseté-
ben november 15-től március 31-ig kötelező az M+S, MS, M&S,
3PMSF jelölésű vagy „mud and snow” féliratú téli gumi. Október 15
és április 30 között a gumik mintázatának legalább 5 mm kell legyen
a vontatón és a pótkocsin egyaránt. A téli időszakon kívül a gumik
profilmélységének legalább 1,6 mm-nek kell lenni. November 1-től
húsvét hétfőig, az északi területeken pedig október 15-től május 1-ig
a szöges gumik használata megengedett, azonban egyes városok-
ban külön adót kell fizetni ezek használatakor. Szükség esetén és a
táblával jelzett útszakaszokon a hólánc használata is kötelező, azon-
ban a 3,5 tonna feletti járművekben október 15-től november 1-jéig
készenlétben kell tartani a megfelelő számú és típusú hóláncot!

Norvégiában a 3,5 tonna feletti járműveken a meghajtott tenge-
lyek valamennyi kerekére hóláncot kell szerelni, így dupla kerekes
meghajtott tengely esetén dupla kosaras hóláncot kell használni!
Ezen felül a kormányzott tengely legalább egy kerekén is kötelező a
hólánc, illetve a pótkocsin is legalább két kerékre fel kell szerelni a
hóláncot! A láncokat úgy kell felszerelni, hogy azok állandóan érint-
kezzenek az út felületével, így bizonyos hólánc típusok (pl. létrás)
nem használhatóak!

Dánia: A hólánc a hóval és jéggel borított útszakaszokon kötele-
ző. A téli gumi nem előírás, de ajánlott!

Svédország: Kötelező a téli gumi és a hólánc használata általában
december 1. és március 31-e között, de indokolt esetben ettől eltér-
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buszmintás lánc). A hólánc helye mindig a meghajtott keréken van,
felszerelését érdemes előre, még a téli szezon beállta előtt gyako-
rolni, hogy élesben már könnyen menjen. A felszerelés után né-
hány métert meg kell tenni, majd ellenőrizni kell a láncok feszessé-
gét. Hólánccal nem szabad ötven kilométeres sebességnél gyor-
sabban hajtani, és az száraz, hómentes aszfalton huzamosabban
nem használható. Ez nemcsak a láncot, hanem a gumit és a futó-
művet is tönkreteheti. A hagyományos hóláncok mellett hasonló
célú speciális eszközöket is használnak. Magyarországon ezek kö-
zül a drágább Snowcat a legismertebb: a futófelületre fekvő ke-
mény műanyag borításból csaknem félszáz acéltüske áll ki. Némi-
leg kevésbé ismert a még többe kerülő kapaszkodóképességet ja-
vító, gumira szerelhető speciális fémszerkezet, a hókengyel. Ezek
az alternatív megoldások azonban a 7,5t. feletti járműveken a nagy
terhelés miatt nem használhatók! A Magyarországon érvényben lé-
vő KRESZ szerint hóláncokat csak havas, jeges úton szabad hasz-
nálni, és a hólánccal felszerelt gépjármű megengedett maximális
sebessége 50 km/h. Továbbá kötelező a hólánc használata leg-
alább egy hajtott tengelyen a „Hólánc használata kötelező” táblával
megjelölt útszakaszokon, illetve ha ez a tábla egy határátkelőhe-
lyen van elhelyezve, akkor a határt csak akkor lehet a gépjárművel
átlépni, ha szükség esetére van készenlétben egy hólánc a gépjár-
műben.

Téli gumi és hólánc nélkül veszélyes 

szabályozás
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hetnek. A téli gumin a 3 mm minimális profilmélységnek meg kell len-
ni még pótkocsikon és utánfutókon is. Svédországban a szöges gumik
használata nem csak megengedett, hanem kifejezetten ajánlott!

Finnország: December 1-je és március 1-je között minden autón
téli guminak kell lenni, amelynek a profilmélysége minimum 3 mm! A
hólánc használata szükség esetén a havas és jeges utakon minden
időszakban megengedett!

Lettország: December 1-je és március 1-je között minden autón
téli guminak kell lennie. Szükség esetén szabad hóláncot használni!

Litvánia: November 1-je és április 1-je között minden autón téli gu-
minak kell lennie. A hóval és jéggel borított útszakaszokon hóláncot
kell használni!

Oroszország: Nincs szabályozás sem a téli gumira, sem a hó-
láncra, viszont mindkettő megléte ajánlott!

Bulgária: A hólánc csak a táblával jelzett útszakaszokon kötelező.
Téli gumi nem előírás

Ciprus: A hegyi utakon a téli időszakban a hólánc használata meg-
engedett. Téli gumi nem előírás.

Görögország: A hóláncot a havas, jeges utakon kell használni.
Téli gumi nem előírás.

Észtország: A hólánc használata a havas és jegest útszakaszo-
kon kötelező. A téli gumi december 1-től március 1-ig kötelező, de
ezeket az időpontokat indok esetén kitolhatják! Az előírás szerint a
téli gumi profilmélységének minimum 3 mm-nek kell lenni!

Nagy-Britannia: A téli gumi nem kötelező, viszont a hóláncot a
hóval, jéggel borított utakon ajánlott használni.

Írország és Izland: A hólánc használata nem kötelező, de indo-
kolt esetben megengedett. Téli gumi nem előírás.

Albánia: Albánia nagy részén kötelező a hólánc november 1. és
április 30. között a jármű összes meghajtott tengelyének kerekeire.
Aki nem tartja be az előírásokat, azok kb. 200 USD-nak megfelelő
összegű bírságra számíthat, amelyet a helyszínen kell megfizetni

Macedónia: A téli gumi november 15-től március 15-ig kötelező.
A hólánc használata megengedett, ha szükséges.

Montenegró: A téli gumi nem kötelező, a hólánc használata szük-
ség esetén engedélyezett.

Portugália: A téli gumi nem kötelező, a hóláncot csak hóval, jég-
gel borított utakon kell használni

Törökország: A téli gumi nem kötelező, a hóláncot csak hóval,
jéggel borított utakon kell használni.

Málta: Sem a téli gumi, sem a hólánc használata nincs szabályoz-
va, azonban a téli gumi használata ajánlott!

Mindezek mellett célszerű kellő üzemanyag-tartalékkal rendelkez-
ni, legyen az autóban forró ital, a csomagtartóban pokróc és egy ki-
sebb hólapát. Bennünket ugyan még csak kóstolgat a tél, de kellő
felszereltség hiányában, bárkit érhet kellemetlenség belföldön is,
lásd a korábbi évek M1-es hófúvásos esetét, amikor ezrek maradtak
napokra a hó fogságába, s ehhez még külföldre sem kellett utazni.
Felkészületlenül senki ne induljon útnak!

Szerkesztette: kzt
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Forgalmirend-változások
VII. Síp utca – Dob utca sarok

Legutóbb jeleztem, hogy ismét kihelyez-
tek egy „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a jelzett sarokra. Az
öröm nem sokáig tartott, mert ismét leszerelték, így megint jobb-
kezes lett a sarok…
X. Kőbányai út – Szállás utca sarok
Nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechnikai változás tör-
tént Kőbányán. A rendszeres balesetek miatt jelzőlámpákat telepí-
tettek. Ugyanaz a helyzet, ami a II. kerületi Árpád fejedelem úton
volt, a Komjádi uszoda előtt. Az elsőbbséggel rendelkező úton az
egyik sávban haladók lemondtak az elsőbbségükről, a másik sáv-
ban haladók azonban nem, megtörtént a baleset. A Komjádi uszo-
dánál egyszerűen megtiltották a balkanyart, itt pedig jelzőlámpákat
telepítettek. 

Juhász Péter

E héten még jobbkezes
a VII. Dob-Síp sarok

Vegyék el a taxivezetői igazolványt is!
Tulajdonképpen jót akarnak a fővárosi illetékesek, amikor el-
veszik a taxiállomás-használati engedélyeket a „rossz fiúktól”.
Így a taxis nem tud taxizni Budapesten. Elméletileg. Gyakorlat-
ban, másnap kivált egy másik taxiállomás-használati enge-
délyt, és taxizik tovább…

A hírek szerint van, akinek már többször elvették a taxiállo-
más-használati engedélyét, és ő ugyanannyiszor újat váltott ki.
Ennek így semmi értelme!

Súlyosabb esetben a taxiengedélyt is elveszik! Látszólag ez
még súlyosabb ítélet. A valóságban ennek sincs sok értelme!
A taxistól elveszik az engedélyét, már nem lehet vállalkozó!
Jót nevet a markába, ezer teherrel kevesebb. Másnap elmegy
alkalmazottnak, és ha alkalmazott, akkor már erkölcsi bizo-
nyítvány se kell…

Az arra alkalmatlanoktól a taxivezetői igazolványt vegyék el!
Ne lehessen többet taxis! Ferenczy P. Károly

Dezsõ óriási monoklival
a szeme alatt jelenik meg
a munkahelyén. Kollégái
kérdezgetik, mi történt
vele.

– Tegnap szakszervezeti
gyûlés volt, és Juliska, aki
elõttem ült, felállt, hogy
felszólaljon. Ekkor észre-
vettem, hogy a szoknyája
becsípõdött a fenekébe,
és kihúztam. Erre akkora
pofont adott, hogy azt
hittem, az épület szakadt
rám.

Pár hét múlva Dezsõ, ha
lehet, még nagyobb mo-
noklival jelenik meg. Is-
mét kérdezgetik a kollé-
gái, mi történt:

– Tegnap megint szak-
szervezeti gyûlés volt, és
Juliska, aki elõttem ült,
felállt, hogy felszólaljon.
Ekkor Géza, aki mellettem
ült, észrevette, hogy a
szoknyája becsípõdött a
fenekébe, és kihúzta. Én
viszont már tudtam, hogy

ezt nem szereti, ezért
visszadugtam...

* * *
– Mi volt ma az iskolá-

ban, kisfiam?
– Anya, ma én voltam az

egyetlen, aki jelentkezett,
amikor a tanító néni kér-
dést tett fel!

– Nagyon ügyes vagy,
Pistike! És mi volt a kér-
dés?

– Ki törte be az ablakot?
* * *

Az apa nyitogatja a gye-
rek ellenõrzõjét.

Matek egyes, durr egy
pofon.

Olvasás egyes, durr egy
pofon.

Ének ötös, durr egy po-
fon.

A gyerek méltatlankod-
va így szól:

– De apa, ének ötös, mi-
ért kaptam a pofont?

– Mert két egyes után
még volt kedved énekelni.
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Kollégánk arról számolt be, hogy állandó
utasától – annak kiszállása után – az adó-
hatóság jelenlévő munkatársa a nyugta be-
mutatását kérte (egyik fontos utazási cso-
móponton történt az eset). Kérdezte – uta-
sa kérdését továbbítva –, elvárható-e az
ügyféltől, hogy megőrizze az átvett nyugtát.
Egyáltalán egy magánszemély részéről 
van-e bármiféle gazdasági, pénzügyi, köny-
velési jelentősége egy taxinyugtának.

A fenti kérdések megválaszolásához első
lépésben azt vizsgáljuk, mit is kell értenünk
a nyugtaadási kötelezettség teljesítése
alatt. Az Áfa-tv. 166. §-a úgy rendelkezik,
hogy abban az esetben, ha a vállalkozó az
adótörvény vonatkozó szabályai alapján
mentesül a számlaadási kötelezettség alól,
köteles nyugtát kibocsátani. Ilyen eset le-
het, ha az ügyfél készpénzzel, vagy bankkár-
tyával a helyszínen fizet, továbbá nem jogi
személy, vagy egyszerűen csak nem kér
számlát. 

A bizonylatot az utas részére kell kiállíta-
ni, azaz nem dobhatjuk elegáns mozdulattal
a kesztyűtartóba, vagy az erre a célra rend-
szeresített  szeméttárolóba. A nyugtát át
kell adni, az utasnak tehát át kell(ene) ven-
nie azt. Azért csak kellene, mert természe-
tesen erre őt semmiféle módon nem lehet
kényszeríteni. Néhány évvel ezelőtt egy vi-
tás esetben hosszas levelezésben voltunk
az adóhatósággal, azt firtatva, hogy a taxis
milyen „kényszerítő eszközöket” vehet
igénybe annak céljából, hogy az utas átve-
gye a kinyomtatott nyugtát. Az akkor hasz-
nálatban volt taxaméter közel 30 másodper-
cen keresztül nyomtatta a bizonylatot, az
utas meg ez alatt a jobb első ülésre dobta
a pénzt és kiszállt. Aztán visszaszállt és kö-
zölte, hogy ő ellenőr, és nem kapott nyugtát
(ez az eset később megnyugtató eredmény-
nyel lezárult).

A taxinyugtát tehát át kell adni, lehetőleg
az utas kezébe. Erre kiváló lehetőség mu-
tatkozik, ha nagyobb címletből vissza kell
adnunk. Ilyenkor a visszajáróval együtt ad-
juk át a nyugtát. Ha nem kell visszaadnunk,
akkor lehetőleg várjuk meg a nyugta ki-
nyomtatását, tépjük le, és a pénz átvételével
egyidejűleg adjuk át. Bankkártyás fizetésnél
a banki bizonylattal együtt. Speciális fizeté-
si módoknál, amikor a taxitársaság valamely
rendszeresített kártyájával, csekkjével, vagy
átutalással történik a fizetés, más szabályok
érvényesülnek, ezt itt nem tárgyaljuk.

Önmagában az alaki és tartalmi kellékeit
tekintve szabályosnak tekinthető  nyugta ki-
állítása tehát nem elégséges – bár kétség
kívül meghatározó – mozzanata a nyugta-
adási kötelezettség teljesítésének.

Nyilvánvaló, hogy a nyugtaadás kapcsán
mások  megfigyeléséről csak nagyon körül-
tekintő módon, a vizsgált tevékenység idő-

tartama alatt, a közvetlen környezetben le-
het szó, az onnan már távozó magánsze-
mély faggatása és elszámoltatása nem tar-
tozhat e körbe. Amennyiben az ügyfél, az
utas azt állítja, hogy eldobta a bizonylatot,
ezt a revizorok kötelesek elhinni neki.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)
ugyanis rögzíti az adatgyűjtésre irányuló el-
lenőrzésre – ilyen a nyugtaadási kötelezett-
ség ellenőrzése is – vonatkozó szabályokat.
Ennek értelmében a számla- és nyugtakibo-
csátási kötelezettség ellenőrzését az adó-
hatóság próbavásárlással és fel nem fedett

próbavásárlással vizsgálja. Az Art. a bizony-
latok megőrzésének kötelezettségét mind a
vállalkozók, mind a magánszemélyek szá-
mára csak adófizetési kötelezettségükkel
összefüggésben, az érintett adó megállapí-
tásához való jog elévüléséig írja elő. Amen-
nyiben a szóban forgó esetben az utasunk
adókötelezettségéhez a bizonylatnak nincs
köze – márpedig egyszerű nyugta lévén
nem is lehet –, akkor adójogi szempontból
nem vizsgálható, mit is tett azzal; összegyűr-
heti, széttépheti, kidobhatja, akár papírrepü-
lőt is hajtogathat belőle…
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A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (BRFK) közleménye
szerint egy férfi vasárnapra
virradó éjjel, egy óra körül a
VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky
út és Révay utca keresztező-
désénél egy taxiban szóvál-
tásba keveredett a 24 éves
sofőrrel. A vita tettlegességig
fajult, amelybe a taxis által a
helyszínre segítségül hívott

kollégája is bekapcsolódott.
A bántalmazás következtében
a taxis életveszélyes, 22 éves
kollégája könnyű sérülést
szenvedett.

A bokszolót a helyszín köze-
lében a rendőrök elfogták,
majd őrizetbe vették és kezde-
ményezték előzetes letartózta-
tását. A rendőrség B. Bence
29 éves budapesti lakos ellen

életveszélyt okozó testi sértés
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást. 

A civilben fogtechnikus vég-
zettségű, ám biztonsági őr-
ként dolgozó férfi korábban
feltörekvő ökölvívó-tehetség-
nek számított, akit nem kisebb
edző tréningezett, mint Öcsi
bácsi, azaz Szántó Imre. A
201 centi magas, 110 kilós fi-
atalember még az elmúlt esz-
tendőben is a közismert szak-
ember kezei között csiszoló-
dott. Félő, hogy ez a brutális
kitörése kihathat sportolói pá-
lyafutására is.

k.z.t.

Fel nem fedett ellenőrzések
Elkérhető-e az utastól a nyugta?

Biztonsági őrként dolgozott a fogtechnikus bunyós

Brutálisan összevertek egy budapesti taxist
Életveszélyes sérüléseket szenvedett az a taxis, aki
2014. november 23-án hajnalban utasával tettlegessé-
gig fajuló vitába keveredett a fővárosban. A fogtechni-
kus végzettségű, de biztonsági őrként dolgozó 29 esz-
tendős, kétméteres, 110 kilós fiatalember korábban
Szántó Imre – Öcsi bácsi – kezei között ígéretes ököl-
vívónak számított.

KATA és IPA
Kisadózók és az iparűzési adó

A helyi adókról szóló törvény alapján azon
kisadózók, akik az iparűzési adó megfizeté-
sében is a tételes adófizetést választották,
nem kötelezettek adóbevallás benyújtására.
Vannak azonban olyan esetek amikor mégis
kell bevallást benyújtani:

Ha a KATA adóalanyiság bármilyen okból
megszűnik vagy szünetel, akkor a megszű-
nés, illetve szünetelés hónapját követő hó-
nap 15-ik napjáig kell a bevallást benyújtani.
Ebben az esetben az adó alapja az éves 50
ezer forint adónak az adókötelezettség nap-
tári napjaival számolt arányos része.

Ha  bármely egyéb okból az adóév során
szünetel a vállalkozás KATA-fizetési kötelezett-
sége. Ilyen ok lehet például, ha egy adott hó-
nap egészében táppénzben részesül a KATA-s
vállalkozó. Ebben az esetben a bevallást az
adóévet követő év január 15-éig, kell benyújta-
ni akkor is, ha a vállalkozó tételes adófizetést

választott. Ezekben az esetekben a kieső hó-
nap (amelyre nem kellett KATA-t fizetni) naptá-
ri napjaira jutó iparűzési adóalap után nem
kell megfizetni az iparűzési adót sem.

Ha az önkormányzat adóalap-mentességet
vagy bármilyen más adókedvezményt biztosít
a területén tevékenykedő vállalkozóknak, és
az érintett kisadózó élni szeretne a kedvez-
ményekkel. Ebben az esetben is az évet kö-
vető január 15-e a bevallás határideje.

Egyéb szempontból is fontos dátum janu-
ár 15-e. Ezen határidőig lehet bejelenteni a
KATA-s vállalkozónak, hogy a tárgyévben té-
teles iparűzési adót szeretne fizetni. Előző
számainkban részletesen foglalkoztunk a
KATA-sok iparűzési adó-fizetési lehetőségei-
vel (háromféle módszer van), itt most csak
annyit említünk meg, hogy tételes iparűzési
adót akkor érdemes választani, ha az éves
árbevétel várhatóan meghaladja a 3.125.000
forintot, és a vállalkozás csak egy önkor-
mányzat területén üzemel. A január 15-i ha-
táridő jogvesztő, későbbi bejelentésre még
indokolt esetben sincs mód.
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hetnek. A téli gumin a 3 mm minimális profilmélységnek meg kell len-
ni még pótkocsikon és utánfutókon is. Svédországban a szöges gumik
használata nem csak megengedett, hanem kifejezetten ajánlott!

Finnország: December 1-je és március 1-je között minden autón
téli guminak kell lenni, amelynek a profilmélysége minimum 3 mm! A
hólánc használata szükség esetén a havas és jeges utakon minden
időszakban megengedett!

Lettország: December 1-je és március 1-je között minden autón
téli guminak kell lennie. Szükség esetén szabad hóláncot használni!

Litvánia: November 1-je és április 1-je között minden autón téli gu-
minak kell lennie. A hóval és jéggel borított útszakaszokon hóláncot
kell használni!

Oroszország: Nincs szabályozás sem a téli gumira, sem a hó-
láncra, viszont mindkettő megléte ajánlott!

Bulgária: A hólánc csak a táblával jelzett útszakaszokon kötelező.
Téli gumi nem előírás

Ciprus: A hegyi utakon a téli időszakban a hólánc használata meg-
engedett. Téli gumi nem előírás.

Görögország: A hóláncot a havas, jeges utakon kell használni.
Téli gumi nem előírás.

Észtország: A hólánc használata a havas és jegest útszakaszo-
kon kötelező. A téli gumi december 1-től március 1-ig kötelező, de
ezeket az időpontokat indok esetén kitolhatják! Az előírás szerint a
téli gumi profilmélységének minimum 3 mm-nek kell lenni!

Nagy-Britannia: A téli gumi nem kötelező, viszont a hóláncot a
hóval, jéggel borított utakon ajánlott használni.

Írország és Izland: A hólánc használata nem kötelező, de indo-
kolt esetben megengedett. Téli gumi nem előírás.

Albánia: Albánia nagy részén kötelező a hólánc november 1. és
április 30. között a jármű összes meghajtott tengelyének kerekeire.
Aki nem tartja be az előírásokat, azok kb. 200 USD-nak megfelelő
összegű bírságra számíthat, amelyet a helyszínen kell megfizetni

Macedónia: A téli gumi november 15-től március 15-ig kötelező.
A hólánc használata megengedett, ha szükséges.

Montenegró: A téli gumi nem kötelező, a hólánc használata szük-
ség esetén engedélyezett.

Portugália: A téli gumi nem kötelező, a hóláncot csak hóval, jég-
gel borított utakon kell használni

Törökország: A téli gumi nem kötelező, a hóláncot csak hóval,
jéggel borított utakon kell használni.

Málta: Sem a téli gumi, sem a hólánc használata nincs szabályoz-
va, azonban a téli gumi használata ajánlott!

Mindezek mellett célszerű kellő üzemanyag-tartalékkal rendelkez-
ni, legyen az autóban forró ital, a csomagtartóban pokróc és egy ki-
sebb hólapát. Bennünket ugyan még csak kóstolgat a tél, de kellő
felszereltség hiányában, bárkit érhet kellemetlenség belföldön is,
lásd a korábbi évek M1-es hófúvásos esetét, amikor ezrek maradtak
napokra a hó fogságába, s ehhez még külföldre sem kellett utazni.
Felkészületlenül senki ne induljon útnak!

Szerkesztette: kzt
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Forgalmirend-változások
VII. Síp utca – Dob utca sarok

Legutóbb jeleztem, hogy ismét kihelyez-
tek egy „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a jelzett sarokra. Az
öröm nem sokáig tartott, mert ismét leszerelték, így megint jobb-
kezes lett a sarok…
X. Kőbányai út – Szállás utca sarok
Nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechnikai változás tör-
tént Kőbányán. A rendszeres balesetek miatt jelzőlámpákat telepí-
tettek. Ugyanaz a helyzet, ami a II. kerületi Árpád fejedelem úton
volt, a Komjádi uszoda előtt. Az elsőbbséggel rendelkező úton az
egyik sávban haladók lemondtak az elsőbbségükről, a másik sáv-
ban haladók azonban nem, megtörtént a baleset. A Komjádi uszo-
dánál egyszerűen megtiltották a balkanyart, itt pedig jelzőlámpákat
telepítettek. 

Juhász Péter

E héten még jobbkezes
a VII. Dob-Síp sarok

Vegyék el a taxivezetői igazolványt is!
Tulajdonképpen jót akarnak a fővárosi illetékesek, amikor el-
veszik a taxiállomás-használati engedélyeket a „rossz fiúktól”.
Így a taxis nem tud taxizni Budapesten. Elméletileg. Gyakorlat-
ban, másnap kivált egy másik taxiállomás-használati enge-
délyt, és taxizik tovább…

A hírek szerint van, akinek már többször elvették a taxiállo-
más-használati engedélyét, és ő ugyanannyiszor újat váltott ki.
Ennek így semmi értelme!

Súlyosabb esetben a taxiengedélyt is elveszik! Látszólag ez
még súlyosabb ítélet. A valóságban ennek sincs sok értelme!
A taxistól elveszik az engedélyét, már nem lehet vállalkozó!
Jót nevet a markába, ezer teherrel kevesebb. Másnap elmegy
alkalmazottnak, és ha alkalmazott, akkor már erkölcsi bizo-
nyítvány se kell…

Az arra alkalmatlanoktól a taxivezetői igazolványt vegyék el!
Ne lehessen többet taxis! Ferenczy P. Károly

Dezsõ óriási monoklival
a szeme alatt jelenik meg
a munkahelyén. Kollégái
kérdezgetik, mi történt
vele.

– Tegnap szakszervezeti
gyûlés volt, és Juliska, aki
elõttem ült, felállt, hogy
felszólaljon. Ekkor észre-
vettem, hogy a szoknyája
becsípõdött a fenekébe,
és kihúztam. Erre akkora
pofont adott, hogy azt
hittem, az épület szakadt
rám.

Pár hét múlva Dezsõ, ha
lehet, még nagyobb mo-
noklival jelenik meg. Is-
mét kérdezgetik a kollé-
gái, mi történt:

– Tegnap megint szak-
szervezeti gyûlés volt, és
Juliska, aki elõttem ült,
felállt, hogy felszólaljon.
Ekkor Géza, aki mellettem
ült, észrevette, hogy a
szoknyája becsípõdött a
fenekébe, és kihúzta. Én
viszont már tudtam, hogy

ezt nem szereti, ezért
visszadugtam...

* * *
– Mi volt ma az iskolá-

ban, kisfiam?
– Anya, ma én voltam az

egyetlen, aki jelentkezett,
amikor a tanító néni kér-
dést tett fel!

– Nagyon ügyes vagy,
Pistike! És mi volt a kér-
dés?

– Ki törte be az ablakot?
* * *

Az apa nyitogatja a gye-
rek ellenõrzõjét.

Matek egyes, durr egy
pofon.

Olvasás egyes, durr egy
pofon.

Ének ötös, durr egy po-
fon.

A gyerek méltatlankod-
va így szól:

– De apa, ének ötös, mi-
ért kaptam a pofont?

– Mert két egyes után
még volt kedved énekelni.
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Kollégánk arról számolt be, hogy állandó
utasától – annak kiszállása után – az adó-
hatóság jelenlévő munkatársa a nyugta be-
mutatását kérte (egyik fontos utazási cso-
móponton történt az eset). Kérdezte – uta-
sa kérdését továbbítva –, elvárható-e az
ügyféltől, hogy megőrizze az átvett nyugtát.
Egyáltalán egy magánszemély részéről 
van-e bármiféle gazdasági, pénzügyi, köny-
velési jelentősége egy taxinyugtának.

A fenti kérdések megválaszolásához első
lépésben azt vizsgáljuk, mit is kell értenünk
a nyugtaadási kötelezettség teljesítése
alatt. Az Áfa-tv. 166. §-a úgy rendelkezik,
hogy abban az esetben, ha a vállalkozó az
adótörvény vonatkozó szabályai alapján
mentesül a számlaadási kötelezettség alól,
köteles nyugtát kibocsátani. Ilyen eset le-
het, ha az ügyfél készpénzzel, vagy bankkár-
tyával a helyszínen fizet, továbbá nem jogi
személy, vagy egyszerűen csak nem kér
számlát. 

A bizonylatot az utas részére kell kiállíta-
ni, azaz nem dobhatjuk elegáns mozdulattal
a kesztyűtartóba, vagy az erre a célra rend-
szeresített  szeméttárolóba. A nyugtát át
kell adni, az utasnak tehát át kell(ene) ven-
nie azt. Azért csak kellene, mert természe-
tesen erre őt semmiféle módon nem lehet
kényszeríteni. Néhány évvel ezelőtt egy vi-
tás esetben hosszas levelezésben voltunk
az adóhatósággal, azt firtatva, hogy a taxis
milyen „kényszerítő eszközöket” vehet
igénybe annak céljából, hogy az utas átve-
gye a kinyomtatott nyugtát. Az akkor hasz-
nálatban volt taxaméter közel 30 másodper-
cen keresztül nyomtatta a bizonylatot, az
utas meg ez alatt a jobb első ülésre dobta
a pénzt és kiszállt. Aztán visszaszállt és kö-
zölte, hogy ő ellenőr, és nem kapott nyugtát
(ez az eset később megnyugtató eredmény-
nyel lezárult).

A taxinyugtát tehát át kell adni, lehetőleg
az utas kezébe. Erre kiváló lehetőség mu-
tatkozik, ha nagyobb címletből vissza kell
adnunk. Ilyenkor a visszajáróval együtt ad-
juk át a nyugtát. Ha nem kell visszaadnunk,
akkor lehetőleg várjuk meg a nyugta ki-
nyomtatását, tépjük le, és a pénz átvételével
egyidejűleg adjuk át. Bankkártyás fizetésnél
a banki bizonylattal együtt. Speciális fizeté-
si módoknál, amikor a taxitársaság valamely
rendszeresített kártyájával, csekkjével, vagy
átutalással történik a fizetés, más szabályok
érvényesülnek, ezt itt nem tárgyaljuk.

Önmagában az alaki és tartalmi kellékeit
tekintve szabályosnak tekinthető  nyugta ki-
állítása tehát nem elégséges – bár kétség
kívül meghatározó – mozzanata a nyugta-
adási kötelezettség teljesítésének.

Nyilvánvaló, hogy a nyugtaadás kapcsán
mások  megfigyeléséről csak nagyon körül-
tekintő módon, a vizsgált tevékenység idő-

tartama alatt, a közvetlen környezetben le-
het szó, az onnan már távozó magánsze-
mély faggatása és elszámoltatása nem tar-
tozhat e körbe. Amennyiben az ügyfél, az
utas azt állítja, hogy eldobta a bizonylatot,
ezt a revizorok kötelesek elhinni neki.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)
ugyanis rögzíti az adatgyűjtésre irányuló el-
lenőrzésre – ilyen a nyugtaadási kötelezett-
ség ellenőrzése is – vonatkozó szabályokat.
Ennek értelmében a számla- és nyugtakibo-
csátási kötelezettség ellenőrzését az adó-
hatóság próbavásárlással és fel nem fedett

próbavásárlással vizsgálja. Az Art. a bizony-
latok megőrzésének kötelezettségét mind a
vállalkozók, mind a magánszemélyek szá-
mára csak adófizetési kötelezettségükkel
összefüggésben, az érintett adó megállapí-
tásához való jog elévüléséig írja elő. Amen-
nyiben a szóban forgó esetben az utasunk
adókötelezettségéhez a bizonylatnak nincs
köze – márpedig egyszerű nyugta lévén
nem is lehet –, akkor adójogi szempontból
nem vizsgálható, mit is tett azzal; összegyűr-
heti, széttépheti, kidobhatja, akár papírrepü-
lőt is hajtogathat belőle…
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A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (BRFK) közleménye
szerint egy férfi vasárnapra
virradó éjjel, egy óra körül a
VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky
út és Révay utca keresztező-
désénél egy taxiban szóvál-
tásba keveredett a 24 éves
sofőrrel. A vita tettlegességig
fajult, amelybe a taxis által a
helyszínre segítségül hívott

kollégája is bekapcsolódott.
A bántalmazás következtében
a taxis életveszélyes, 22 éves
kollégája könnyű sérülést
szenvedett.

A bokszolót a helyszín köze-
lében a rendőrök elfogták,
majd őrizetbe vették és kezde-
ményezték előzetes letartózta-
tását. A rendőrség B. Bence
29 éves budapesti lakos ellen

életveszélyt okozó testi sértés
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást. 

A civilben fogtechnikus vég-
zettségű, ám biztonsági őr-
ként dolgozó férfi korábban
feltörekvő ökölvívó-tehetség-
nek számított, akit nem kisebb
edző tréningezett, mint Öcsi
bácsi, azaz Szántó Imre. A
201 centi magas, 110 kilós fi-
atalember még az elmúlt esz-
tendőben is a közismert szak-
ember kezei között csiszoló-
dott. Félő, hogy ez a brutális
kitörése kihathat sportolói pá-
lyafutására is.

k.z.t.

Fel nem fedett ellenőrzések
Elkérhető-e az utastól a nyugta?

Biztonsági őrként dolgozott a fogtechnikus bunyós

Brutálisan összevertek egy budapesti taxist
Életveszélyes sérüléseket szenvedett az a taxis, aki
2014. november 23-án hajnalban utasával tettlegessé-
gig fajuló vitába keveredett a fővárosban. A fogtechni-
kus végzettségű, de biztonsági őrként dolgozó 29 esz-
tendős, kétméteres, 110 kilós fiatalember korábban
Szántó Imre – Öcsi bácsi – kezei között ígéretes ököl-
vívónak számított.

KATA és IPA
Kisadózók és az iparűzési adó

A helyi adókról szóló törvény alapján azon
kisadózók, akik az iparűzési adó megfizeté-
sében is a tételes adófizetést választották,
nem kötelezettek adóbevallás benyújtására.
Vannak azonban olyan esetek amikor mégis
kell bevallást benyújtani:

Ha a KATA adóalanyiság bármilyen okból
megszűnik vagy szünetel, akkor a megszű-
nés, illetve szünetelés hónapját követő hó-
nap 15-ik napjáig kell a bevallást benyújtani.
Ebben az esetben az adó alapja az éves 50
ezer forint adónak az adókötelezettség nap-
tári napjaival számolt arányos része.

Ha  bármely egyéb okból az adóév során
szünetel a vállalkozás KATA-fizetési kötelezett-
sége. Ilyen ok lehet például, ha egy adott hó-
nap egészében táppénzben részesül a KATA-s
vállalkozó. Ebben az esetben a bevallást az
adóévet követő év január 15-éig, kell benyújta-
ni akkor is, ha a vállalkozó tételes adófizetést

választott. Ezekben az esetekben a kieső hó-
nap (amelyre nem kellett KATA-t fizetni) naptá-
ri napjaira jutó iparűzési adóalap után nem
kell megfizetni az iparűzési adót sem.

Ha az önkormányzat adóalap-mentességet
vagy bármilyen más adókedvezményt biztosít
a területén tevékenykedő vállalkozóknak, és
az érintett kisadózó élni szeretne a kedvez-
ményekkel. Ebben az esetben is az évet kö-
vető január 15-e a bevallás határideje.

Egyéb szempontból is fontos dátum janu-
ár 15-e. Ezen határidőig lehet bejelenteni a
KATA-s vállalkozónak, hogy a tárgyévben té-
teles iparűzési adót szeretne fizetni. Előző
számainkban részletesen foglalkoztunk a
KATA-sok iparűzési adó-fizetési lehetőségei-
vel (háromféle módszer van), itt most csak
annyit említünk meg, hogy tételes iparűzési
adót akkor érdemes választani, ha az éves
árbevétel várhatóan meghaladja a 3.125.000
forintot, és a vállalkozás csak egy önkor-
mányzat területén üzemel. A január 15-i ha-
táridő jogvesztő, későbbi bejelentésre még
indokolt esetben sincs mód.
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Taxis kollégánk utassal haladt a Németvölgyi útról a
Liptó utca felé. Elérkezett a villamossínekhez, ahol egyértelműen el-
sőbbséget kell adni a villamosnak. Kollégánk lassított, látta, még
messze a villamos, meg van még egy megálló is, ahol úgyis megáll.
De a villamos csak nem állt meg, lassítás nélkül átrobogott a meg-
állón, taxisunk szerencsére még meg tudta fékezni a paripát. Azt
gondolta, elromlott a villamos fékberendezése. Legnagyobb döbbe-

netére, utasa azt mondta, ez egy természetes do-
log itt. Ha nincs fel- vagy leszálló utas, akkor egy-
szerűen nem áll meg a megállóban. 

Természetesen megkerestem a Budapesti Köz-
lekedési Központot, hogy ez természetes dolog-e
és vajon máshol is tapasztalhatunk ilyet, vagy ez

egy egyedi eset? Ugyanis, mi úgy nőttünk fel, hogy a villa-
mos mindenképpen megáll a megállóban, akár van utasa,
akár nincs… Megérkezett a válasz. A válasz rövidítve, ki-
emelés tőlem. (J. P.)

2011 májusától érvényes az a rendelkezés az 59-es jel-
zésű villamosjárat esetében, mely szerint azoknál a megál-
lóhelyeknél, ahol nincs le-, illetve felszállási igény, ott
megállni nem kell.

A járművezetőnek természetesen alaposan meg
kell győződnie arról, hogy az áthaladás veszélyte-
len és utazási igény valóban nincs.

Azóta több villamos vonalon is bevezetésre került ez a
rendelkezés, így az 59-es jelzésű villamos vonalakon kí-
vül a 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 17-es, 24-es, 28-as, 28A, 37-
es, 37A, 42-es,50-es, 51-es, 51A, 52-es, 59A, 61-es, 62-

es, 62A, és 69-es jelzésű viszonylatokon is. 
Várkonyi Ágnes 

Levelezési Szakterületi vezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ, ezentúl jobban figyelünk, ha villamos kereszte-
zi utunkat.

Juhász Péter 

Feleség dühösen a férjének: 
– Mit keres egy nõi bugyi a zsebed-

ben?
Férj válasza nyugodtan: 
– A szomszéd Józsi adta. Tegnap

nála felejtetted…
* * *

Egy nõ élete három szakaszra osz-
lik:

1. idegeire megy az apjának,
2. idegeire megy a férjének,
3. idegeire megy a vejének.

* * *
Nagypapa meséli unokáinak:
– Ezek a mai fiatalok milyen lusták!

Én fiatal koromban akár 15 kilomé-
tert is gyalogoltam a szomszéd falu-
ig, ha ott volt valami jó balhé!

– És utána haza is gyalogolt, papa?
– Á, dehogy! Mindig hazahozott a

mentõ.
* * *

Székely ember sapka nélkül áll a
nagy hidegben az utcán. Arra jön a
komája:

– Hallja, kend, mit áll itt hajadonfõ-
vel ebben a hidegben?

– A házban ráncba szedtem az asz-
szonyt, de most kéne egy bátor em-
ber, aki ki merné hozni a sapkámat.

* * *
Tanító néni az iskolában:
– Marika, mit fogsz csinálni, ha

olyan nagy leszel, mint én?
– Fogyókúrázni!

A jó hír az: hazánkban még lehet pálinkát főz-
ni a kerti gyümölcsből saját felhasználásra. A
rossz hír, hogy a párlatot már csak lakásunk-
ban, házunk udvarán fogyaszthatjuk, mert kü-
lönben – mennyiségtől függően – jövedéki
szabálysértést, súlyosabb esetben bűncse-
lekményt követhetünk el, szándékunkon kívül.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Nos, ha bará-
ti, rokoni társaság érkezik látogatóba és meg-
kínáljuk őket az udvaron a fa alatti pihenőnk-
ben, azzal semmi gond. Ha a négy fal között
marad a történet, ez esetben legálisan fo-
gyaszthat bármely vendégünk. Más a helyzet,
ha mondjuk, átmegyünk a szomszédhoz, vagy
távolabb kívánunk vinni a nemes nedűből.
Amennyiben ezt észreveszi a rendőr, netán
pénzügyőr, azonnal intézkedni kezd velünk
szemben, mondván nincs zárjegy az üvegen.
Lássuk be, ennek az élethelyzetnek csekély a
valószínűsége. Annak azonban már nagyobb,
hogy a határon túli magyarlakta területre ro-
konlátogatásra vagy éppen pihenni átugrunk.
Hazafelé a jó minőségű házi főzésű gyü-
mölcspálinkából egy-két üveggel hozunk, ne-
tán magunk viszünk vendéglátóinknak. A ha-
tár közelében az úgynevezett mélységi ellen-
őrzéskor előfordulhat, hogy a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal /NAV/ munkatársai vonnak
kontroll alá, és ők bukkannak folyékony kin-
csünkre. Az sem jobb, ha a határon, netán
azon túl „érnek tetten” bennünket.

Suller Attila őrnagy, a NAV vám- és jövedé-
ki szóvivője szerint: Hasonló szabálysértésért
alapesetben is 30 ezer forint bírságra lehet
számolni. A büntetési tétel minden liter meg
nem fizetett égetett szesz után, a jövedéki
adó duplája, ami pálinka esetében 3340 fo-
rint, emellett az italt természetesen elkoboz-
zák a járőrök. A legtöbb szabálysértőt megza-
varja az a jogszabály – folytatja a szakértő –,
mely szerint égetett szeszből 10 litert, míg
borból 90 litert lehet vámmentesen, behozni
az országba, csakhogy ezeknek minden eset-
ben zárjeggyel kell rendelkezniük – jegyezte
meg Suller Attila.

A szóvivőtől azt is megtudtuk: A jövedéki
termékekre vonatkozó jogszabályokat négy-
évente felül kell vizsgálnia a jogalkotóknak, s
a közel jövőben jár le ez az időpont, úgyhogy
célszerű lesz kinek-kinek az esetleges jogsza-
bályi módosítást is figyelemmel kísérnie, ha
nem óhajt a NAV „önkéntes”, soron kívüli be-
fizetőjévé válni. k.z.t.

Vigyázzatok! Jön a „vasaló”! 

Vigyázzatok, jön a
vasaló és nem min-
dig áll meg

Házi pálinkát csak otthon fogyasszunk

Zárjegy nélkZárjegy nélkül jön a Nül jön a N AAVV
Hazánk abban a kivételes helyzetben van az unión belül, hogy ki-ki saját gyümöl-
cséből is főzhet pálinkát, mondhatni saját és barátai kedvtelésére. Azt azonban
már kevesen tudják, hogy mindezt csak a négy fal között teheti, ha ugyanis közte-
rületen ellenőrzik és zárjegy nélküli alkoholt találnak nála, azért bírság jár. Nem is
szólva arról, ha a határon túlról hozunk egy kis rokoni, baráti főzetet.
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– Már megint minket zaklatnak! –
fakadt ki egy kolléga, mikor tudo-
mására jutott, hogy újabb bevallá-
si kötelezettsége van. Pedig ez
az előírás most nem nekünk taxi-
soknak szól, pontosabban nem
csak nekünk, és szinte véletlenül
kerültünk a kötelezettek közé. Mi-
ről is van szó?

Eddig, ha valaki vásárolt egy
számlatömböt a nyomtatványbolt-
ban vagy taxitársaságánál, azt két
helyen is nyilván kellett tartani.
Egyrészt maga a vállalkozó ún.
„szigorú számadású nyomtatvá-
nyok nyilvántartása” nevű lapra
vagy füzetbe volt köteles felvezet-
ni, és e dolgot komolyan venni,
mert egy esetleges átfogó adóel-
lenőrzésnél ez volt az első, amit
kértek. Másrészt maga a forgal-
mazó – a nyomtatványbolt vagy a
taxitársaság – is lejelentette az
adóhivatalnak a tömböket sor-
szám szerint a vállalkozó adószá-
mához kapcsolva. Mondhatjuk te-
hát, hogy az adóhatóság szinte
jobban tudta, milyen sorszámú
számlatömböket használunk,
mint mi magunk.

Igen ám, de a számítástechni-
ka fejlődésével egyre inkább el-
terjedtek a számlázó programok.
A vállalkozó, aki ilyet használ,
már nem kézzel ír a számlatöm-
bökbe, hanem a számítógépes
programba gépel, és onnan
nyomtatja ki a számlát. Ezeknek a
programoknak a paramétereit az
adóhatóság igen szigorúan sza-
bályozza, ám arról „fogalma
sincs”, hogy mely vállalkozó, mi-
lyen számlázó programot, vagy
programokat használ. Míg a kézi
számlatömböket nyilvántartotta a
hivatal és számonkérhette a vál-
lalkozótól, az elektronikus és
online számlázó programokról
semmi információval nem rendel-

kezett. Ennek rendezése
érdekében született A számla és
a nyugta adóigazgatási azonosí-
tásáról, valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló
23/2014. (VI. 30.) NGM rende-
let. Na de hogy kerül a képbe a
taxis vállalkozó? Hiszen amellett,
hogy a taxióra gépi nyugtát ad, ő
továbbra is kézzel állítja ki a
számláit. Vagy nem minden eset-
ben?

A fővárosi nagyobb taxitársasá-
gok közül jónéhány úgynevezett
egyszerűsített fizetési formákat
dolgozott ki nagyobb megrende-
lői számára. Nevezik ezt taxikár-
tyának, e-csekknek, utalványnak,
stb. Lényeg, hogy amikor az utas
ilyen módon fizeti ki a viteldíjat,
akkor nem kap azonnal számlát a
fuvart végrehajtó taxistól. A szám-
lát később – a beérkezett adatok
feldolgozása után – maga a taxi-
társaság küldi el számára egy
elektronikus számlázóprogram
útján. És itt jön képbe a taxitár-
sasági tag. Ugyanis a számlát a
fuvart teljesítő taxis vállalkozó ne-
vében állítják ki. A NAV tájékozta-
tója szerint pedig: 

„Amennyiben az adó-
alany helyett, de az adóalany ne-
vében más állítja ki a számlát, a
számlázóprogramot használó
adóalanynak azt az adóalanyt kell
tekinteni, akinek/amelynek a ne-
vében a számlázóprogrammal a
számlát kibocsátják, vagyis nem
a meghatalmazottat.”

Fentiek miatt minden olyan ta-
xis vállalkozónak, akinek nevében
taxitársasága számlát bocsát ki,
be kell jelentenie e számlázó
program nevét, azonosítóját, a
fejlesztő és a forgalmazó nevét
és adószámát, valamint a haszná-
latbavétel keltét az adóhatóság-
nak. Ezeket az adatokat az érin-
tett taxitársaságok minden tagjuk
részére eljuttatták. A bejelentés
2014. november 15-ig kellett
megtenni az erre szolgáló SZAM-
LAZO nevű adatlapon elektroni-
kus formában. Aki még esetleg
nem tette meg, annak javasoljuk,
hogy mielőbb pótolja. Az önként
végzett hiánypótlás esetén az
adóhatóság elnéző szokott
lenni…

A számlázóprogram bejelenté-
sével kapcsolatban érintett taxi-
társaságok Budapesten 

(2014.12.02-i információink
alapján):

Budapest Taxi
City Taxi
Főtaxi
6X6 Taxi
Taxi 2000

Az NGM rendelet október el-
sejétől hatályos. Az egyszeri be-
jelentésen felül minden változást
is be kell jelenteni. Változás le-
het, ha a taxitársaság más prog-
ramra tér át, vagy ha a taxis vállal-
kozó más társasághoz megy át,
illetve megszünteti tevékenysé-
gét. A könyvelők eddig nemigen
tartották nyilván azt, hogy ügyfe-
leik melyik társasághoz tartoz-
nak, ezután kénytelenek lesznek
ezt az adatot is megőrizni és vál-
tás vagy a vállalkozás befejezése
esetén a megfelelő bejelentése-
ket megtenni.

A fentebb részletezett bevallás,
bejelentés kizárólag azokra a vál-
lalkozókra vonatkozik, akiknek
nevében társaságuk elektronikus
programmal számlát bocsát ki. A
más taxitársasághoz tartozó, vagy
taxitársasághoz nem tartozó kol-
légáknak e fenti bejelentéssel
kapcsolatban semmiféle kötele-
zettségük nincs.

Új év jön, új remények a szívünkben. Mindenki ab-
ban bízik, hogy ő talpon marad, és ez az év jobb
lesz, mint az előző! Sajnos már sokan elbuktak,
vesztettek a fennmaradásért folytatott csatában.

Már sok taxitársaság is elmerült a szabályok szül-
te hullámsírban. Érdekességképpen, nosztalgiá-
ból nézzünk néhányat a taxitársaságokból Buda-

pesten, amelyek már nincsenek
közöttünk. A kimaradtaktól elné-
zést kérek. Némelyik igazából
még közöttünk van, csak átszer-
vezték, vagy fuzionált egy másik-
kal, esetleg új néven szolgáltat.

AERO TAXI
BÉKE TAXI 
EST.TAXI 
EXPO TAXI
GÁBRIEL TAXI 
LUX TAXI
MINI MOBIL TAXI 
NEMZETI TAXI
PALOTA TAXI
RÁDIÓ TAXI
TAXI  + 3
VOLÁN TAXI
YELLOW TAXI
ZÓNA TAXI

Ferenczy P. Károly

Hány taxitársaság marad talpon?

A jelek szerint a Budataxi
(meg a Tele5 is?) újraéled,
vagy csak éledezik?

Idõs néni kopogtat a ta-
nári ajtaján:

– A Pistike nagymamája
vagyok, és szeretném el-
kérni az unokámat az
utolsó óráról.

– Az lehetetlen! Pistike
ma nem is jött iskolába.

– Akkor hol lehet?
– Azt hiszem, az ön te-

metésén.

Újabb bevallási, bejelentési kötelezettség
Számlázóprogram
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Taxis kollégánk utassal haladt a Németvölgyi útról a
Liptó utca felé. Elérkezett a villamossínekhez, ahol egyértelműen el-
sőbbséget kell adni a villamosnak. Kollégánk lassított, látta, még
messze a villamos, meg van még egy megálló is, ahol úgyis megáll.
De a villamos csak nem állt meg, lassítás nélkül átrobogott a meg-
állón, taxisunk szerencsére még meg tudta fékezni a paripát. Azt
gondolta, elromlott a villamos fékberendezése. Legnagyobb döbbe-

netére, utasa azt mondta, ez egy természetes do-
log itt. Ha nincs fel- vagy leszálló utas, akkor egy-
szerűen nem áll meg a megállóban. 

Természetesen megkerestem a Budapesti Köz-
lekedési Központot, hogy ez természetes dolog-e
és vajon máshol is tapasztalhatunk ilyet, vagy ez

egy egyedi eset? Ugyanis, mi úgy nőttünk fel, hogy a villa-
mos mindenképpen megáll a megállóban, akár van utasa,
akár nincs… Megérkezett a válasz. A válasz rövidítve, ki-
emelés tőlem. (J. P.)

2011 májusától érvényes az a rendelkezés az 59-es jel-
zésű villamosjárat esetében, mely szerint azoknál a megál-
lóhelyeknél, ahol nincs le-, illetve felszállási igény, ott
megállni nem kell.

A járművezetőnek természetesen alaposan meg
kell győződnie arról, hogy az áthaladás veszélyte-
len és utazási igény valóban nincs.

Azóta több villamos vonalon is bevezetésre került ez a
rendelkezés, így az 59-es jelzésű villamos vonalakon kí-
vül a 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 17-es, 24-es, 28-as, 28A, 37-
es, 37A, 42-es,50-es, 51-es, 51A, 52-es, 59A, 61-es, 62-

es, 62A, és 69-es jelzésű viszonylatokon is. 
Várkonyi Ágnes 

Levelezési Szakterületi vezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ, ezentúl jobban figyelünk, ha villamos kereszte-
zi utunkat.

Juhász Péter 

Feleség dühösen a férjének: 
– Mit keres egy nõi bugyi a zsebed-

ben?
Férj válasza nyugodtan: 
– A szomszéd Józsi adta. Tegnap

nála felejtetted…
* * *

Egy nõ élete három szakaszra osz-
lik:

1. idegeire megy az apjának,
2. idegeire megy a férjének,
3. idegeire megy a vejének.

* * *
Nagypapa meséli unokáinak:
– Ezek a mai fiatalok milyen lusták!

Én fiatal koromban akár 15 kilomé-
tert is gyalogoltam a szomszéd falu-
ig, ha ott volt valami jó balhé!

– És utána haza is gyalogolt, papa?
– Á, dehogy! Mindig hazahozott a

mentõ.
* * *

Székely ember sapka nélkül áll a
nagy hidegben az utcán. Arra jön a
komája:

– Hallja, kend, mit áll itt hajadonfõ-
vel ebben a hidegben?

– A házban ráncba szedtem az asz-
szonyt, de most kéne egy bátor em-
ber, aki ki merné hozni a sapkámat.

* * *
Tanító néni az iskolában:
– Marika, mit fogsz csinálni, ha

olyan nagy leszel, mint én?
– Fogyókúrázni!

A jó hír az: hazánkban még lehet pálinkát főz-
ni a kerti gyümölcsből saját felhasználásra. A
rossz hír, hogy a párlatot már csak lakásunk-
ban, házunk udvarán fogyaszthatjuk, mert kü-
lönben – mennyiségtől függően – jövedéki
szabálysértést, súlyosabb esetben bűncse-
lekményt követhetünk el, szándékunkon kívül.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Nos, ha bará-
ti, rokoni társaság érkezik látogatóba és meg-
kínáljuk őket az udvaron a fa alatti pihenőnk-
ben, azzal semmi gond. Ha a négy fal között
marad a történet, ez esetben legálisan fo-
gyaszthat bármely vendégünk. Más a helyzet,
ha mondjuk, átmegyünk a szomszédhoz, vagy
távolabb kívánunk vinni a nemes nedűből.
Amennyiben ezt észreveszi a rendőr, netán
pénzügyőr, azonnal intézkedni kezd velünk
szemben, mondván nincs zárjegy az üvegen.
Lássuk be, ennek az élethelyzetnek csekély a
valószínűsége. Annak azonban már nagyobb,
hogy a határon túli magyarlakta területre ro-
konlátogatásra vagy éppen pihenni átugrunk.
Hazafelé a jó minőségű házi főzésű gyü-
mölcspálinkából egy-két üveggel hozunk, ne-
tán magunk viszünk vendéglátóinknak. A ha-
tár közelében az úgynevezett mélységi ellen-
őrzéskor előfordulhat, hogy a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal /NAV/ munkatársai vonnak
kontroll alá, és ők bukkannak folyékony kin-
csünkre. Az sem jobb, ha a határon, netán
azon túl „érnek tetten” bennünket.

Suller Attila őrnagy, a NAV vám- és jövedé-
ki szóvivője szerint: Hasonló szabálysértésért
alapesetben is 30 ezer forint bírságra lehet
számolni. A büntetési tétel minden liter meg
nem fizetett égetett szesz után, a jövedéki
adó duplája, ami pálinka esetében 3340 fo-
rint, emellett az italt természetesen elkoboz-
zák a járőrök. A legtöbb szabálysértőt megza-
varja az a jogszabály – folytatja a szakértő –,
mely szerint égetett szeszből 10 litert, míg
borból 90 litert lehet vámmentesen, behozni
az országba, csakhogy ezeknek minden eset-
ben zárjeggyel kell rendelkezniük – jegyezte
meg Suller Attila.

A szóvivőtől azt is megtudtuk: A jövedéki
termékekre vonatkozó jogszabályokat négy-
évente felül kell vizsgálnia a jogalkotóknak, s
a közel jövőben jár le ez az időpont, úgyhogy
célszerű lesz kinek-kinek az esetleges jogsza-
bályi módosítást is figyelemmel kísérnie, ha
nem óhajt a NAV „önkéntes”, soron kívüli be-
fizetőjévé válni. k.z.t.

Vigyázzatok! Jön a „vasaló”! 

Vigyázzatok, jön a
vasaló és nem min-
dig áll meg

Házi pálinkát csak otthon fogyasszunk

Zárjegy nélkZárjegy nélkül jön a Nül jön a N AAVV
Hazánk abban a kivételes helyzetben van az unión belül, hogy ki-ki saját gyümöl-
cséből is főzhet pálinkát, mondhatni saját és barátai kedvtelésére. Azt azonban
már kevesen tudják, hogy mindezt csak a négy fal között teheti, ha ugyanis közte-
rületen ellenőrzik és zárjegy nélküli alkoholt találnak nála, azért bírság jár. Nem is
szólva arról, ha a határon túlról hozunk egy kis rokoni, baráti főzetet.
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– Már megint minket zaklatnak! –
fakadt ki egy kolléga, mikor tudo-
mására jutott, hogy újabb bevallá-
si kötelezettsége van. Pedig ez
az előírás most nem nekünk taxi-
soknak szól, pontosabban nem
csak nekünk, és szinte véletlenül
kerültünk a kötelezettek közé. Mi-
ről is van szó?

Eddig, ha valaki vásárolt egy
számlatömböt a nyomtatványbolt-
ban vagy taxitársaságánál, azt két
helyen is nyilván kellett tartani.
Egyrészt maga a vállalkozó ún.
„szigorú számadású nyomtatvá-
nyok nyilvántartása” nevű lapra
vagy füzetbe volt köteles felvezet-
ni, és e dolgot komolyan venni,
mert egy esetleges átfogó adóel-
lenőrzésnél ez volt az első, amit
kértek. Másrészt maga a forgal-
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taxitársaság – is lejelentette az
adóhivatalnak a tömböket sor-
szám szerint a vállalkozó adószá-
mához kapcsolva. Mondhatjuk te-
hát, hogy az adóhatóság szinte
jobban tudta, milyen sorszámú
számlatömböket használunk,
mint mi magunk.

Igen ám, de a számítástechni-
ka fejlődésével egyre inkább el-
terjedtek a számlázó programok.
A vállalkozó, aki ilyet használ,
már nem kézzel ír a számlatöm-
bökbe, hanem a számítógépes
programba gépel, és onnan
nyomtatja ki a számlát. Ezeknek a
programoknak a paramétereit az
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semmi információval nem rendel-
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érdekében született A számla és
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tásáról, valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló
23/2014. (VI. 30.) NGM rende-
let. Na de hogy kerül a képbe a
taxis vállalkozó? Hiszen amellett,
hogy a taxióra gépi nyugtát ad, ő
továbbra is kézzel állítja ki a
számláit. Vagy nem minden eset-
ben?

A fővárosi nagyobb taxitársasá-
gok közül jónéhány úgynevezett
egyszerűsített fizetési formákat
dolgozott ki nagyobb megrende-
lői számára. Nevezik ezt taxikár-
tyának, e-csekknek, utalványnak,
stb. Lényeg, hogy amikor az utas
ilyen módon fizeti ki a viteldíjat,
akkor nem kap azonnal számlát a
fuvart végrehajtó taxistól. A szám-
lát később – a beérkezett adatok
feldolgozása után – maga a taxi-
társaság küldi el számára egy
elektronikus számlázóprogram
útján. És itt jön képbe a taxitár-
sasági tag. Ugyanis a számlát a
fuvart teljesítő taxis vállalkozó ne-
vében állítják ki. A NAV tájékozta-
tója szerint pedig: 

„Amennyiben az adó-
alany helyett, de az adóalany ne-
vében más állítja ki a számlát, a
számlázóprogramot használó
adóalanynak azt az adóalanyt kell
tekinteni, akinek/amelynek a ne-
vében a számlázóprogrammal a
számlát kibocsátják, vagyis nem
a meghatalmazottat.”

Fentiek miatt minden olyan ta-
xis vállalkozónak, akinek nevében
taxitársasága számlát bocsát ki,
be kell jelentenie e számlázó
program nevét, azonosítóját, a
fejlesztő és a forgalmazó nevét
és adószámát, valamint a haszná-
latbavétel keltét az adóhatóság-
nak. Ezeket az adatokat az érin-
tett taxitársaságok minden tagjuk
részére eljuttatták. A bejelentés
2014. november 15-ig kellett
megtenni az erre szolgáló SZAM-
LAZO nevű adatlapon elektroni-
kus formában. Aki még esetleg
nem tette meg, annak javasoljuk,
hogy mielőbb pótolja. Az önként
végzett hiánypótlás esetén az
adóhatóság elnéző szokott
lenni…

A számlázóprogram bejelenté-
sével kapcsolatban érintett taxi-
társaságok Budapesten 

(2014.12.02-i információink
alapján):

Budapest Taxi
City Taxi
Főtaxi
6X6 Taxi
Taxi 2000

Az NGM rendelet október el-
sejétől hatályos. Az egyszeri be-
jelentésen felül minden változást
is be kell jelenteni. Változás le-
het, ha a taxitársaság más prog-
ramra tér át, vagy ha a taxis vállal-
kozó más társasághoz megy át,
illetve megszünteti tevékenysé-
gét. A könyvelők eddig nemigen
tartották nyilván azt, hogy ügyfe-
leik melyik társasághoz tartoz-
nak, ezután kénytelenek lesznek
ezt az adatot is megőrizni és vál-
tás vagy a vállalkozás befejezése
esetén a megfelelő bejelentése-
ket megtenni.

A fentebb részletezett bevallás,
bejelentés kizárólag azokra a vál-
lalkozókra vonatkozik, akiknek
nevében társaságuk elektronikus
programmal számlát bocsát ki. A
más taxitársasághoz tartozó, vagy
taxitársasághoz nem tartozó kol-
légáknak e fenti bejelentéssel
kapcsolatban semmiféle kötele-
zettségük nincs.

Új év jön, új remények a szívünkben. Mindenki ab-
ban bízik, hogy ő talpon marad, és ez az év jobb
lesz, mint az előző! Sajnos már sokan elbuktak,
vesztettek a fennmaradásért folytatott csatában.

Már sok taxitársaság is elmerült a szabályok szül-
te hullámsírban. Érdekességképpen, nosztalgiá-
ból nézzünk néhányat a taxitársaságokból Buda-

pesten, amelyek már nincsenek
közöttünk. A kimaradtaktól elné-
zést kérek. Némelyik igazából
még közöttünk van, csak átszer-
vezték, vagy fuzionált egy másik-
kal, esetleg új néven szolgáltat.

AERO TAXI
BÉKE TAXI 
EST.TAXI 
EXPO TAXI
GÁBRIEL TAXI 
LUX TAXI
MINI MOBIL TAXI 
NEMZETI TAXI
PALOTA TAXI
RÁDIÓ TAXI
TAXI  + 3
VOLÁN TAXI
YELLOW TAXI
ZÓNA TAXI

Ferenczy P. Károly

Hány taxitársaság marad talpon?

A jelek szerint a Budataxi
(meg a Tele5 is?) újraéled,
vagy csak éledezik?

Idõs néni kopogtat a ta-
nári ajtaján:

– A Pistike nagymamája
vagyok, és szeretném el-
kérni az unokámat az
utolsó óráról.

– Az lehetetlen! Pistike
ma nem is jött iskolába.

– Akkor hol lehet?
– Azt hiszem, az ön te-

metésén.

Újabb bevallási, bejelentési kötelezettség
Számlázóprogram
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Kezdjük a végén! Sajnos magánéleti háttér
miatt nem jelentkeztem eddig. Remélem,
egy kicsit hiányoztak az írásaim! Ez is igaz
lehet, és az is, hogy fogyóban vannak az öt-
letek. Végül is már túl vagyunk az elfeledett
ételeinken, a szabadtűzi főzőcskén, az al-
kalmazható módszereken. Megtanultunk ke-
nyeret sütni, kolbászt tölteni, jártunk gondo-
latban a szomszédos országok konyháin,
aztán betekintettünk az olasz, az erdélyi, a
német és a francia konyhakultúrába.

Az év vége közeledtével a sok-sok megol-
dandó problémán túl gondolni kell az ünne-
pekre – karácsony, szilveszter, újév – és ter-
mészetesen az ételekre, az ünnepi asztalra.
Szerintem a főzés, a kapcsolódó vendégvá-
rás nemcsak munka, hanem érzés is. A fő-
zés, a másik kedvében járás, maga a szere-
tet. Szavak nélküli közlés, boldogság-érzés.
Ezért is kívánok nektek csodálatos ka-
rácsonyt és nagyon boldog új évet!

Természetesen nem maradhat el az ün-
nepi menü. 

Az idén kivételesen kihagynám a halat,
helyette jöjjön inkább a pulyka. Legtöbbünk
úgysem járt még Amerikában. Most látogas-
sunk oda gondolatban és készítsünk egy
egybesült töltött pulykát lassú tűzön. Ez az
étel Amerikában a hálaadás ünnepekor ke-
rül az asztalra, ami egy kicsit előbb van, mint
a mi szent esténk, az év legmeghittebb, leg-

szebb ünnepe. Erre az évre egy különleges
menüt ajánlok az alábbiak szerint:

Első fogásként: borleves.
Második fogásként: Egybesült pulyka

gesztenyével vagy tojásos töltelékkel töltve,
ízlés szerint.

Harmadik fogásként: beiglit vagy cso-
kiöntetes többrétegű mézes-krémes süte-
ményt.

Italként: igazi házi pálinkát, száraz fehér-
bort, olaszrizlinget, sört javaslok.

Úgy érzem, mostanra félprofi szakácsok
lettünk. Ezért nem teljes részletességgel
írom le az elkészítés menetét. 

Elsőként nézzük a borlevest! Már volt
róla szó, most mégis leírjuk: ez még  a XIX.
sz. második felében keletkezett szakács-
könyvben is kiemelt étel, ezért úgy érzem,
nem árt az ismétlés. Tehát: 

Borleves: (4-5 főre)
Hozzávalók: 
- 3/4 liter száraz fehér vagy savanyú bor, 
- 1/4 liter víz, 
- 5 tojás, 
- kb. 15 dkg cukor (ízlésetek szerint),  
- 1 db fahéjrúd, 
- 5-7 db szegfűszeg, 
- 1-2 db citrom, 
- 1 evőkanál liszt.
A citromok vékonyan hámozott héját, a ki-

csit megtört fahéjat és a szegfűszegeket 1-

2 dl vízben 8-10 percig forraljuk, hozzászűr-
jük a borhoz a többi vízzel együtt, majd fel-
forraljuk. Egy lábasban, melyre ráfér egy
habüst (vagy egy kisebb lábas), vizet forra-
lunk, de a fölé helyezett edény (habüst vagy
a kisebb lábas) nem lóghat a vízbe. Az
egész tojásokat a habüstben hidegen a cu-
korral és a liszttel simára keverjük, majd
folytonos keverés mellett a felforralt bort vé-
kony sugárban beleöntjük a citrom kipréselt
levével együtt. Ezután a habüstöt a gőz fölé
tesszük és habverővel (kézi vagy gépi) ad-
dig verjük, míg az egész tömeg habos álla-
gú nem lesz. Csészékbe öntve tálaljuk.

A sorban a második a pulyka, a munka
mégis vele kezdődik. Vettünk egy 4-5 kilós
bébipulykát. Az ünnep előtti este tisztítsuk
meg, töröljük szárazra és fűszerezzük meg
kívül-belül sóval, borssal, kakukkfűvel, roz-
maringgal esetleg csomborral (borsikafű-
vel), és tegyük hideg helyre másnapig. A
sütés kb. 6-7 óra. Ezt figyelembe kell venni
a másnapi sütésnél. A töltelék elkészítésé-
hez szerintem minden háziasszony ért. Er-
ről külön nem írok. A pulykát alufóliával leta-
karjuk, előtte a fóliát libazsírral kenjük meg,
majd 120 fokos sütőbe tesszük. Kétórán-
ként nyissuk meg és hústűvel ellenőrizzük a
hús puhaságát. Ilyenkor 1-2 dl húslevet önt-
sünk alá. Kb. 4 óra elteltével 1-3 dl rizlinget
adjunk a pecsenyeléhez. Az utolsó órában
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Évek óta, így év végén, köszönetet mondok
a közlekedésszervezőknek egész évi mun-
kájukért. Most tegyünk kivételt és mondjunk
köszönetet a taxisoknak, a kollégáknak
azért a hatalmas munkáért, amit évek óta
végeznek Budapest közlekedése érdeké-
ben.

Naponta jönnek a telefonok, az elektroni-
kus levelek kérésekkel, kérdésekkel, javas-
latokkal.

Nekem ezeket csak továbbítanom kell az
illetékesek felé. Az elmúlt 28 év alatt több
mint 3000 kérés, javaslat ment el. Voltak
benne „apróságok” egy-egy jelzőtábla-
visszahelyezés, de voltak igen nagy horde-
rejű javaslataink is.

Vecsésen, a 4-es úton, a vasúti átjáróban
minden hónapban volt kamionbaleset, mert

a kelet-nyugati úton reggel a felkelő

nap, délután a lenyugvó nap tévesztette
meg a járművezetőket. Egyszerűen vagy el-
vakította őket a nap, vagy az rásütött a tilos
jelzésre. Kérésetekre „félkaros” sorompót
helyeztek ki, azóta nincs baleset. 

Évekig tiltották az Andrássy útról a jobbra
fordulást a Bajcsy-Zsilinszky útra. Addig
kértétek, amíg engedélyezték. A Clark
Ádám téren évtizedekkel ezelőtt körforga-
lom volt, de a hetvenes években rosszul dön-

töttek, az Alagút–Lánchíd
útvonal lett a „főútvonal”.
Kérésetekre ismét körfor-
galom lett, folyamatossá
vált a forgalom. A sort reg-
gelig folytathatnám, de
nem ez a lényeg. Ti is lát-
hatjátok, szakmai lapunk-
ban hónapról hónapra,
mennyi változás történik
Budapest közlekedésben.
Természetesen a munka
nem ért véget, még van te-
endő bőven. Lesz munkánk
a következő 28 évben is! 

A Lámpafelelős 

Év végi köszönet. A taxisoknak…

Üllői út 4-es út: Félkaros
sorompót telepítettek

Ismét körforgalmú
a Clark Ádám tér
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a húst kitakarjuk, a hőfokot 180–200 fokra
állítjuk és pirosra sütjük. Folyamatosan fi-
gyelni kell! Az ínyencebb szakácsok – amíg
sül a pulyka –, készíthetnek 2-3-féle már-
tást, tekintettel arra, hogy a pulyka száraz
húsú. Egy tejszínes gomba mártás pl. emeli
a zamatát. Esetleg egy hentes mártás is ki-
tűnő, különösen egy kissé csípőssé alakít-
va, csilivel. Mindezek figyelembevételével

vegyes köretet ajánlok mellé, párolt vegyes
zöldséget, rizi-bizit, és vajon hirtelen sütött
gyümölcskarikákat. Szinte érzem az illatát.
És még valami: egy kis ribizlilekvár nem
ront az összhatáson! A savanyúságból az al-
földi édes-csípős csemege illeszkedik jól a
menühöz.

A harmadik fogás a sütike. Nos, sütni
nem tudok jól, így nem is értek hozzá, ezért

bízzuk a feladatot bájos feleségeinkre. Biz-
tosan nagyon jó lesz. 

Apropó, ez utóbbi javaslattal egy kicsit
bajban vagyok…, na de mindegy! Karácso-
nyig van idő, addig még megnősülhetek ne-
gyedszer is!

Szép ünnepet, boldog új évet! 
Üdv: Sanyi

City 231

Tisztelt Kollégák! 
Most, hogy kicsit nem figyeltünk oda, hirtelen ismét karácsony lett. És
ez így megy évek óta, csak sajnos egyre gyorsabban követik egymást
az ünnepek. Az asztalra ilyenkor általában nem az
újdonságok kerülnek, hanem a klasszikus ételek,
de persze szeretjük is ezeket, leginkább a halász-
lét. Nos, nem írnám ide a receptet, mert rengeteg
van, inkább csak néhány gondolatot a témáról.

Az alap halászlé, az, amit nem cifráznak a halá-
szok, és akár a vízparton egy bográcsban is „elin-
tézhető”, öt dologból áll. Hal, víz, hagyma, só,
paprika. Együtt megfőzik, és kész a leves. Ezt ma
már sokféleképpen cifrázzuk, tájanként, házan-
ként, szakácsonként különböző trükköket alkal-
mazva. Van dunai, bajai, tiszai, balatoni, meg ki
tudja mi mindenféle még. Tartja magát városon
leginkább az alaplével készített csoda, mikor
többféle halból alaplevet főzünk, sok hagymával,
majd halpasszírozóval kinyomjuk belőle a lényeget, s ezt felfőzve, pap-
rikázva, belefőzzük a halszeleteket.

Sőt, újabban már szelet helyett filézett haldarabokkal dolgozunk, s így
biztonságosabban ehetjük, mivel szálkát már nem is találunk benne. 

Van, aki az erős paprikát egyből belefőzi, van, aki kíméli a családot,
és csak a végén kínálja hozzá. 

Bajai halászlé esetén tálalnak mellé gyufatésztát az ínyenceknek. 
Aki igazán profi, sok fejjel-farokkal főzi hosszú ideig a levet, ami ezért
elég sűrű lesz a végén.  Ezt követően, ha a levét leszűrjük külön tá-

nyérokba, apró haldarabokkal, az másnapra
megdermed, s igen kellemes halkocsonyá-
vá lényegül át. 

Akár így, akár úgy, de egy jó pohár bor
mindenképpen lecsúszhat utána. 

Itt megemlíteném a vízi emberek mon-
dását, miszerint átkozott legyen a hal a
harmadik vízben! Ennek a lényege, hogy
először úszik a hal az első vízben, majd
megfő a másodikban, de a harmadik hely,
vagyis ami már a gyomrunkban található, ne
vízzel legyen tele. Az átkot elkerülendő: ita-
lunk a halétel után ne víz legyen! Erre a ha-
gyományokat követve figyeljünk oda!
Ezen gondolatok mentén kívánok kelle-

mes ünnepeket és fakanalas jó étvágyat:
Soós István 

City 22
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Kezdjük a végén! Sajnos magánéleti háttér
miatt nem jelentkeztem eddig. Remélem,
egy kicsit hiányoztak az írásaim! Ez is igaz
lehet, és az is, hogy fogyóban vannak az öt-
letek. Végül is már túl vagyunk az elfeledett
ételeinken, a szabadtűzi főzőcskén, az al-
kalmazható módszereken. Megtanultunk ke-
nyeret sütni, kolbászt tölteni, jártunk gondo-
latban a szomszédos országok konyháin,
aztán betekintettünk az olasz, az erdélyi, a
német és a francia konyhakultúrába.

Az év vége közeledtével a sok-sok megol-
dandó problémán túl gondolni kell az ünne-
pekre – karácsony, szilveszter, újév – és ter-
mészetesen az ételekre, az ünnepi asztalra.
Szerintem a főzés, a kapcsolódó vendégvá-
rás nemcsak munka, hanem érzés is. A fő-
zés, a másik kedvében járás, maga a szere-
tet. Szavak nélküli közlés, boldogság-érzés.
Ezért is kívánok nektek csodálatos ka-
rácsonyt és nagyon boldog új évet!

Természetesen nem maradhat el az ün-
nepi menü. 

Az idén kivételesen kihagynám a halat,
helyette jöjjön inkább a pulyka. Legtöbbünk
úgysem járt még Amerikában. Most látogas-
sunk oda gondolatban és készítsünk egy
egybesült töltött pulykát lassú tűzön. Ez az
étel Amerikában a hálaadás ünnepekor ke-
rül az asztalra, ami egy kicsit előbb van, mint
a mi szent esténk, az év legmeghittebb, leg-

szebb ünnepe. Erre az évre egy különleges
menüt ajánlok az alábbiak szerint:

Első fogásként: borleves.
Második fogásként: Egybesült pulyka

gesztenyével vagy tojásos töltelékkel töltve,
ízlés szerint.

Harmadik fogásként: beiglit vagy cso-
kiöntetes többrétegű mézes-krémes süte-
ményt.

Italként: igazi házi pálinkát, száraz fehér-
bort, olaszrizlinget, sört javaslok.

Úgy érzem, mostanra félprofi szakácsok
lettünk. Ezért nem teljes részletességgel
írom le az elkészítés menetét. 

Elsőként nézzük a borlevest! Már volt
róla szó, most mégis leírjuk: ez még  a XIX.
sz. második felében keletkezett szakács-
könyvben is kiemelt étel, ezért úgy érzem,
nem árt az ismétlés. Tehát: 

Borleves: (4-5 főre)
Hozzávalók: 
- 3/4 liter száraz fehér vagy savanyú bor, 
- 1/4 liter víz, 
- 5 tojás, 
- kb. 15 dkg cukor (ízlésetek szerint),  
- 1 db fahéjrúd, 
- 5-7 db szegfűszeg, 
- 1-2 db citrom, 
- 1 evőkanál liszt.
A citromok vékonyan hámozott héját, a ki-

csit megtört fahéjat és a szegfűszegeket 1-

2 dl vízben 8-10 percig forraljuk, hozzászűr-
jük a borhoz a többi vízzel együtt, majd fel-
forraljuk. Egy lábasban, melyre ráfér egy
habüst (vagy egy kisebb lábas), vizet forra-
lunk, de a fölé helyezett edény (habüst vagy
a kisebb lábas) nem lóghat a vízbe. Az
egész tojásokat a habüstben hidegen a cu-
korral és a liszttel simára keverjük, majd
folytonos keverés mellett a felforralt bort vé-
kony sugárban beleöntjük a citrom kipréselt
levével együtt. Ezután a habüstöt a gőz fölé
tesszük és habverővel (kézi vagy gépi) ad-
dig verjük, míg az egész tömeg habos álla-
gú nem lesz. Csészékbe öntve tálaljuk.

A sorban a második a pulyka, a munka
mégis vele kezdődik. Vettünk egy 4-5 kilós
bébipulykát. Az ünnep előtti este tisztítsuk
meg, töröljük szárazra és fűszerezzük meg
kívül-belül sóval, borssal, kakukkfűvel, roz-
maringgal esetleg csomborral (borsikafű-
vel), és tegyük hideg helyre másnapig. A
sütés kb. 6-7 óra. Ezt figyelembe kell venni
a másnapi sütésnél. A töltelék elkészítésé-
hez szerintem minden háziasszony ért. Er-
ről külön nem írok. A pulykát alufóliával leta-
karjuk, előtte a fóliát libazsírral kenjük meg,
majd 120 fokos sütőbe tesszük. Kétórán-
ként nyissuk meg és hústűvel ellenőrizzük a
hús puhaságát. Ilyenkor 1-2 dl húslevet önt-
sünk alá. Kb. 4 óra elteltével 1-3 dl rizlinget
adjunk a pecsenyeléhez. Az utolsó órában
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Évek óta, így év végén, köszönetet mondok
a közlekedésszervezőknek egész évi mun-
kájukért. Most tegyünk kivételt és mondjunk
köszönetet a taxisoknak, a kollégáknak
azért a hatalmas munkáért, amit évek óta
végeznek Budapest közlekedése érdeké-
ben.

Naponta jönnek a telefonok, az elektroni-
kus levelek kérésekkel, kérdésekkel, javas-
latokkal.

Nekem ezeket csak továbbítanom kell az
illetékesek felé. Az elmúlt 28 év alatt több
mint 3000 kérés, javaslat ment el. Voltak
benne „apróságok” egy-egy jelzőtábla-
visszahelyezés, de voltak igen nagy horde-
rejű javaslataink is.

Vecsésen, a 4-es úton, a vasúti átjáróban
minden hónapban volt kamionbaleset, mert

a kelet-nyugati úton reggel a felkelő

nap, délután a lenyugvó nap tévesztette
meg a járművezetőket. Egyszerűen vagy el-
vakította őket a nap, vagy az rásütött a tilos
jelzésre. Kérésetekre „félkaros” sorompót
helyeztek ki, azóta nincs baleset. 

Évekig tiltották az Andrássy útról a jobbra
fordulást a Bajcsy-Zsilinszky útra. Addig
kértétek, amíg engedélyezték. A Clark
Ádám téren évtizedekkel ezelőtt körforga-
lom volt, de a hetvenes években rosszul dön-

töttek, az Alagút–Lánchíd
útvonal lett a „főútvonal”.
Kérésetekre ismét körfor-
galom lett, folyamatossá
vált a forgalom. A sort reg-
gelig folytathatnám, de
nem ez a lényeg. Ti is lát-
hatjátok, szakmai lapunk-
ban hónapról hónapra,
mennyi változás történik
Budapest közlekedésben.
Természetesen a munka
nem ért véget, még van te-
endő bőven. Lesz munkánk
a következő 28 évben is! 

A Lámpafelelős 

Év végi köszönet. A taxisoknak…

Üllői út 4-es út: Félkaros
sorompót telepítettek

Ismét körforgalmú
a Clark Ádám tér
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a húst kitakarjuk, a hőfokot 180–200 fokra
állítjuk és pirosra sütjük. Folyamatosan fi-
gyelni kell! Az ínyencebb szakácsok – amíg
sül a pulyka –, készíthetnek 2-3-féle már-
tást, tekintettel arra, hogy a pulyka száraz
húsú. Egy tejszínes gomba mártás pl. emeli
a zamatát. Esetleg egy hentes mártás is ki-
tűnő, különösen egy kissé csípőssé alakít-
va, csilivel. Mindezek figyelembevételével

vegyes köretet ajánlok mellé, párolt vegyes
zöldséget, rizi-bizit, és vajon hirtelen sütött
gyümölcskarikákat. Szinte érzem az illatát.
És még valami: egy kis ribizlilekvár nem
ront az összhatáson! A savanyúságból az al-
földi édes-csípős csemege illeszkedik jól a
menühöz.

A harmadik fogás a sütike. Nos, sütni
nem tudok jól, így nem is értek hozzá, ezért

bízzuk a feladatot bájos feleségeinkre. Biz-
tosan nagyon jó lesz. 

Apropó, ez utóbbi javaslattal egy kicsit
bajban vagyok…, na de mindegy! Karácso-
nyig van idő, addig még megnősülhetek ne-
gyedszer is!

Szép ünnepet, boldog új évet! 
Üdv: Sanyi

City 231

Tisztelt Kollégák! 
Most, hogy kicsit nem figyeltünk oda, hirtelen ismét karácsony lett. És
ez így megy évek óta, csak sajnos egyre gyorsabban követik egymást
az ünnepek. Az asztalra ilyenkor általában nem az
újdonságok kerülnek, hanem a klasszikus ételek,
de persze szeretjük is ezeket, leginkább a halász-
lét. Nos, nem írnám ide a receptet, mert rengeteg
van, inkább csak néhány gondolatot a témáról.

Az alap halászlé, az, amit nem cifráznak a halá-
szok, és akár a vízparton egy bográcsban is „elin-
tézhető”, öt dologból áll. Hal, víz, hagyma, só,
paprika. Együtt megfőzik, és kész a leves. Ezt ma
már sokféleképpen cifrázzuk, tájanként, házan-
ként, szakácsonként különböző trükköket alkal-
mazva. Van dunai, bajai, tiszai, balatoni, meg ki
tudja mi mindenféle még. Tartja magát városon
leginkább az alaplével készített csoda, mikor
többféle halból alaplevet főzünk, sok hagymával,
majd halpasszírozóval kinyomjuk belőle a lényeget, s ezt felfőzve, pap-
rikázva, belefőzzük a halszeleteket.

Sőt, újabban már szelet helyett filézett haldarabokkal dolgozunk, s így
biztonságosabban ehetjük, mivel szálkát már nem is találunk benne. 

Van, aki az erős paprikát egyből belefőzi, van, aki kíméli a családot,
és csak a végén kínálja hozzá. 

Bajai halászlé esetén tálalnak mellé gyufatésztát az ínyenceknek. 
Aki igazán profi, sok fejjel-farokkal főzi hosszú ideig a levet, ami ezért
elég sűrű lesz a végén.  Ezt követően, ha a levét leszűrjük külön tá-

nyérokba, apró haldarabokkal, az másnapra
megdermed, s igen kellemes halkocsonyá-
vá lényegül át. 

Akár így, akár úgy, de egy jó pohár bor
mindenképpen lecsúszhat utána. 

Itt megemlíteném a vízi emberek mon-
dását, miszerint átkozott legyen a hal a
harmadik vízben! Ennek a lényege, hogy
először úszik a hal az első vízben, majd
megfő a másodikban, de a harmadik hely,
vagyis ami már a gyomrunkban található, ne
vízzel legyen tele. Az átkot elkerülendő: ita-
lunk a halétel után ne víz legyen! Erre a ha-
gyományokat követve figyeljünk oda!
Ezen gondolatok mentén kívánok kelle-

mes ünnepeket és fakanalas jó étvágyat:
Soós István 

City 22
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1. Várhat-e taxijával ezen az útszakaszon
néhány percet az utasára?

a) Igen, de csak öt percet nem meghaladó ide-
ig.
b) Legfeljebb 22 óra és 6 óra között. 
c) Nem. 

2. Mi a teendője, ha a táb-
lával jelzett helyen erős ol-
dalszelet észlel?
a) Fokozza a taxija sebességét,
és a szél irányába kormányoz. 

b) Csökkenti a taxija sebességét, és erősen
tartja a kormányt.
c) Csökkenti a taxija sebességét és a szél irá-
nyával szembe kormányozva, ellensúlyozza az
oldalirányú szélerőt.

3. Befolyásolhatják-e az úttesten áthala-
dó gyalogosok viselkedését az időjárási
viszonyok?

a) Igen. 
b) Nem.

4. Mit tilt a jelzőtábla?
a) A 30 km/h-nál nagyobb se-
bességgel való haladást. 
b) A 30 km/h-val megegyező,
vagy annál kisebb sebesség-
gel való haladást.

c) A 30 km/h sebességgel való haladást.

5. Az alábbiak közül miről kell meggyő-
ződnie az előzés megkezdése előtt?
a) Arról, hogy az elöl haladó észlelte-e az Ön
előzési szándékát.
b) Arról, hogy az elől haladó mérsékelte-e jár-
műve haladási sebességét.
c) Arról, hogy taxija előzését nem kezdte-e
meg más jármű.

6. Kötelesek-e a képen látható személy-
autók az autóbusznak az elindulását a
megállóból segíteni? 

a) Igen, ha ezt hirtelen fékezés nélkül meg tud-
ják tenni. 
b) Nem.

7. Mit jelez a tábla?
a) Mindkét irányban tilos a köz-
lekedés.
b) Az ellentétes irányba haladó
járműveknek kölcsönösen az

úttest széléhez kell húzódni.
c) Az úton – a korábbi forgalmi rendtől vagy a
megelőző útszakasz egyirányú forgalmától el-
térően – kétirányú forgalom van. 

8. Személyi sérüléssel járó közúti baleset
esetén köteles-e a megsérült vagy ve-
szélybe került partnerének segítséget
nyújtani?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha maga is érintett a baleset
bekövetkeztében.
c) Nem.

9. Elromlott gépkocsit vontat. Milyen
hosszú lehet a vonórúd, illetve a vontató-
kötél?
a) Legfeljebb 3 méter.
b) Legfeljebb olyan hosszú, mint az Ön gépko-
csija.
c) Legfeljebb olyan hosszú, mint a vontatott
gépkocsi.

10. A képen látható útszakaszon érvénye-
sek-e a párhuzamos közlekedésre vonat-
kozó szabályok a villamospálya által el-
foglalt részre is?

a) Igen. 
b) Nem.

11. Hogyan kell a taxival a vészfékezést
végrehajtani?
a) A motorfék használatával, vagyis a tengely-
kapcsoló benyomása nélküli gyors fékezéssel.
b) A fék és a tengelykapcsoló pedál közel egy-
idejű benyomásával.
c) A fékpedál „pumpálásával”.

12. A balra bekanyarodó és a járműsor
folyamatos előzését végrehajtó gépkocsi
között alakul ki veszélyhelyzet. Összeüt-
közésük esetén hogyan alakulna a fele-
lősség kérdése?
a) A balra beka-
nyarodó vezető-
nek a manőver
megkezdése
előtt visszatekin-
téssel meg kel-
lett volna előz-
nie a veszély-
helyzet kialaku-
lását, így csak
őt terhelné a fe-
lelősség.
b) Csak az elő-
zést végrehajtó
autó vezetője a
felelős az ütközésért, mert a kanyarodó jármű-
vet balról nem előzhette volna meg. 
c) Az elsődleges felelősséget nem szabad ön-
magában az elfoglalt pozíciók alapján eldönte-
ni. Ebben az esetben az az irányadó, hogy ki-
nek a szabályszegése volt elindítója annak a fo-
lyamatnak, amely az adott helyzetet létrehozta.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.

– A pesszimista olyan ember, aki-
nek mindig igaza van, de sosincs
öröme benne.
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Suta, Szőrös, Zokni, Pí-
Satya, Benga, Qqcs,
Tallárom, Cseles… (és
még sokan mások) –

ezek a szavak, becenevek azoknak jelentenek sokat, akik ott voltak
az első magántaxi csapat, a Budataxi születésénél és első „boldog
éveinél”. 1982-től talán a nyolcvanas évek végéig tartott az „arany-
kor”, amikor még üdvözöltük egymást az utcán találkozva, amikor
még kollégák voltunk és nem ellenségek,

amikor – bár voltak apróbb-nagyobb összezördülések, mégis –
„egy csapat” voltunk. Teli torokból ordítottuk a hívószámunkat a CB-
be, fuvarínségesebb időkben meg csak hülyéskedtünk, viccelődtünk
a rádión. Az URH bevezetése után ez a hangulat már nagyrészt
szétfoszlott.  (Fiatalabb kollégáknak egy információ: fuvarínséges
volt az az időszak, amikor 15-20 percen belül nem kaptunk címet.
Ritkán volt ilyen. Vagy csak az idő szépíti meg az emlékeket…?)

Mi magunk voltunk a cég marketing-
je, szórólapokat osztottunk, matricákat
ragasztottunk minden lehető és lehetet-
len helyre. Állítólag még az USA-ban, a
Niagara vízesés főépületének bejárati
üvegajtaján is volt Budataxi matrica…

A diszpécserszolgálatot eleinte mi
magunk, mint taxisok adtuk ingyene-
sen, később kialakult egy olyan gárda,
amely rátermettnek bizonyult erre a te-
vékenységre, ők aztán ott ragadtak a
„cső” mellett. Legendás diszpécsere-
ink voltak, Maci Laci, 421-es Béla, a
26-os Pali, majd a lányok, Ági, akit
mindenki csak „Muter”-nek hívott, Eri-
ka, Merci, Gabcsi, és a többiek. Jó
csapat voltunk, na!

Amikor megnyílt a Buda-2 a Reitter
Ferenc utcában, már több száz fős
profi csapattá vált a Budataxi. Tele-
fonközpontot telepítettünk, a diszpé-
csereknek nagyobb, kényelmesebb
helyet biztosítottunk, és hát ott volt a
sarokban Jenő büfépultja, ami ellátta
szendvicsekkel, üdítővel és kávéval
a megfáradt taxisokat. Ma már le-
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Ős-Budataxi Ős-Budataxi 
bulibuli

A diszpécserlányokkal mindenki fotózkodni akart...

Csoportkép készül
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gendás az a mondás, hogy az
az igazi
Budataxis, aki
még evett a Jenő
zsömléjéből… 

Az évek során
a társaság nagy-
részt szétszéledt.
Többen más fog-
lalkozásba kezd-
tek, kávézót nyitot-
tak, vagy autósze-
relő műhelyt, köny-
velők lettek, vagy
építési vállalkozók,
sőt még egy polgár-
mesterünk is van! Sokan persze
maradtak a szakmában, ma is gya-
korló taxisok vagy diszpécserek. 

A találkozó ötlete először 2008-
ban merült fel, akkor egy szűkebb
éjszakás csapat találkozott az
Aranyhíd étteremben (legendás
törzshelyünk volt egykor), és jól
érezte magát. Annyira jól, hogy
azonnal elkezdték tervezni az is-
métlést, ami azonban hosszú éve-
kig csak terv maradt. 

A közösségi portálok fejlődésé-
vel viszont egyre több volt Budata-
xis „találta meg egymást”, így idén
október elején Gabcsi létrehozott
egy eseményt a Facebookon, és

meghívta ismerőseit, többek között a ma is aktív
diszpécsereket. Az ő segítségükkel aztán sorra
előkerültek a taxisok, a tervezett összejövetelnek
híre ment, és egyre többen igazolták vissza, hogy
részt vennének az eseményen. Sikerült az egykori
budás megrendelő, a Hotel Flandria éttermét
megszerezni a zárt körű összejövetel céljára, ahol
annak ellenére kaptunk helyet, hogy nem tudtuk
megmondani hányan leszünk, de azt igen, hogy
valószínűleg nagyon hangosak…

Foglalt!

Diszpécserszekció...
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éveinél”. 1982-től talán a nyolcvanas évek végéig tartott az „arany-
kor”, amikor még üdvözöltük egymást az utcán találkozva, amikor
még kollégák voltunk és nem ellenségek,

amikor – bár voltak apróbb-nagyobb összezördülések, mégis –
„egy csapat” voltunk. Teli torokból ordítottuk a hívószámunkat a CB-
be, fuvarínségesebb időkben meg csak hülyéskedtünk, viccelődtünk
a rádión. Az URH bevezetése után ez a hangulat már nagyrészt
szétfoszlott.  (Fiatalabb kollégáknak egy információ: fuvarínséges
volt az az időszak, amikor 15-20 percen belül nem kaptunk címet.
Ritkán volt ilyen. Vagy csak az idő szépíti meg az emlékeket…?)

Mi magunk voltunk a cég marketing-
je, szórólapokat osztottunk, matricákat
ragasztottunk minden lehető és lehetet-
len helyre. Állítólag még az USA-ban, a
Niagara vízesés főépületének bejárati
üvegajtaján is volt Budataxi matrica…

A diszpécserszolgálatot eleinte mi
magunk, mint taxisok adtuk ingyene-
sen, később kialakult egy olyan gárda,
amely rátermettnek bizonyult erre a te-
vékenységre, ők aztán ott ragadtak a
„cső” mellett. Legendás diszpécsere-
ink voltak, Maci Laci, 421-es Béla, a
26-os Pali, majd a lányok, Ági, akit
mindenki csak „Muter”-nek hívott, Eri-
ka, Merci, Gabcsi, és a többiek. Jó
csapat voltunk, na!

Amikor megnyílt a Buda-2 a Reitter
Ferenc utcában, már több száz fős
profi csapattá vált a Budataxi. Tele-
fonközpontot telepítettünk, a diszpé-
csereknek nagyobb, kényelmesebb
helyet biztosítottunk, és hát ott volt a
sarokban Jenő büfépultja, ami ellátta
szendvicsekkel, üdítővel és kávéval
a megfáradt taxisokat. Ma már le-

24

Ős-Budataxi Ős-Budataxi 
bulibuli

A diszpécserlányokkal mindenki fotózkodni akart...

Csoportkép készül
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gendás az a mondás, hogy az
az igazi
Budataxis, aki
még evett a Jenő
zsömléjéből… 

Az évek során
a társaság nagy-
részt szétszéledt.
Többen más fog-
lalkozásba kezd-
tek, kávézót nyitot-
tak, vagy autósze-
relő műhelyt, köny-
velők lettek, vagy
építési vállalkozók,
sőt még egy polgár-
mesterünk is van! Sokan persze
maradtak a szakmában, ma is gya-
korló taxisok vagy diszpécserek. 

A találkozó ötlete először 2008-
ban merült fel, akkor egy szűkebb
éjszakás csapat találkozott az
Aranyhíd étteremben (legendás
törzshelyünk volt egykor), és jól
érezte magát. Annyira jól, hogy
azonnal elkezdték tervezni az is-
métlést, ami azonban hosszú éve-
kig csak terv maradt. 

A közösségi portálok fejlődésé-
vel viszont egyre több volt Budata-
xis „találta meg egymást”, így idén
október elején Gabcsi létrehozott
egy eseményt a Facebookon, és

meghívta ismerőseit, többek között a ma is aktív
diszpécsereket. Az ő segítségükkel aztán sorra
előkerültek a taxisok, a tervezett összejövetelnek
híre ment, és egyre többen igazolták vissza, hogy
részt vennének az eseményen. Sikerült az egykori
budás megrendelő, a Hotel Flandria éttermét
megszerezni a zárt körű összejövetel céljára, ahol
annak ellenére kaptunk helyet, hogy nem tudtuk
megmondani hányan leszünk, de azt igen, hogy
valószínűleg nagyon hangosak…

Foglalt!

Diszpécserszekció...
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résztvevőt, de az túl
sok lenne, ezért
csak néhányat „mu-
tatóba” (ne sértőd-
jön meg, aki kima-
radt!) 

A diszpécserek:
Tombor Ági „Mu-
ter”, Böbe, Merci,
Évi, Kati, Gabcsi,
a 421-es Béla,
Babóti Feri „Su-
ta”, Balogh Tibi a
388, aztán a taxi-
sok: 222-es
„Szőrös” 185-ös
„Zokni”, 919-es
„Benga”, 314-es
„Pí-Satya” a Taxi
2-es Sanyi, a Ta-
xi 3-as Zoli, a
22-es Lajos, és
Jenő, akinek a
szendvicseit ma
is emlegetjük…

Többen 25-
30 év után
most találkoz-
tak először, és
érdekes volt
látni, hogy
szinte azonnal

előkerültek a régi sztorik, ott foly-
tattuk, ahol annak idején abbahagytuk. Voltak, akik szinte sem-
mit sem változtak az évek során, talán csak a haj lett kissé
őszebb, vagy kevesebb, és a pocak nagyobb, és voltak, akiknek
szinte újra be kellett mutatkozniuk. De mindenki megtalálta egy-
kori baráti társaságát, jól érezte magát, és ott, azonnal elhatá-
roztuk, hogy jövőre újra találkozunk. Figyeljétek a Budataxi
Facebook oldalát!

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes
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Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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jön meg, aki kima-
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„Pí-Satya” a Taxi
2-es Sanyi, a Ta-
xi 3-as Zoli, a
22-es Lajos, és
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szendvicseit ma
is emlegetjük…

Többen 25-
30 év után
most találkoz-
tak először, és
érdekes volt
látni, hogy
szinte azonnal

előkerültek a régi sztorik, ott foly-
tattuk, ahol annak idején abbahagytuk. Voltak, akik szinte sem-
mit sem változtak az évek során, talán csak a haj lett kissé
őszebb, vagy kevesebb, és a pocak nagyobb, és voltak, akiknek
szinte újra be kellett mutatkozniuk. De mindenki megtalálta egy-
kori baráti társaságát, jól érezte magát, és ott, azonnal elhatá-
roztuk, hogy jövőre újra találkozunk. Figyeljétek a Budataxi
Facebook oldalát!

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

Miért kell a taxi üzemmódhoz is a fülhallgató?
Van, aki zsebre teszi a készüléket, amikor megy tankolni,

vagy kávézni. Ilyenkor előfordulhat, hogy a taxis nem hallja
meg a zakó zsebében levő táblagép csilingelését, főleg, ha
még nagykabát is van rajta. Aztán meg nagy a zaj, például ko-
csimosás közben. 

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

Elképesztő mértékben szaporod-
nak mostanában a „taxinak látszó
tárgyak”. Bizonyára egyszerűbb
egy magánautó tetejére valami fel-
iratot biggyeszteni, mint az új –
esetenként több százezer forint ki-
adást igénylő – követelményeket
teljesíteni.

Naponta találkozunk taxinak kinéző, tetején
„szabadjelzőt” viselő autókkal. A tetőn lévő
búrán „FUTÁR”, vagy „SOFŐR” felrat.
Esetleg „TRANSFER”, vagy „VIP”.  De
„szabadjelzővel” jár a pizzafutár, ételszállí-
tó, csomagszállító személyautó is. Az ötle-
tek sora végten. 

A szomorú az, hogy szinte senki nem
foglalkozik ezzel a jelenséggel, pedig nap-
jainkra már igen komoly mennyiségű utas-
tól szabadítják meg a taxisokat. Persze taxi-
óra nélkül, gépi nyugta nélkül, hivatalos
számla nélkül. Ja, és engedély nélkül! A díj
ellenében történő személyszállítást ugyanis
szigorúan szabályozzák, és ezeket a szabá-
lyokat számon is kérik a taxisokon. Az ál-ta-
xisokon persze nem, arra általában nem
terjed ki az ellenőrző hatóság „jogosítvá-
nya”. A taxi szabadjelző használatát is konk-
rét szabályok írják elő, engedély nélkül ilyet
nem hordhat más a kocsiján. Ezért aztán a
„futár” meg egyéb feliratok, valamint az
üres, világító búrák. Pedig a gépkocsi vilá-
gítóberendezéseivel kapcsolatos szabályok
is igen konkrétak: a többször módosított
„6/1990 (IV.12.)  KÖHÉM rendelet a közúti
járművek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának műszaki feltételeiről”
írja elő a követelményeket. Ennek vonatko-
zó paragrafusa a következőképpen szól:
„37. § (1) A járművön csak olyan fajta,
olyan színű, oly módon elhelyezett és
annyi világító-, illetőleg fényjelző be-
rendezést szabad alkalmazni, amilyent
és amennyit a rendelet előír, vagy
megenged. Ez a rendelkezés nem vonat-

kozik az olyan világítóberendezésekre,
amelyeknek a fénye a jármű üzemszerű
használata során kívülről sem közvetlenül,
sem közvetve nem látható (pl. csomagtér-
megvilágító lámpa, szerelőlámpa), továbbá
azokra a világító-, illetőleg fényjelző beren-
dezésekre, amelyeket a világító- és fényjel-
ző berendezések elhelyezése tekintetében
jóváhagyási jellel ellátott járműveken gyári-
lag helyeztek el.”

„7. § (1) A taxit fel szabad
szerelni az igénybevételi lehe-
tőségének jelzésére szolgáló
fényjelző berendezéssel (taxi-
szabadjelző). Ez a fényjelző be-
rendezés előre színtelen (fe-
hér) vagy borostyánsárga, ille-
tőleg a kettő közötti színkoordi-
nátájú; hátra borostyánsárga, il-
letőleg kadmium és borostyán-
sárga közötti színkoordinátájú
fényt bocsáthat ki. A taxisza-
badjelző készülék fényjelzése
a „TAXI” feliratot kell mutassa;
megengedett továbbá a taxi
szabadjelzőjén az üzemeltető-
re, valamint a rendelési telefon-
számra, hívószámra utaló jel-
zés alkalmazása is.”

A szabály tehát egyértelmű:
csak a hivatalos taxi tetején vi-
lágíthat a szabadjelző. Más au-
tókra egyéb világító eszköz fel-
szerelése és használata tilos,
bármi is van ráírva. A baj csak
az, hogy a hatóság nem na-
gyon, sőt szinte egyáltalán
nem fordít figyelmet ezekre a
szabálytalanságokra, mert csak
a gond van vele. Bizonyítani
kell, meg kikeresni a megfelelő
jogszabályokat, indoklást írni,
szóval melós egy dolog és
másnak nem fontos, csak ne-
künk. 

Nem tudom, hogy ez országos jelenség-
e, vagy csak a fővárosra jellemző, minden-
esetre Budapesten már felsőbb szintre
emelkedett a csalás. Van aki még a sárga
fóliázást is megkockáztatja fehér rendszá-
mos, természetesen mindenféle hivatalos
engedély nélküli autóján, tetejére VIP felira-
tot tesz, és még a taxióra is benne van.
Adófizetés nélkül, járulékfizetés nélkül, és
azt kell mondanom, hogy pillanatnyilag koc-
kázat nélkül „dolgozik”. Viszi az utasokat. A
mi utasainkat…

- oli -

Taxi, vagy valami más?Taxi, vagy valami más?

ujtaxi.qxd  2/12/14 08:37  Page 6

Gasztronómia

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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Sokszor olvastam e lapban, hogy a néhány kilométerre lévő Bécs-
ben senki sem mer egy percre sem megállni a taxiállomásokon. Ki-
véve, a taxisokat. Nos nálunk úgy tűnik ez egy ingyenes parkolási le-
hetőség. Civileknek, rendőröknek és mindenki másnak akinek ez
eszébe jut. A KRESZ-ben egyébként tiltott várakozást senki sem
bünteti. Kérdés, ha ez így, következmények nélkül évek óta megte-
hető, miért is fizetünk? Csak nem azért, hogy ebből a pénzből min-

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

Sorban állnak a civilek a taxiállomáson. A taxis
meg szabálytalanul, másodikként vár a csodá-
ra. Az ellenőr természetesen őt büntetné

Hétvége az ilyenkor üres Kla-
uzál téren. De neki a taxiállo-
más kell. Az ugyanis ingyen
van. Neki. Mi fizetünk érte

Az iskolában az 1948-as
szabadságharcot tanultuk.
A tanárnõ kiadta a felada-
tot: húzzuk alá a szöveg-
ben található városokat,
és azokat a térképen is ke-
ressük meg. Az egyik osz-
tálytársam egyszer csak
megszólalt:

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

– Miféle „Gyatra”? –
hökkent meg a tanárnõ. –
Hol találkoztál te ilyen te-
lepüléssel?

– Itt írja a szöveg: „Bem
apó gyatrán felszerelt ka-
tonáit könnyen visszaver-
ték az osztrák seregek.“

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

tést tesz a rendõrségen,
hogy a munkahelyén meg-
erõszakolta egy férfi a fo-
lyosón.

– És nem tudott elmene-
külni? – kérdezi a rendõr.

– Hogyan menekültem
volna el? Jobbról fal, bal-
ról fal, mögöttem a férfi,
elõttem meg már föl volt
mosva!

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor
Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

Taxi februar 48o.indd   6 2/12/14   2:16 PM

Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás * Iparűzési adó
Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel * Non-stop anyagleadás

Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI CENTRUMTAXIbti@taxicentrum.hu
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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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277
Március 407 426 277
Április 417 434 277
Május 415 426 277
Június 423 428 275
Július 418 423 268
Augusztus 430 432 270
Szeptember 421 427 273
Október 418 427 273
November 417 421 273
December 387 405 264

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%
2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27 – 2013.12.17 3,20%
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-
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 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277
Március 407 426 277
Április 417 434 277
Május 415 426 277
Június 423 428 275
Július 418 423 268
Augusztus 430 432 270
Szeptember 421 427 273
Október 418 427 273
November 417 421 273
December 387 405 264

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%
2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27 – 2013.12.17 3,20%
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-
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 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

DECEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (101 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (152 250 Ft) (114 188 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

101 500 Ft 12 942 Ft 10 150 Ft 30 831 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 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-

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), 

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6810 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

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

December 31.
Negyedév utolsó napja. Ezen a
napon a KATA adózóknak nem
lehet 100 ezer forint feletti tar-
tozásuk!

Január 12.
Havi Járulék bevallás és befize-
tés KATA befizetés

Január 15.
KATA adózók nyilatkozata az
iparûzési adó tételes fizetésérõl

Január 31.
Kifizetõk adatszolgáltatása az
adóbevalláshoz

Fontos 
határidõk

Egy nyolcadik osz-
tályos kislány meséli
a szüleinek:

– Ma bejött egy nõ-
gyógyász az iskolába
és mindenkit meg-
vizsgált. Képzeljétek,
csak egyetlen lány
szûz még az egész
osztályban.

– Biztosan te vagy
az aranyom, ugye?

– Nem... a tanító
néni.

* * *
Egy tökéletes férfi

hajlandó órákon át
várni, míg a barátnõ-
je két perc alatt elké-
szül.

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
Mobil: 06-30-989-4279

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

DECEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (101 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (152 250 Ft) (114 188 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

101 500 Ft 12 942 Ft 10 150 Ft 30 831 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 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-

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), 

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6810 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

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

December 31.
Negyedév utolsó napja. Ezen a
napon a KATA adózóknak nem
lehet 100 ezer forint feletti tar-
tozásuk!

Január 12.
Havi Járulék bevallás és befize-
tés KATA befizetés

Január 15.
KATA adózók nyilatkozata az
iparûzési adó tételes fizetésérõl

Január 31.
Kifizetõk adatszolgáltatása az
adóbevalláshoz

Fontos 
határidõk

Egy nyolcadik osz-
tályos kislány meséli
a szüleinek:

– Ma bejött egy nõ-
gyógyász az iskolába
és mindenkit meg-
vizsgált. Képzeljétek,
csak egyetlen lány
szûz még az egész
osztályban.

– Biztosan te vagy
az aranyom, ugye?

– Nem... a tanító
néni.

* * *
Egy tökéletes férfi

hajlandó órákon át
várni, míg a barátnõ-
je két perc alatt elké-
szül.

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
Mobil: 06-30-989-4279

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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LLegutóbb olvastam taxis
kolléga véleményét, mi-

szerint Budapesten, a Te-
réz körúti taxiállomás előtt
holnap is ott lesz az a vidé-
ki (?) mercédeszes „kollé-
gánk”. Ironikus hangnem-
ben, örömmel jelenthetem,
ma is ott volt, szépen beto-
latott elém és már vitte is
az utasokat!

Nincs minősítése, minő-
sített szabadjelzője, mégis
vígan dolgozik a főváros-
ban, ahogy azt hónapok óta
jelezzük!

Név és cím 
a szerkesztőségben

32

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

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239 

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Ma isMa is
ott volt!ott volt!

– Mit parancsol, uram?
– Mindegy, csak nagy legyen, hideg,

és sok vodka legyen benne.
– Na, akkor jöjjön, bemutatom a fe-

leségemet.
* * *

Egy fickót telefonon felhív az orvosa:
– Uram, tegnap megkaptuk a tesz-

tek eredményét. Sajnos van egy rossz
és egy még rosszabb hírem.

– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van, ma-

ximum 24 órája van hátra.
– Úristen, és mi az, ami ennél is

rosszabb hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni.
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„Miközben az alantasnak magasztos ér-
telmet, a megszokottnak titokzatos külle-
met, az ismertnek az ismeretlenség mél-
tóságát, a végesnek a végtelenség lát-
szatát kölcsönzöm, romantizálom azt.”

(Novalis)

1801. március 25-én pontban délben a
szász fejedelemséghez tartozó ódon
Weissenfels kisvárosban elhunyt a helyi só-
bánya és sólepárló ülnöke: Georg Friedrich
Leopold Freiherr von Hardenberg. A tekin-
télyes nevű és tekintélyes hivatalú fiatalem-
ber mindössze 28 évet élt. Csinos ifjú volt:
karcsú, magas, haja szőkésbarna, vállig
érő, arca szelíd, úgyszólván leányos, szeme
kék. Kiváló szakember hírében állott, mun-
kája iránt odaadó, szorgalmas, erről szá-
mos bányaügyi tanulmánya és beadványa
tanúskodik. Szerették és tisztelték a város-
ban, és meggyászolták, mint a sóbányászat
és sólepárlás ügyének elkötelezettjét.

Ám távolabb: Lipcsében, Heidelbergben,
Jénában, Weimarban, ha odaért halálának
híre, nem a sóbányaülnököt gyászolták, ha-
nem az ígéretes költőreménységet. Jéná-
ban a nagy Friedrich Schiller elszomoro-
dott, hiszen kedvenc tanítványát vesztette
el, Weimarban az úgyszintén nagy Goethe
fejét csóválta: „Igen kár érte, nagy költő le-
hetett volna, ha nem oly romantikus”. A volt
jénai diáktársak egymásnak adták a fájdal-
mas hírt: „Meghalt Novalis” – merthogy
ezen az írói néven ismerték von Hardenber-
get, az ifjú bárót.

Arisztokrata természetimádó, aki kíváncsi-
ságból és tudásvágyból indíttatva barangol
a föld mélyén, aki közigazgatási karrierjét
lelkesen építgeti, geológiai tanulmányokat
ír. Ő az a tiszta szívű idealista, aki költésze-
tével és esztétikai dolgozataival új irányt ad-
va kiteljesíti a német romantika irodalmi kor-
szakát. Majd a romantikusok (az idealisták)
szomorú gyakorlata szerint harmincéves kor
előtt befejezte ígéretes életét – ő Novalis
(az írói név egyébként érintetlen földet fel-
szántót jelent).

1772. május 2-án született a szintén
szászországi Oberwiederstedtben, igen ré-
gi és igen vallásos családban. Magántaná-

rok tanítják, majd nagybátyja – aki sokat ad
a rangjára és az ősi család hősi múltjára –
veszi szárnyai alá az érzékeny lelkű fiút. Vi-
lágfit szeretne belőle faragni, ám ő a nem
éppen világfinevelő, inkább tudósképző Jé-
nában jogot tanul, ahol amikor csak teheti,
siet kedvenc tanára, Schiller történelem-
óráira. Schillert rajongva veszi körbe a diák-
ság, Novalis, aki már 16 éves kora óta ír
verseket, példaképének tekinti.

Érdekes korszak ám ez! Az ifjúság érzé-
keny rétege ekkor nem a költői-írói ereje tel-
jében levő Goethéért rajong, hanem Schil-
lerért, a legnagyobb idealistáért, az Öröm-
óda szerzőjéért. A diákok számára Goethe
a megközelíthetetlen nagyság, a jól helyez-
kedő, gazdag és hedonista polgár, aki köny-
nyedén arat sikert. Schiller pedig a nehéz
sorsú, forradalmár lelkületű költő. 

Hasznosan és sokszor vidáman telnek a
jénai évek, a barátok, hasonló lelkületű és
érdeklődésű társak között. Tanulmányai vé-
geztével pedig kezdődnek a nagyon is gya-
korlatias teendők, állami szolgálatba lép
joggyakornokként.

Az egyik szolgálati útja során ismeri meg
szerelmét, múzsáját, géniuszát, költészeté-
nek kiteljesítőjét, Sophie von Kühnt.

De hát milyen is lehet az a hölgy, aki ra-
jongója számára ennyi funkciót tölt be?
Nem fogják elhinni, mindössze 13 éves!
Nem rendkívüli szépség, kiforratlan (mi más
lehetne ebben a korban), szeszélyes – ezt
a lányt tudatosan idealizáló költő is elismeri
–, ráadásul Sophie a költészetet nem érté-
keli sokra. Mégis, Novalis valami megma-
gyarázhatatlan módon vonzódik hozzá, titok-
ban eljegyzik egymást. Ám két év múlva a
lány megbetegszik, meghal.

S ettől a tragikus esettől számítjuk
Novalis költői kiteljesedését. Ugyanis gyá-
szát és bánatát úgy oldja, hogy mintegy
romantizálva maga elé képzeli imádottja fizi-
kai valóságát, lelkiségét pedig a végletekig
szépítve, idealizálva versben eleveníti fel.

Tehetett ő szegény feje bármit! A megrá-
zó, tragikus esettől („költői élménytől”) nem
tud (nem akar) szabadulni. Ezzel válik teljes-
sé a romantikus életérzés, nála a romanti-
kus miszticizmus. Ez nyújt számára vigaszt.

És vigaszt nyújt a vallás is, az a gyermekien
őszinte hite és meggyőződése, hogy az em-
beriség a Megváltó által megváltatik. 
Ó, szent idealizmus, óh szent naivitás!...

Ünnep közeledtével a korai német roman-
tika e tiszta szívű képviselőjétől választottuk
e havi versünket. Részlet a Himnuszok az
éjszakához című művéből (fordította: Rónay
György).

Novalis valóban rendkívüli személyiség,
odaadóan végzi munkáját, ezt az igen csak
gyakorlatias tevékenységet. Közben verse-
ket, himnuszokat ír, filozofál. A freibergi bá-
nyászati akadémián még geológiát és ké-
miát is tanul, hogy az ott szerzett ismereteit
hazatérve, a sóbányászatban és sólepárlás-
ban(!) hasznosítsa. Természettudományi ta-
nulmányain dolgozik, nekikezd egy nagysza-
bású regény megírásának. Magánéleti ter-
vei is vannak már, ismét szerelmes, egy ifjú
leánnyal házasságukat fontolgatják.

De a tevékenység és az ábrándozás ifjú
hőse ekkor már beteg. A kezdetben lappan-
gó tüdővész épp akkor vált súlyossá és ak-
kor végzett vele, amikor már az esküvői elő-
készületek tartottak... Ez a rövid életű ifjú
költő nem csak műveiben volt romantikus,
de úgy is élt, mint egy romantikus regény
hőse. Síremléke Weissenfelsben, szülővá-
rosa csinosan gondozott parkjában van: ró-
la mintázott mellszobor és sok-sok, mindig
friss virág alatt nyugszik.
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Dúlt arccal annyian sürögnek,
mind keres-kutat, föl-le fut;
azt állítják, hogy ők a bölcsek,
s erről a kincsről egy se tud.

Ez azt képzeli, végre meglelt
valamit - de csak aranyat.
Az körülhajózná a tengert,
és csupán hírnevet arat.

Az diadalmi koronára
vágyik, babérért törtet ez;
mindkettőt más-más fény varázsa
csalja meg, s gazdag egy se lesz.

Nem nyilatkozott-e ki nektek?
Sápadtra értetek ki vált?
Ki vállalt értünk kín-keservet,
s gyalázatban ki halt halált?

Róla nem is olvastatok hát?
Hallani sem hallottatok?
Hogy hozzánk csupa égi jóság,
s hogy ajándékul mit adott?

Mint szállt le a mennyből, világra
mint szülte a legszebb anya?
Mivel istápolt oktatása,
s hányan gyógyultak általa?

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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LLegutóbb olvastam taxis
kolléga véleményét, mi-

szerint Budapesten, a Te-
réz körúti taxiállomás előtt
holnap is ott lesz az a vidé-
ki (?) mercédeszes „kollé-
gánk”. Ironikus hangnem-
ben, örömmel jelenthetem,
ma is ott volt, szépen beto-
latott elém és már vitte is
az utasokat!

Nincs minősítése, minő-
sített szabadjelzője, mégis
vígan dolgozik a főváros-
ban, ahogy azt hónapok óta
jelezzük!

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

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239 

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Ma isMa is
ott volt!ott volt!

– Mit parancsol, uram?
– Mindegy, csak nagy legyen, hideg,

és sok vodka legyen benne.
– Na, akkor jöjjön, bemutatom a fe-

leségemet.
* * *

Egy fickót telefonon felhív az orvosa:
– Uram, tegnap megkaptuk a tesz-

tek eredményét. Sajnos van egy rossz
és egy még rosszabb hírem.

– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van, ma-

ximum 24 órája van hátra.
– Úristen, és mi az, ami ennél is

rosszabb hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni.
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„Miközben az alantasnak magasztos ér-
telmet, a megszokottnak titokzatos külle-
met, az ismertnek az ismeretlenség mél-
tóságát, a végesnek a végtelenség lát-
szatát kölcsönzöm, romantizálom azt.”

(Novalis)

1801. március 25-én pontban délben a
szász fejedelemséghez tartozó ódon
Weissenfels kisvárosban elhunyt a helyi só-
bánya és sólepárló ülnöke: Georg Friedrich
Leopold Freiherr von Hardenberg. A tekin-
télyes nevű és tekintélyes hivatalú fiatalem-
ber mindössze 28 évet élt. Csinos ifjú volt:
karcsú, magas, haja szőkésbarna, vállig
érő, arca szelíd, úgyszólván leányos, szeme
kék. Kiváló szakember hírében állott, mun-
kája iránt odaadó, szorgalmas, erről szá-
mos bányaügyi tanulmánya és beadványa
tanúskodik. Szerették és tisztelték a város-
ban, és meggyászolták, mint a sóbányászat
és sólepárlás ügyének elkötelezettjét.

Ám távolabb: Lipcsében, Heidelbergben,
Jénában, Weimarban, ha odaért halálának
híre, nem a sóbányaülnököt gyászolták, ha-
nem az ígéretes költőreménységet. Jéná-
ban a nagy Friedrich Schiller elszomoro-
dott, hiszen kedvenc tanítványát vesztette
el, Weimarban az úgyszintén nagy Goethe
fejét csóválta: „Igen kár érte, nagy költő le-
hetett volna, ha nem oly romantikus”. A volt
jénai diáktársak egymásnak adták a fájdal-
mas hírt: „Meghalt Novalis” – merthogy
ezen az írói néven ismerték von Hardenber-
get, az ifjú bárót.

Arisztokrata természetimádó, aki kíváncsi-
ságból és tudásvágyból indíttatva barangol
a föld mélyén, aki közigazgatási karrierjét
lelkesen építgeti, geológiai tanulmányokat
ír. Ő az a tiszta szívű idealista, aki költésze-
tével és esztétikai dolgozataival új irányt ad-
va kiteljesíti a német romantika irodalmi kor-
szakát. Majd a romantikusok (az idealisták)
szomorú gyakorlata szerint harmincéves kor
előtt befejezte ígéretes életét – ő Novalis
(az írói név egyébként érintetlen földet fel-
szántót jelent).

1772. május 2-án született a szintén
szászországi Oberwiederstedtben, igen ré-
gi és igen vallásos családban. Magántaná-

rok tanítják, majd nagybátyja – aki sokat ad
a rangjára és az ősi család hősi múltjára –
veszi szárnyai alá az érzékeny lelkű fiút. Vi-
lágfit szeretne belőle faragni, ám ő a nem
éppen világfinevelő, inkább tudósképző Jé-
nában jogot tanul, ahol amikor csak teheti,
siet kedvenc tanára, Schiller történelem-
óráira. Schillert rajongva veszi körbe a diák-
ság, Novalis, aki már 16 éves kora óta ír
verseket, példaképének tekinti.

Érdekes korszak ám ez! Az ifjúság érzé-
keny rétege ekkor nem a költői-írói ereje tel-
jében levő Goethéért rajong, hanem Schil-
lerért, a legnagyobb idealistáért, az Öröm-
óda szerzőjéért. A diákok számára Goethe
a megközelíthetetlen nagyság, a jól helyez-
kedő, gazdag és hedonista polgár, aki köny-
nyedén arat sikert. Schiller pedig a nehéz
sorsú, forradalmár lelkületű költő. 

Hasznosan és sokszor vidáman telnek a
jénai évek, a barátok, hasonló lelkületű és
érdeklődésű társak között. Tanulmányai vé-
geztével pedig kezdődnek a nagyon is gya-
korlatias teendők, állami szolgálatba lép
joggyakornokként.

Az egyik szolgálati útja során ismeri meg
szerelmét, múzsáját, géniuszát, költészeté-
nek kiteljesítőjét, Sophie von Kühnt.

De hát milyen is lehet az a hölgy, aki ra-
jongója számára ennyi funkciót tölt be?
Nem fogják elhinni, mindössze 13 éves!
Nem rendkívüli szépség, kiforratlan (mi más
lehetne ebben a korban), szeszélyes – ezt
a lányt tudatosan idealizáló költő is elismeri
–, ráadásul Sophie a költészetet nem érté-
keli sokra. Mégis, Novalis valami megma-
gyarázhatatlan módon vonzódik hozzá, titok-
ban eljegyzik egymást. Ám két év múlva a
lány megbetegszik, meghal.

S ettől a tragikus esettől számítjuk
Novalis költői kiteljesedését. Ugyanis gyá-
szát és bánatát úgy oldja, hogy mintegy
romantizálva maga elé képzeli imádottja fizi-
kai valóságát, lelkiségét pedig a végletekig
szépítve, idealizálva versben eleveníti fel.

Tehetett ő szegény feje bármit! A megrá-
zó, tragikus esettől („költői élménytől”) nem
tud (nem akar) szabadulni. Ezzel válik teljes-
sé a romantikus életérzés, nála a romanti-
kus miszticizmus. Ez nyújt számára vigaszt.

És vigaszt nyújt a vallás is, az a gyermekien
őszinte hite és meggyőződése, hogy az em-
beriség a Megváltó által megváltatik. 
Ó, szent idealizmus, óh szent naivitás!...

Ünnep közeledtével a korai német roman-
tika e tiszta szívű képviselőjétől választottuk
e havi versünket. Részlet a Himnuszok az
éjszakához című művéből (fordította: Rónay
György).

Novalis valóban rendkívüli személyiség,
odaadóan végzi munkáját, ezt az igen csak
gyakorlatias tevékenységet. Közben verse-
ket, himnuszokat ír, filozofál. A freibergi bá-
nyászati akadémián még geológiát és ké-
miát is tanul, hogy az ott szerzett ismereteit
hazatérve, a sóbányászatban és sólepárlás-
ban(!) hasznosítsa. Természettudományi ta-
nulmányain dolgozik, nekikezd egy nagysza-
bású regény megírásának. Magánéleti ter-
vei is vannak már, ismét szerelmes, egy ifjú
leánnyal házasságukat fontolgatják.

De a tevékenység és az ábrándozás ifjú
hőse ekkor már beteg. A kezdetben lappan-
gó tüdővész épp akkor vált súlyossá és ak-
kor végzett vele, amikor már az esküvői elő-
készületek tartottak... Ez a rövid életű ifjú
költő nem csak műveiben volt romantikus,
de úgy is élt, mint egy romantikus regény
hőse. Síremléke Weissenfelsben, szülővá-
rosa csinosan gondozott parkjában van: ró-
la mintázott mellszobor és sok-sok, mindig
friss virág alatt nyugszik.

33

Dúlt arccal annyian sürögnek,
mind keres-kutat, föl-le fut;
azt állítják, hogy ők a bölcsek,
s erről a kincsről egy se tud.

Ez azt képzeli, végre meglelt
valamit - de csak aranyat.
Az körülhajózná a tengert,
és csupán hírnevet arat.

Az diadalmi koronára
vágyik, babérért törtet ez;
mindkettőt más-más fény varázsa
csalja meg, s gazdag egy se lesz.

Nem nyilatkozott-e ki nektek?
Sápadtra értetek ki vált?
Ki vállalt értünk kín-keservet,
s gyalázatban ki halt halált?

Róla nem is olvastatok hát?
Hallani sem hallottatok?
Hogy hozzánk csupa égi jóság,
s hogy ajándékul mit adott?

Mint szállt le a mennyből, világra
mint szülte a legszebb anya?
Mivel istápolt oktatása,
s hányan gyógyultak általa?

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Alkalmazottak
Betegszabadság minden olyan
személynek jár, akit munkavi-
szony jellegű jogviszonyban fog-
lalkoztatnak. Nem csak a főállá-
súakra (heti 36 óra vagy több)
vonatkozik a szabály, lehet ez
akár heti tíz-, vagy húszórás mun-
kaviszony is. (A mi köreinkben
napi 4 órás, vagy napi 2 órás
megfogalmazás a szokásos.)
Sőt, még a nyugdíjas munkavál-
lalót is megilleti a betegszabad-
ság, függetlenül attól, hogy táp-
pénzre jogosult-e vagy sem.

A főszabály szerint táppénz
kizárólag akkor jár, ha a munka-
vállaló a naptári évre járó beteg-
szabadságát már kimerítette.
Vagyis ha a munkavállaló 15
munkanap betegszabadságot
már igénybe vette, és még min-
dig keresőképtelen, akkor a tár-
sadalombiztosítástól táppénz il-
leti meg.

A betegszabadság kizárólag
saját betegség jogán jár, a gyer-

mek ápolása miatti keresőkép-
telenség esetén nem jöhet szó-
ba. Van azonban néhány olyan
eset, amikor a munkavállaló sa-
ját betegsége miatt nem tud
dolgozni, de mégis a kereső-
képtelenség első napjától jár
neki táppénz, például üzemi
baleset, vagy foglalkozási be-
tegség miatt.

A munkáltató a betegség mi-
atti keresőképtelenség tartamá-
ra naptári évenként legfeljebb
15 munkanap betegszabadsá-
got ad ki. Év közben kezdődő
munkaviszony esetén a dolgozó
a betegszabadság arányos ré-
szére jogosult. A fél napot elérő
töredéknap egész munkanap-
nak számít.

A betegszabadság természe-
tesen fizetett szabadságnak mi-
nősül, azzal a különbséggel,
hogy mértéke az alap munka-
bér 70 százaléka. A betegsza-
badság munkanapokra jár, a
táppénzt naptári napokra folyó-

sítják. Más, talán jobban ismert
megfogalmazás szerint a beteg-
ség első 15 napját a munkáltató
fizeti, a többit a TB táppénz for-
májában. (Csak úgy magunk kö-
zött: kíváncsi lennék arra a taxis
bt.-re, kft.-re, aki alkalmazottjá-
nak fizet akkor, ha az betegség
miatt nem tud dolgozni. Ha va-
laki már kapott ilyen juttatást, je-
lentkezzen! Senki? Gondoltam…)

Vállalkozók
Az egyéni vállalkozónak nem jár
betegszabadság, hiszen ő ma-
ga saját munkáltatója is. Ezzel
szemben viszont táppénzre jo-
gosult már betegsége első nap-
jától. Sokan úgy gondolják, né-
hány napos betegállomány mi-
att nem érdemes orvosi igazo-
lást kérni. Rosszul gondolják. A
vállalkozó ilyenkor „duplán jól
jár” – amellett, hogy persze be-
teg szegény –, mert táppénzt is
kap, ugyanakkor a kieső napok-
ra nem fizet járulékot. E két té-

tel együtt már jelentős összeg
lehet. 

A vállalkozók táppénzét az
utolsó két év járulékköteles jö-
vedelméből számítják. Mivel a
mi szakmánkban a minimálbér
jellemző, úgy vélnénk, a táp-
pénz alapja is ez. A járulékköte-
les jövedelem azonban egyéni
vállalkozóknál nem ennyi, ha-
nem legalább a minimálbér
másfélszerese. Ez után az ösz-
szeg után (jelenleg 152.250 Ft)
fizetjük az egészségügyi és
munkaerő-piaci járulékot, táp-
pénzt is e járulékalap után ka-
punk. 

Nyugdíj melletti vállalkozó
táppénzt nem kap, hiszen az ez-
zel kapcsolatos járulékot nem
köteles fizetni, viszont a „beteg-
szabadság” neki is jár olyan for-
mában, hogy a keresőképtelen-
ség ideje alatt nem kell fizetnie
az egyébként fix összegű
egészségügyi hozzájárulást.
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Egy évvel ezelőtt lépett életbe a fővárosi taxirendelet, és azt ígér-
ték, egy év múlva visszatérnek arra, hol kell változtatni a rendeleten.
Három kérést küldtem el a főváros vezetőinek. 

Engedélyezzék a City Taxi címkiadó rendszerét 
Egy évvel ezelőtt részletesen indokoltam, miért jó a City Taxi címki-
adó rendszere, mely igazságos a taxisok szempontjából és nem sé-
rülnek az utasok érdekei sem. Ak-

kor azt a választ kaptuk, a Budapesti Közlekedési Központ tudomá-
sul veszi a City Taxi címkiadó rendszerét, amelyet az óta már több
taxitársaság is átvett. A hírek szerint a BKK egy év után még-
sem találja jónak ezt a rendszert, melyre a City Taxi jelentős ösz-
szeget költött. Kérjük, engedélyezzék a City Taxi címkiadó rend-
szerét. 

Betegszabadság, vagy táppénz
Mi jár az alkalmazottnak, és mi a vállalkozónak

Három kérés a taxirendelettel kapcsolatban 

Ez a jármű alkalmas sze-
mélyszállításra Budapesten

Ez a Nubira meg nem
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A fenntartható fejlődés a Volkswagennél
több mint nemes gondolat: küldetés. Ennek
jegyében a Volkswagen a Közép-Ázsia Ex-
pedíció partnereként 1000 darab diófacse-
metével támogatja a magyar környezetvé-
delmet és tesz a széndioxid-kibocsátás
csökkentéséért.

A Volkswagen példája évek óta bizonyít-
ja, hogy a környezetvédelem és az autóipar
fejlődése nem zárják ki egymást. A „Think
Blue.” filozófia a Volkswagen azon alapvető
célkitűzéseit testesíti meg, melyek alapján
mindenkor környezetkímélő termékeket és
megoldásokat fejleszt, környezettudatosabb
viselkedésre ösztönöz, illetve tevékenyen
hozzájárul a hosszútávon fenntartható jövő-
höz. Lényege a felelősebb közlekedés és a
környezettudatosabb élet, nem csupán au-
tóiban, hanem az élet minden területén s
minden napján.

Ennek az elkötelezettségnek bizonyítéka
a Volkswagen Közép-Ázsia Expedíció is,
mely 2013-ban egy fél Föld kerületnyi, azaz
húszezer kilométeres útra indult a híres hu-
szadik századi magyar felfedezők, Almásy
György és Prinz Gyula nyomába, akik első
nyugati kutatóként térképezték fel a közép-

ázsiai Tien San vonulatait. A felfedezők mai
követői – élükön az expedíció vezetőjével,
Hidvégi-Üstös Pál sportolóval – bejárták
Közép-Ázsia hegyeit és sivatagjait, ahol ott-
honuk, az expedíciós autó stílszerűen egy
Volkswagen, egy különlegesen átalakított
LT40 lakóautó volt.

Az expedícióhoz etnográfusok, geográfu-
sok csatlakoztak, akik interaktív módon a
helyszínről tájékoztatták a diákokat a nomá-
dok életéről, természetföldrajzi érdekessé-
gekről, így kutatásuk eredményét biológia,
földrajz és történelem órák keretén belül
magyar diákokhoz és a társadalom széles
rétegeihez juttatták el. A csapat Budapest-
ről indult és útvonala a következő volt: Szer-
bia, Románia, Törökország, Azerbajdzsán,
Grúzia, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán,
Kirgizisztán, Kazahsztán, Oroszország, Uk-
rajna, Magyarország. 

Amellett, hogy a Volkswagen névadó
szponzorként támogatta a felfedezők mun-
káját, a környezettudatosság érdekében
Kirgizisztánból 1000 darab diófacsemetét
hozott haza. Kirgizisztánból ered az egész
világon termő, nemesített diók őse. Nyugat-
Kirgizisztánban a Fergana völgy területén

245 ezer hektár dióerdőt találhatunk. Ezzel
a rendkívül ellenálló, vadon termő fajtával
felfrissül a magyarországi génállomány, a
fák erősebbé és edzettebbé válnak, és a
globális környezetváltozáshoz alkalmazkodó
hazai diófák így a jövőben is emlékeztetni
fognak minket azokra az értékekre, melyek-
kel a természet ajándékoz meg minket.
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Ne legyen kötelező 24 fokos kánikulában a téli gumi 
A mai nap 24 fokos kánikulában (!) felszereltettem a téli gumit, a
gumis legnagyobb megrökönyödésére. Javaslom, hogy módosítsák
a rendeletet, miszerint, ne naptári naptól függjön a téli gumi felsze-
relése, hanem az időjárástól. Ahogy a szakemberek javasolják, csak
hét fok alatt legyen kötelező a téli gumi. 

Engedélyez-
zék taxizni a
Chevrolet
Lacetti limu-
zin autókat 

A csomagtar-
tó mérete miatt
nyártól már
nem lehet
(nem lehetne)
taxizni a Chev-
rolet Lacetti li-
muzin autók-
kal. Módosít-
sák a rendele-
tet, mert ezek
az autók tel-
jes mérték-
ben alkalma-

sak taxinak. Ráadásul az akkori finanszírozás miatt nagyon sok
van ezekből az autókból a budapesti taxi piacon és sokan még ki
sem fizették a felvett banki hitelt.

Megérkezett a válasz, rövidítve. 
A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet előzetes minősítésének le-
járta alkalmával a Budapesti Közlekedési Központ ismételten
auditállta a fuvarszervező vállalkozás címkiadó rendszerét. Az el-
lenőrzés során megállapítást nyert, hogy a City Taxi Fuvarszervező

Szövetkezet diszpécser alkalmazása nem felel meg a Taxirendelet
előírásainak, ezért a közlekedésszervező hiánypótlásra szólította fel
a Szövetkezet vezetőjét. 

A Budapesti Közlekedési Központ az eljárás során nem tett
olyan tartalmú nyilatkozatot, hogy a Taxirendelettől eltérő diszpé-
cser alkalmazást tudomásul veszi, és annak használatát engedélye-
zi. A fuvarozó társaság vezetőjének tájékoztatása szerint a program-
módosítás időközben elkészült, a megváltozott program auditálása
a közeljövőben fog megtörténni. Társaságunk kötelezettsége a ha-
tályos jogi szabályozás – így többek között a Fővárosi Közgyűlés
rendeletének – betartása, így a City Taxi Fuvarszervező Szövetke-
zet az előzetes minősítést csak akkor kaphatja meg, ha a diszpé-
cser alkalmazása megfelel a Taxirendelet előírásainak.

A Taxirendelet előírásainak felülvizsgálata folyamatban van, a to-
vábbi javaslatokat a Taxirendelet módosítása során figyelembe fog-
juk venni.

Várkonyi Ágnes
Levelezési szakterületi vezető 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Köszönjük a választ.

Juhász Péter 

Carpatiar B terminal 
ENHANCE AERO B terminál 

TUNISAIR EXPRESS B terminál
US Airways B terminál

Környezettudatos gondolkodás és 
fenntartható fejlődés a Volkswagentől 

Téli gumi 24 fokos ká-
nikulában. Jó ez így?

Új légitársaságok a Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtéren
Legutóbb közöltük, hogy melyik légitársaság melyik terminálról indítja
járatait Budapesten, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Azóta
négy újabb légitársaságot üdvözölhetünk a fővárosban.

1. Ha a gyaloglás egészséges lenne,
a postások örökké élnének.

2. A bálna úszik egész nap, csak ha-
lat eszik, vizet iszik, mégis kövér.

3. A teknõsbéka nem szalad, nem
úszik, nem ugrál, nem siet sehova, és
450 évig él.

4. A nyuszi szalad, ugrál és vegetári-
ánus, él 5 évet. Francba a diétával és
a sportolással!

5. A statisztikák szerint a gépjármû-
balesetek 23%-át olyanok okozzák,
akik alkoholt fogyasztottak. Ebbõl az
következik, hogy a balesetek 77%-át
olyanok okozzák, akik vizet, kávét,
üdítõt, tejet, energiaitalt és egyéb al-
koholmentes italokat fogyasztanak.
Ezek az emberek tehát háromszor
olyan veszélyesek! Kerüld a társasá-
gukat, tartsd magad távol tõlük!

* * *
A hisztéria alattomos betegség! A

nõ kapja meg és a férfi hal bele!
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Alkalmazottak
Betegszabadság minden olyan
személynek jár, akit munkavi-
szony jellegű jogviszonyban fog-
lalkoztatnak. Nem csak a főállá-
súakra (heti 36 óra vagy több)
vonatkozik a szabály, lehet ez
akár heti tíz-, vagy húszórás mun-
kaviszony is. (A mi köreinkben
napi 4 órás, vagy napi 2 órás
megfogalmazás a szokásos.)
Sőt, még a nyugdíjas munkavál-
lalót is megilleti a betegszabad-
ság, függetlenül attól, hogy táp-
pénzre jogosult-e vagy sem.

A főszabály szerint táppénz
kizárólag akkor jár, ha a munka-
vállaló a naptári évre járó beteg-
szabadságát már kimerítette.
Vagyis ha a munkavállaló 15
munkanap betegszabadságot
már igénybe vette, és még min-
dig keresőképtelen, akkor a tár-
sadalombiztosítástól táppénz il-
leti meg.

A betegszabadság kizárólag
saját betegség jogán jár, a gyer-

mek ápolása miatti keresőkép-
telenség esetén nem jöhet szó-
ba. Van azonban néhány olyan
eset, amikor a munkavállaló sa-
ját betegsége miatt nem tud
dolgozni, de mégis a kereső-
képtelenség első napjától jár
neki táppénz, például üzemi
baleset, vagy foglalkozási be-
tegség miatt.

A munkáltató a betegség mi-
atti keresőképtelenség tartamá-
ra naptári évenként legfeljebb
15 munkanap betegszabadsá-
got ad ki. Év közben kezdődő
munkaviszony esetén a dolgozó
a betegszabadság arányos ré-
szére jogosult. A fél napot elérő
töredéknap egész munkanap-
nak számít.

A betegszabadság természe-
tesen fizetett szabadságnak mi-
nősül, azzal a különbséggel,
hogy mértéke az alap munka-
bér 70 százaléka. A betegsza-
badság munkanapokra jár, a
táppénzt naptári napokra folyó-

sítják. Más, talán jobban ismert
megfogalmazás szerint a beteg-
ség első 15 napját a munkáltató
fizeti, a többit a TB táppénz for-
májában. (Csak úgy magunk kö-
zött: kíváncsi lennék arra a taxis
bt.-re, kft.-re, aki alkalmazottjá-
nak fizet akkor, ha az betegség
miatt nem tud dolgozni. Ha va-
laki már kapott ilyen juttatást, je-
lentkezzen! Senki? Gondoltam…)

Vállalkozók
Az egyéni vállalkozónak nem jár
betegszabadság, hiszen ő ma-
ga saját munkáltatója is. Ezzel
szemben viszont táppénzre jo-
gosult már betegsége első nap-
jától. Sokan úgy gondolják, né-
hány napos betegállomány mi-
att nem érdemes orvosi igazo-
lást kérni. Rosszul gondolják. A
vállalkozó ilyenkor „duplán jól
jár” – amellett, hogy persze be-
teg szegény –, mert táppénzt is
kap, ugyanakkor a kieső napok-
ra nem fizet járulékot. E két té-

tel együtt már jelentős összeg
lehet. 

A vállalkozók táppénzét az
utolsó két év járulékköteles jö-
vedelméből számítják. Mivel a
mi szakmánkban a minimálbér
jellemző, úgy vélnénk, a táp-
pénz alapja is ez. A járulékköte-
les jövedelem azonban egyéni
vállalkozóknál nem ennyi, ha-
nem legalább a minimálbér
másfélszerese. Ez után az ösz-
szeg után (jelenleg 152.250 Ft)
fizetjük az egészségügyi és
munkaerő-piaci járulékot, táp-
pénzt is e járulékalap után ka-
punk. 

Nyugdíj melletti vállalkozó
táppénzt nem kap, hiszen az ez-
zel kapcsolatos járulékot nem
köteles fizetni, viszont a „beteg-
szabadság” neki is jár olyan for-
mában, hogy a keresőképtelen-
ség ideje alatt nem kell fizetnie
az egyébként fix összegű
egészségügyi hozzájárulást.
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Egy évvel ezelőtt lépett életbe a fővárosi taxirendelet, és azt ígér-
ték, egy év múlva visszatérnek arra, hol kell változtatni a rendeleten.
Három kérést küldtem el a főváros vezetőinek. 

Engedélyezzék a City Taxi címkiadó rendszerét 
Egy évvel ezelőtt részletesen indokoltam, miért jó a City Taxi címki-
adó rendszere, mely igazságos a taxisok szempontjából és nem sé-
rülnek az utasok érdekei sem. Ak-

kor azt a választ kaptuk, a Budapesti Közlekedési Központ tudomá-
sul veszi a City Taxi címkiadó rendszerét, amelyet az óta már több
taxitársaság is átvett. A hírek szerint a BKK egy év után még-
sem találja jónak ezt a rendszert, melyre a City Taxi jelentős ösz-
szeget költött. Kérjük, engedélyezzék a City Taxi címkiadó rend-
szerét. 

Betegszabadság, vagy táppénz
Mi jár az alkalmazottnak, és mi a vállalkozónak

Három kérés a taxirendelettel kapcsolatban 

Ez a jármű alkalmas sze-
mélyszállításra Budapesten

Ez a Nubira meg nem
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A fenntartható fejlődés a Volkswagennél
több mint nemes gondolat: küldetés. Ennek
jegyében a Volkswagen a Közép-Ázsia Ex-
pedíció partnereként 1000 darab diófacse-
metével támogatja a magyar környezetvé-
delmet és tesz a széndioxid-kibocsátás
csökkentéséért.

A Volkswagen példája évek óta bizonyít-
ja, hogy a környezetvédelem és az autóipar
fejlődése nem zárják ki egymást. A „Think
Blue.” filozófia a Volkswagen azon alapvető
célkitűzéseit testesíti meg, melyek alapján
mindenkor környezetkímélő termékeket és
megoldásokat fejleszt, környezettudatosabb
viselkedésre ösztönöz, illetve tevékenyen
hozzájárul a hosszútávon fenntartható jövő-
höz. Lényege a felelősebb közlekedés és a
környezettudatosabb élet, nem csupán au-
tóiban, hanem az élet minden területén s
minden napján.

Ennek az elkötelezettségnek bizonyítéka
a Volkswagen Közép-Ázsia Expedíció is,
mely 2013-ban egy fél Föld kerületnyi, azaz
húszezer kilométeres útra indult a híres hu-
szadik századi magyar felfedezők, Almásy
György és Prinz Gyula nyomába, akik első
nyugati kutatóként térképezték fel a közép-

ázsiai Tien San vonulatait. A felfedezők mai
követői – élükön az expedíció vezetőjével,
Hidvégi-Üstös Pál sportolóval – bejárták
Közép-Ázsia hegyeit és sivatagjait, ahol ott-
honuk, az expedíciós autó stílszerűen egy
Volkswagen, egy különlegesen átalakított
LT40 lakóautó volt.

Az expedícióhoz etnográfusok, geográfu-
sok csatlakoztak, akik interaktív módon a
helyszínről tájékoztatták a diákokat a nomá-
dok életéről, természetföldrajzi érdekessé-
gekről, így kutatásuk eredményét biológia,
földrajz és történelem órák keretén belül
magyar diákokhoz és a társadalom széles
rétegeihez juttatták el. A csapat Budapest-
ről indult és útvonala a következő volt: Szer-
bia, Románia, Törökország, Azerbajdzsán,
Grúzia, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán,
Kirgizisztán, Kazahsztán, Oroszország, Uk-
rajna, Magyarország. 

Amellett, hogy a Volkswagen névadó
szponzorként támogatta a felfedezők mun-
káját, a környezettudatosság érdekében
Kirgizisztánból 1000 darab diófacsemetét
hozott haza. Kirgizisztánból ered az egész
világon termő, nemesített diók őse. Nyugat-
Kirgizisztánban a Fergana völgy területén

245 ezer hektár dióerdőt találhatunk. Ezzel
a rendkívül ellenálló, vadon termő fajtával
felfrissül a magyarországi génállomány, a
fák erősebbé és edzettebbé válnak, és a
globális környezetváltozáshoz alkalmazkodó
hazai diófák így a jövőben is emlékeztetni
fognak minket azokra az értékekre, melyek-
kel a természet ajándékoz meg minket.
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Ne legyen kötelező 24 fokos kánikulában a téli gumi 
A mai nap 24 fokos kánikulában (!) felszereltettem a téli gumit, a
gumis legnagyobb megrökönyödésére. Javaslom, hogy módosítsák
a rendeletet, miszerint, ne naptári naptól függjön a téli gumi felsze-
relése, hanem az időjárástól. Ahogy a szakemberek javasolják, csak
hét fok alatt legyen kötelező a téli gumi. 

Engedélyez-
zék taxizni a
Chevrolet
Lacetti limu-
zin autókat 

A csomagtar-
tó mérete miatt
nyártól már
nem lehet
(nem lehetne)
taxizni a Chev-
rolet Lacetti li-
muzin autók-
kal. Módosít-
sák a rendele-
tet, mert ezek
az autók tel-
jes mérték-
ben alkalma-

sak taxinak. Ráadásul az akkori finanszírozás miatt nagyon sok
van ezekből az autókból a budapesti taxi piacon és sokan még ki
sem fizették a felvett banki hitelt.

Megérkezett a válasz, rövidítve. 
A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet előzetes minősítésének le-
járta alkalmával a Budapesti Közlekedési Központ ismételten
auditállta a fuvarszervező vállalkozás címkiadó rendszerét. Az el-
lenőrzés során megállapítást nyert, hogy a City Taxi Fuvarszervező

Szövetkezet diszpécser alkalmazása nem felel meg a Taxirendelet
előírásainak, ezért a közlekedésszervező hiánypótlásra szólította fel
a Szövetkezet vezetőjét. 

A Budapesti Közlekedési Központ az eljárás során nem tett
olyan tartalmú nyilatkozatot, hogy a Taxirendelettől eltérő diszpé-
cser alkalmazást tudomásul veszi, és annak használatát engedélye-
zi. A fuvarozó társaság vezetőjének tájékoztatása szerint a program-
módosítás időközben elkészült, a megváltozott program auditálása
a közeljövőben fog megtörténni. Társaságunk kötelezettsége a ha-
tályos jogi szabályozás – így többek között a Fővárosi Közgyűlés
rendeletének – betartása, így a City Taxi Fuvarszervező Szövetke-
zet az előzetes minősítést csak akkor kaphatja meg, ha a diszpé-
cser alkalmazása megfelel a Taxirendelet előírásainak.

A Taxirendelet előírásainak felülvizsgálata folyamatban van, a to-
vábbi javaslatokat a Taxirendelet módosítása során figyelembe fog-
juk venni.

Várkonyi Ágnes
Levelezési szakterületi vezető 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Köszönjük a választ.

Juhász Péter 

Carpatiar B terminal 
ENHANCE AERO B terminál 

TUNISAIR EXPRESS B terminál
US Airways B terminál

Környezettudatos gondolkodás és 
fenntartható fejlődés a Volkswagentől 

Téli gumi 24 fokos ká-
nikulában. Jó ez így?

Új légitársaságok a Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtéren
Legutóbb közöltük, hogy melyik légitársaság melyik terminálról indítja
járatait Budapesten, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Azóta
négy újabb légitársaságot üdvözölhetünk a fővárosban.

1. Ha a gyaloglás egészséges lenne,
a postások örökké élnének.

2. A bálna úszik egész nap, csak ha-
lat eszik, vizet iszik, mégis kövér.

3. A teknõsbéka nem szalad, nem
úszik, nem ugrál, nem siet sehova, és
450 évig él.

4. A nyuszi szalad, ugrál és vegetári-
ánus, él 5 évet. Francba a diétával és
a sportolással!

5. A statisztikák szerint a gépjármû-
balesetek 23%-át olyanok okozzák,
akik alkoholt fogyasztottak. Ebbõl az
következik, hogy a balesetek 77%-át
olyanok okozzák, akik vizet, kávét,
üdítõt, tejet, energiaitalt és egyéb al-
koholmentes italokat fogyasztanak.
Ezek az emberek tehát háromszor
olyan veszélyesek! Kerüld a társasá-
gukat, tartsd magad távol tõlük!

* * *
A hisztéria alattomos betegség! A

nõ kapja meg és a férfi hal bele!
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Kedves Barátaim, Kollégáim!
Azt hiszem, mire ezt a cikket ol-

vassátok, mindannyian túl vagyunk
a karácsonyi előkészületeken,  sőt
talán már az Ünnepeken is. Igen
így, nagybetűvel: az Ünnepeken.

Mielőtt a Karácsonyról szólnék, előbb
lássuk, mi történt egy szép őszi napon,

Skócia legészakibb részén, Elginben.
Tudni kell, hogy ez aztán tényleg a világ végén van, és már előre

zokogtam magamban, hogy térdig érő hó lesz és eszméletlen mínu-
szok. Ehhez képest ragyogó napsütés és plusz 8 fok. Napelemet
szállítottunk egy tanyára. Maga az út kellemetlen volt, mert Skócia
nem éppen az egyenes autópályáiról és széles útjairól híres...

Zergeutak és útlezárások tömege, folyamatosan szembejövő kami-
onkonvojok. Nagyon kell figyelni egymásra, már csak az elférhető-
ség miatt is... Nos, a lényeg az, hogy megérkeztünk egy tanyára! Elöl
sártenger, mögöttünk szintén, és egy keskeny utacska vezetett be
egy parkolóhelyre, ahol kb. még 4-5 kamion elfért volna. Megkeres-
tem a gazdát, és mondom, meghoztuk a napelemet. És akkor most
figyeljetek: ebédidő van, kis türelmet kér, de – ha nem vesszük tola-
kodásnak – fáradjunk be az ebédlőbe, szívesen látnak ebédre. (Ilyen
még nem volt soha, sehol.) Nos, kissé kételkedve abban, hogy (már
ami a sártengeres környezetet illeti) mi vár ránk, kikászálódtunk és
követtük a Gazdát, akit Mr. Mckein-nak hívtak, de javasolta, hogy szó-
lítsuk simán Larrynek. Okés, mentünk Larry után, egy szépen meg-
épített hangár belsejébe. És itt jött a meglepetés! A „hangár” a leg-
modernebb étterem, hatszemélyes asztalokkal, fehér abroszokkal,
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Taxiból kamionba 20. rész
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Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
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felszolgáló hölggyel és étlappal! Azt
kérünk, amit szeretnénk, no problem. (Kétféle leves és négy hús-
étel, valamint vegetáriánus kaja is szerepelt az étlapon.) Megebé-
deltünk, kaptunk narancslevet és angol teát (tejjel, ami inkább ér-
dekes volt, mint finom), majd egy-egy nagy adag friss epret! 

Ebéd közben beszélgettünk Larryvel. Elmesélte, hogy ez a „ta-
nya” több mint 400 embert foglalkoztat, ugyanis itt termesztik azt a
mennyiségű epret, ami egész télen ellátja a szigetországot a friss,
édes gyümölccsel. Hogyan? Gyertek, megmutatom, és Larry végig-
vitt bennünket a tanyán. Az eper nem a földön terem ám, hanem fej-
magasságban építettek egy-egy – egyenként 50 méter hosszú és 50
cm széles – ágyást. Természetesen fóliasátor alatt, állandó meleg, és
megfelelő páratartalom mellett. Ezeken az ágyásokon fürtösen ter-
mesztik az epret. Nézzétek a képeket, milyen érdekes és hasznos!
Nem kell hajlongani, nem fárasztó a termesztés és a szedés sem. Az
eper pedig istentelenül édes és finom! Ezen az eperföldön 400 ven-
dégmunkás dolgozik. Általában lengyel, román és egyéb, a volt szoc.
országokból származó ember. Főleg lányok-asszonyok. És hol lak-
nak? – kérdem Larrytól. Megmutatta: egy komplett lakópark áll ren-
delkezésükre, amely előregyártott mobilházakból áll. Nem konténe-

rek, mobilházak!  Benéztünk egy ilyen

mobilházba, és mondhatom, na-
gyon tetszett. Egy-egy ház 36-38 négyzetméter, két hálószobával, egy
nappalival, konyhával, és minden háznak saját helyes kis zuhanyozó-
helyisége, wc-je van. Mondhatom, nagyon klasszak. 

Te jó ég, Larry, hát ez egy hatalmas terület! Mennyit kell itt gyalo-
golni a házaktól a földekig? Larry felnevetett és megmutatta a buszt.
Egy emeletes busz állt az út másik oldalán, Larry kezembe nyomta a
kulcsot és vigyorogva biztatott, hogy üljek a volán mögé és próbál-
jam ki, milyen egy emeletes buszt vezetni. Na ne.... Megállt bennem

az ütő, de nem akartam égni, így beindítottam. És bal oldalon a
váltó. Jesszasz, de elindult!  És mentem három-négy kört, azaz kb.
tíz kilométert. Nagyon jópofa volt, tetszett. Larry látta, hogy élve-
zem a dolgot, és azonnal felajánlotta: maradjak ott a buszt vezet-
ni, mert nincs rajta állandó sofőr. Fizetés: 1100 font plusz teljes el-
látás. Azonnal beleegyeztem volna, ha Istvánt is alkalmazza. Mivel
sajnos ez nem volt megoldható, így nem tudtam elfogadni ezt a ke-
csegtető lehetőséget. De a busz nagyon tetszett! Elbúcsúztunk
Larrytól, kaptunk egy-egy hatalmas adag epret útravalónak, és
megígértük, hogy „ha legközelebb erre járunk, meglátogatunk”...

Aztán elindultunk visszafelé, és elkezdtem – gondolatban – már
a karácsonyi dolgokkal foglalkozni...

Ameddig úton voltunk, mindenhol, ahol csak lehetett, megáll-
tunk, ajándékokat vásároltunk és finomságokat az otthoni ünnepi
ennivalókhoz. És akkor engedjétek meg, hogy a Karácsonnyal kap-
csolatban egy-két gondolatomat leírjam nektek.

Szerettem nagyon a Karácsonyt. Régen. Ma már kevésbé szere-
tem a „szeretet ünnepét”, mert nem arról szól, amiről annak idején,
gyermek- és ifjúkoromban.

Mert ugye a Karácsony – eredetileg – Jézus születésének ünne-
pe. Annak idején hetekkel előtte már készülődtünk, ajándékot ké-
szítettünk (és nem vettünk!), sütöttük az adventi kalácsot, és ha a
szomszédasszony megérezte az illatot, átszaladt egy pillanatra, ha
másért nem is, hogy elkérje a receptet. Gond nélkül bekopog-
tunk egymáshoz egy hiányzó tojás vagy egy-egy kanál pirospapri-
ka miatt, és kellemes-kedves hangulatban, barátságos szeretet-
ben vártuk a Szentestét. Boldogan segítettünk egymásnak és
egymáson. Szerettem az ünnepi előkészületek minden pillana-
tát. Aztán este, kora este, gyermekekkel sétáló apukákkal volt te-

le a város, mert ugye jön a „Jézuska”...

A feljárati lépcsőÉrdekes volt vezetni a buszt

Sokan elférnek az üléseken

A  földiepret
ilyen magas-
ban termelik

Epret is kaptunk útravalóul

Folytatás a 39. oldalon
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Kedves Barátaim, Kollégáim!
Azt hiszem, mire ezt a cikket ol-

vassátok, mindannyian túl vagyunk
a karácsonyi előkészületeken,  sőt
talán már az Ünnepeken is. Igen
így, nagybetűvel: az Ünnepeken.

Mielőtt a Karácsonyról szólnék, előbb
lássuk, mi történt egy szép őszi napon,

Skócia legészakibb részén, Elginben.
Tudni kell, hogy ez aztán tényleg a világ végén van, és már előre

zokogtam magamban, hogy térdig érő hó lesz és eszméletlen mínu-
szok. Ehhez képest ragyogó napsütés és plusz 8 fok. Napelemet
szállítottunk egy tanyára. Maga az út kellemetlen volt, mert Skócia
nem éppen az egyenes autópályáiról és széles útjairól híres...

Zergeutak és útlezárások tömege, folyamatosan szembejövő kami-
onkonvojok. Nagyon kell figyelni egymásra, már csak az elférhető-
ség miatt is... Nos, a lényeg az, hogy megérkeztünk egy tanyára! Elöl
sártenger, mögöttünk szintén, és egy keskeny utacska vezetett be
egy parkolóhelyre, ahol kb. még 4-5 kamion elfért volna. Megkeres-
tem a gazdát, és mondom, meghoztuk a napelemet. És akkor most
figyeljetek: ebédidő van, kis türelmet kér, de – ha nem vesszük tola-
kodásnak – fáradjunk be az ebédlőbe, szívesen látnak ebédre. (Ilyen
még nem volt soha, sehol.) Nos, kissé kételkedve abban, hogy (már
ami a sártengeres környezetet illeti) mi vár ránk, kikászálódtunk és
követtük a Gazdát, akit Mr. Mckein-nak hívtak, de javasolta, hogy szó-
lítsuk simán Larrynek. Okés, mentünk Larry után, egy szépen meg-
épített hangár belsejébe. És itt jött a meglepetés! A „hangár” a leg-
modernebb étterem, hatszemélyes asztalokkal, fehér abroszokkal,
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felszolgáló hölggyel és étlappal! Azt
kérünk, amit szeretnénk, no problem. (Kétféle leves és négy hús-
étel, valamint vegetáriánus kaja is szerepelt az étlapon.) Megebé-
deltünk, kaptunk narancslevet és angol teát (tejjel, ami inkább ér-
dekes volt, mint finom), majd egy-egy nagy adag friss epret! 

Ebéd közben beszélgettünk Larryvel. Elmesélte, hogy ez a „ta-
nya” több mint 400 embert foglalkoztat, ugyanis itt termesztik azt a
mennyiségű epret, ami egész télen ellátja a szigetországot a friss,
édes gyümölccsel. Hogyan? Gyertek, megmutatom, és Larry végig-
vitt bennünket a tanyán. Az eper nem a földön terem ám, hanem fej-
magasságban építettek egy-egy – egyenként 50 méter hosszú és 50
cm széles – ágyást. Természetesen fóliasátor alatt, állandó meleg, és
megfelelő páratartalom mellett. Ezeken az ágyásokon fürtösen ter-
mesztik az epret. Nézzétek a képeket, milyen érdekes és hasznos!
Nem kell hajlongani, nem fárasztó a termesztés és a szedés sem. Az
eper pedig istentelenül édes és finom! Ezen az eperföldön 400 ven-
dégmunkás dolgozik. Általában lengyel, román és egyéb, a volt szoc.
országokból származó ember. Főleg lányok-asszonyok. És hol lak-
nak? – kérdem Larrytól. Megmutatta: egy komplett lakópark áll ren-
delkezésükre, amely előregyártott mobilházakból áll. Nem konténe-

rek, mobilházak!  Benéztünk egy ilyen

mobilházba, és mondhatom, na-
gyon tetszett. Egy-egy ház 36-38 négyzetméter, két hálószobával, egy
nappalival, konyhával, és minden háznak saját helyes kis zuhanyozó-
helyisége, wc-je van. Mondhatom, nagyon klasszak. 

Te jó ég, Larry, hát ez egy hatalmas terület! Mennyit kell itt gyalo-
golni a házaktól a földekig? Larry felnevetett és megmutatta a buszt.
Egy emeletes busz állt az út másik oldalán, Larry kezembe nyomta a
kulcsot és vigyorogva biztatott, hogy üljek a volán mögé és próbál-
jam ki, milyen egy emeletes buszt vezetni. Na ne.... Megállt bennem

az ütő, de nem akartam égni, így beindítottam. És bal oldalon a
váltó. Jesszasz, de elindult!  És mentem három-négy kört, azaz kb.
tíz kilométert. Nagyon jópofa volt, tetszett. Larry látta, hogy élve-
zem a dolgot, és azonnal felajánlotta: maradjak ott a buszt vezet-
ni, mert nincs rajta állandó sofőr. Fizetés: 1100 font plusz teljes el-
látás. Azonnal beleegyeztem volna, ha Istvánt is alkalmazza. Mivel
sajnos ez nem volt megoldható, így nem tudtam elfogadni ezt a ke-
csegtető lehetőséget. De a busz nagyon tetszett! Elbúcsúztunk
Larrytól, kaptunk egy-egy hatalmas adag epret útravalónak, és
megígértük, hogy „ha legközelebb erre járunk, meglátogatunk”...

Aztán elindultunk visszafelé, és elkezdtem – gondolatban – már
a karácsonyi dolgokkal foglalkozni...

Ameddig úton voltunk, mindenhol, ahol csak lehetett, megáll-
tunk, ajándékokat vásároltunk és finomságokat az otthoni ünnepi
ennivalókhoz. És akkor engedjétek meg, hogy a Karácsonnyal kap-
csolatban egy-két gondolatomat leírjam nektek.

Szerettem nagyon a Karácsonyt. Régen. Ma már kevésbé szere-
tem a „szeretet ünnepét”, mert nem arról szól, amiről annak idején,
gyermek- és ifjúkoromban.

Mert ugye a Karácsony – eredetileg – Jézus születésének ünne-
pe. Annak idején hetekkel előtte már készülődtünk, ajándékot ké-
szítettünk (és nem vettünk!), sütöttük az adventi kalácsot, és ha a
szomszédasszony megérezte az illatot, átszaladt egy pillanatra, ha
másért nem is, hogy elkérje a receptet. Gond nélkül bekopog-
tunk egymáshoz egy hiányzó tojás vagy egy-egy kanál pirospapri-
ka miatt, és kellemes-kedves hangulatban, barátságos szeretet-
ben vártuk a Szentestét. Boldogan segítettünk egymásnak és
egymáson. Szerettem az ünnepi előkészületek minden pillana-
tát. Aztán este, kora este, gyermekekkel sétáló apukákkal volt te-

le a város, mert ugye jön a „Jézuska”...

A feljárati lépcsőÉrdekes volt vezetni a buszt

Sokan elférnek az üléseken

A  földiepret
ilyen magas-
ban termelik

Epret is kaptunk útravalóul

Folytatás a 39. oldalon
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Ma már mindez a múlté. 
Nem ismerjük a szomszédot,

nem köszönünk
egymásnak, tüleke-
dés és lökdösődés
a méregdrága aján-
dékvásárlások miatt
túlzsúfolt plázákban,
és mérgesen gondo-
lunk valakire, akit iga-
zából nem is szere-
tünk, de „muszáj neki
is venni valamit" Az-
tán a vacsoraasztalnál
elfogyasztjuk az „ün-
nepi  vacsorát” és ro-
hanás megnézni kitől
mit (vajon mibe került,
én drágábbat vettem...)
kaptunk. A mai gyere-
kek (tisztelet a kivétel-
nek) nem babát és kis-
autót, hanem laptopot
és tabletet kérnek (és
sajnos kapnak). A na-
gyobbacskák már azt
sem tudják, hogy létezik
Éjféli Mise…

Nem, nem akarok ün-
neprontó lenni. 

Kívánom nektek, hogy
semmi ilyesmiben ne le-
gyen részetek! Az előbb
említett szemlélet a mai
magyar átlagra jellemző,
és biztos vagyok benne,
hogy ti nem tartoztok közéjük. Remélem, hogy a szívetek tiszta, és
szeretet, valódi szeretet uralja azt. Kívánom nektek, hogy minden nap
– nem csak Karácsony Ünnepén – érezzétek, hogy az ember csak
akkor Ember, ha nem csak kapni, hanem adni is szeret. Nem javakat,
nem tárgyakat, hanem igazi, mélyről fakadó tiszta, valódi szeretetet.
Vannak közöttünk – sajnos – olyanok is szép számmal, akik senkitől
semmit nem kapnak, nem törődnek velük, mert árvák, szegények,
vagy elhagyatottak. Gondoljatok rájuk, nyissátok meg a szíveteket és
nyújtsatok nekik is valami keveset, ha megtehetitek. Gondoljatok
azokra is, akik egyedül róják az utcát, hideg és magányos szívvel,
akik kitaszított sorsukat már meg nem válthatják. A szegényekre és
nyomorult sorsú, árva emberekre. Ha tudtok, segítsetek rajtuk. Hi-
szen valamikor kacagó, boldog gyermekként éltek ők is, álmaik és
vágyaik voltak nekik is. Ők is várták az Ünnepet, a Csodát, a Betle-
hemi Csillag felragyogását. 

Karácsonyi ajándékom mindannyiótok számára megjelent köny-
vemből egy novellám, amely most igencsak aktuális:

Éjjeli menedék
Fekete felhők, fekete fellegek tornyosulnak az égen, esőt, vihart

ígérnek. Fázósan bújnak össze a falevelek, az eső hideg lesz, és a vi-
har megtépázza a fák lombkoronáját. Az emberek felhajtott kabátgal-
lérral sietnek dolguk után, egymásra sem nézve, morcosan, a közel-
gő vihar elől menedéket keresve igyekeznek. Lassan száll le az est a
városra, a nap vörösen izzott mikor búcsúzott, és maga után küldte a
szelet, akit ígért. Lila az ég alja, fodrok ékesítik a felhők széleit, még
átragyognak rajtuk az utolsó sugarak. 

Felgyulladnak a lámpák, az autók fényszórói szabad utat keresnek
az utakon. Hazasiető iskolások és munkából siető emberek tömege
árasztja el a hangoskodó, de már elfáradt város utcáit. Lassan, nagy
pelyhekben esik az hó. Fehérre festi az ünnepi fényeket, felfrissíti a
piszkos levegőt, karácsonyi illata belopódzik az utakra és a terek közé. 

Tarka ernyők és tarka kendők látványa, foltokat hagyó cseppek és
a meleg, hóillatú felszálló pára kavarog. Sietősre veszem lépteim, ne-
hogy elázzak, bár a szél csendesülni látszik. A kis park játszóterén

kismamák kapkod-
ják a babaholmikat és szedelőzködés közben fel-felpillantanak a
vészt jósló fellegekre. Már szakad az égi hózuhatag, pillanatok
alatt felhőt von a járdákra és utakra, átláthatatlan függönyt húz
szemem elé. 

Eltűnnek az utcákról a sültgesztenyét és karácsonyfadíszt áru-
ló mosolygós lányok, behúzódnak a fedett kávéházi teraszokról
a friss újságot olvasó urak és a legfrissebb belvárosi híreket tár-
gyaló dámák. Autóikba menekülnek a taxisok és kapualjakba az
ernyőiket otthon felejtők. Háziasszonyok és iskolások, tanköny-
veket cipelő egyetemisták szaladnak fedelet keresve az úton a
friss havat hordó szél elől.

Öregember bandukol a széles járda mentén, kezében ko-
pott aktatáska és nagyméretű bevásárlószatyor, szakadt fülű,
ócska, mint az öregember kopott kabátja. Fején a sapka már
színehagyott és szakadt, értelme semmi, meg nem védi az or-
dító szél ostorcsapásaitól. Unott arccal, beletörődve élete
megváltozhatatlanságába bandukol az öreg, kabátján a végig-
folyó olvadó hó sötét foltot hagy, mit sem törődik vele. Hajlott

háttal cipeli egyetlen vagyonát, a mállott és ázott aktatáskát, rongyos
élete maradékát. Táskája élete, naptól és esőtől cserzett arcán
egész múltja és reménytelen jövője.

Senki nem törődik vele és ő sem törődik senkivel. Egykedvűen bal-
lag a szakadó hóban, fel sem néz, konok és nemtörődöm, sorsa nem
érdekli már, leszámolt mindennel. Már nem számolja a napokat és
nem emlékszik semmire. Nem akar emlékezni semmire. Öröme
nincs, a bánat társául szegődött mindennapos, sivár útjain. 

Egy pillanatra megáll, zsebében kotorászik, a megtalált forintocs-
kákat számolja tenyerében, összehúzott szemmel nézi, szája mozdul,
hangosan számolgat.  Kevés lehet, mert körülnéz, majd felmérve az
utca kihaltságát lemondóan legyint és tovább-botorkál. Arcán a le-
mondott öröm és az elszálló remény keserű vonása. 

Az egyik üzlet lehúzott rácsai előtt megáll, felméri a helyet és nem
törődve semmivel, a szakadt táska mélyéről pokrócát kiterítve elfek-
szik a lépcsőn. 

A fénylő kirakat csodálkozva nézi az oda nem illő rongyos öreget.
A tiszta, csillogó üveg mögött fotók és hirdetések tömege, közöttük
az aktuális felirat: Boldog Karácsonyt Mindenkinek. Az öreg felnéz a
harsogó betűkre, szája sarkában kesernyés mosollyal először han-
gosan felnevet, majd öreg arcán legördülnek a lemondás és a bánat
könnycseppjei.

Legyen az Ünnep mindannyiótok  számára  tisztán  szép, és öröm-
mel, boldogsággal áldott.

Ez a felső rész

A munkásszállító busz szemből

Folytatás a 37. oldalról

A féltékeny feleség egy
cetlit talál a férje zsebében,
rajta egy telefonszámmal.
Felveszi a telefont, beüti a
számot, majd amikor felve-
szik, köszönés és bemutat-
kozás nélkül belevisít:

– Mindent tudok, te cafka!

Mire a válasz a kagylóból:
– Rendben van, de akkor

miért tetszett a tudakozót
hívni?

* * *
Aki golyóálló mellényt vi-

sel, ne lepõdjön meg, ha
seggbe lövik.
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Ma már mindez a múlté. 
Nem ismerjük a szomszédot,

nem köszönünk
egymásnak, tüleke-
dés és lökdösődés
a méregdrága aján-
dékvásárlások miatt
túlzsúfolt plázákban,
és mérgesen gondo-
lunk valakire, akit iga-
zából nem is szere-
tünk, de „muszáj neki
is venni valamit" Az-
tán a vacsoraasztalnál
elfogyasztjuk az „ün-
nepi  vacsorát” és ro-
hanás megnézni kitől
mit (vajon mibe került,
én drágábbat vettem...)
kaptunk. A mai gyere-
kek (tisztelet a kivétel-
nek) nem babát és kis-
autót, hanem laptopot
és tabletet kérnek (és
sajnos kapnak). A na-
gyobbacskák már azt
sem tudják, hogy létezik
Éjféli Mise…

Nem, nem akarok ün-
neprontó lenni. 

Kívánom nektek, hogy
semmi ilyesmiben ne le-
gyen részetek! Az előbb
említett szemlélet a mai
magyar átlagra jellemző,
és biztos vagyok benne,
hogy ti nem tartoztok közéjük. Remélem, hogy a szívetek tiszta, és
szeretet, valódi szeretet uralja azt. Kívánom nektek, hogy minden nap
– nem csak Karácsony Ünnepén – érezzétek, hogy az ember csak
akkor Ember, ha nem csak kapni, hanem adni is szeret. Nem javakat,
nem tárgyakat, hanem igazi, mélyről fakadó tiszta, valódi szeretetet.
Vannak közöttünk – sajnos – olyanok is szép számmal, akik senkitől
semmit nem kapnak, nem törődnek velük, mert árvák, szegények,
vagy elhagyatottak. Gondoljatok rájuk, nyissátok meg a szíveteket és
nyújtsatok nekik is valami keveset, ha megtehetitek. Gondoljatok
azokra is, akik egyedül róják az utcát, hideg és magányos szívvel,
akik kitaszított sorsukat már meg nem válthatják. A szegényekre és
nyomorult sorsú, árva emberekre. Ha tudtok, segítsetek rajtuk. Hi-
szen valamikor kacagó, boldog gyermekként éltek ők is, álmaik és
vágyaik voltak nekik is. Ők is várták az Ünnepet, a Csodát, a Betle-
hemi Csillag felragyogását. 

Karácsonyi ajándékom mindannyiótok számára megjelent köny-
vemből egy novellám, amely most igencsak aktuális:

Éjjeli menedék
Fekete felhők, fekete fellegek tornyosulnak az égen, esőt, vihart

ígérnek. Fázósan bújnak össze a falevelek, az eső hideg lesz, és a vi-
har megtépázza a fák lombkoronáját. Az emberek felhajtott kabátgal-
lérral sietnek dolguk után, egymásra sem nézve, morcosan, a közel-
gő vihar elől menedéket keresve igyekeznek. Lassan száll le az est a
városra, a nap vörösen izzott mikor búcsúzott, és maga után küldte a
szelet, akit ígért. Lila az ég alja, fodrok ékesítik a felhők széleit, még
átragyognak rajtuk az utolsó sugarak. 

Felgyulladnak a lámpák, az autók fényszórói szabad utat keresnek
az utakon. Hazasiető iskolások és munkából siető emberek tömege
árasztja el a hangoskodó, de már elfáradt város utcáit. Lassan, nagy
pelyhekben esik az hó. Fehérre festi az ünnepi fényeket, felfrissíti a
piszkos levegőt, karácsonyi illata belopódzik az utakra és a terek közé. 

Tarka ernyők és tarka kendők látványa, foltokat hagyó cseppek és
a meleg, hóillatú felszálló pára kavarog. Sietősre veszem lépteim, ne-
hogy elázzak, bár a szél csendesülni látszik. A kis park játszóterén

kismamák kapkod-
ják a babaholmikat és szedelőzködés közben fel-felpillantanak a
vészt jósló fellegekre. Már szakad az égi hózuhatag, pillanatok
alatt felhőt von a járdákra és utakra, átláthatatlan függönyt húz
szemem elé. 

Eltűnnek az utcákról a sültgesztenyét és karácsonyfadíszt áru-
ló mosolygós lányok, behúzódnak a fedett kávéházi teraszokról
a friss újságot olvasó urak és a legfrissebb belvárosi híreket tár-
gyaló dámák. Autóikba menekülnek a taxisok és kapualjakba az
ernyőiket otthon felejtők. Háziasszonyok és iskolások, tanköny-
veket cipelő egyetemisták szaladnak fedelet keresve az úton a
friss havat hordó szél elől.

Öregember bandukol a széles járda mentén, kezében ko-
pott aktatáska és nagyméretű bevásárlószatyor, szakadt fülű,
ócska, mint az öregember kopott kabátja. Fején a sapka már
színehagyott és szakadt, értelme semmi, meg nem védi az or-
dító szél ostorcsapásaitól. Unott arccal, beletörődve élete
megváltozhatatlanságába bandukol az öreg, kabátján a végig-
folyó olvadó hó sötét foltot hagy, mit sem törődik vele. Hajlott

háttal cipeli egyetlen vagyonát, a mállott és ázott aktatáskát, rongyos
élete maradékát. Táskája élete, naptól és esőtől cserzett arcán
egész múltja és reménytelen jövője.

Senki nem törődik vele és ő sem törődik senkivel. Egykedvűen bal-
lag a szakadó hóban, fel sem néz, konok és nemtörődöm, sorsa nem
érdekli már, leszámolt mindennel. Már nem számolja a napokat és
nem emlékszik semmire. Nem akar emlékezni semmire. Öröme
nincs, a bánat társául szegődött mindennapos, sivár útjain. 

Egy pillanatra megáll, zsebében kotorászik, a megtalált forintocs-
kákat számolja tenyerében, összehúzott szemmel nézi, szája mozdul,
hangosan számolgat.  Kevés lehet, mert körülnéz, majd felmérve az
utca kihaltságát lemondóan legyint és tovább-botorkál. Arcán a le-
mondott öröm és az elszálló remény keserű vonása. 

Az egyik üzlet lehúzott rácsai előtt megáll, felméri a helyet és nem
törődve semmivel, a szakadt táska mélyéről pokrócát kiterítve elfek-
szik a lépcsőn. 

A fénylő kirakat csodálkozva nézi az oda nem illő rongyos öreget.
A tiszta, csillogó üveg mögött fotók és hirdetések tömege, közöttük
az aktuális felirat: Boldog Karácsonyt Mindenkinek. Az öreg felnéz a
harsogó betűkre, szája sarkában kesernyés mosollyal először han-
gosan felnevet, majd öreg arcán legördülnek a lemondás és a bánat
könnycseppjei.

Legyen az Ünnep mindannyiótok  számára  tisztán  szép, és öröm-
mel, boldogsággal áldott.

Ez a felső rész

A munkásszállító busz szemből

Folytatás a 37. oldalról

A féltékeny feleség egy
cetlit talál a férje zsebében,
rajta egy telefonszámmal.
Felveszi a telefont, beüti a
számot, majd amikor felve-
szik, köszönés és bemutat-
kozás nélkül belevisít:

– Mindent tudok, te cafka!

Mire a válasz a kagylóból:
– Rendben van, de akkor

miért tetszett a tudakozót
hívni?

* * *
Aki golyóálló mellényt vi-

sel, ne lepõdjön meg, ha
seggbe lövik.
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Korábban engedélyezték, hogy használhassuk Kőbányán, a Jászbe-
rényi úton kialakított BKK útvonalat. Most újabb kéréseiteket továb-
bítottam a Budapesti Közlekedési Központnak.

Megérkeztek a válaszok. 
V. Erzsébet tér 2. 

A jobb oldali
sávból csak BKK járművek fordulhatnak balra, kérjük ezt a taxik

számára is engedélyezni.
A felülvizsgálat alapján lehetőséget látunk a „TAXI” kiegészítés

kihelyezésére, amelyet a közlekedési rendet jelző táblán módosíta-
ni fogunk.
VI. Nagymező utca 9. 

A Nagymező
utcába az Andrássy út és a Mozsár utca közötti szakaszra a

BKK járművek mellett a taxik is behaladhatnak, azonban egy előjel-
ző tábla szerint ez tilos.

Az előjelző táblán valóban csak a BKK szerepel, de az utca ele-
jén kihelyezett „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla kivételei kö-
zött a TAXI is megtalálható. A két táblát az előjelző tábla módosítá-
sával, azonos tartalmúvá tesszük. 
IX. Lónyay utca 
Kettévágták a Lónyay utcát a Kálvin tér felé haladva, csak BKK jár-
művek haladhatnak tovább. Kérjük, hogy taxik is behaladhassanak
erre az útszakaszra. 

Az utca geometriai adottságai, továbbá a Lónyay utca–Vámház
körút keresztezésében lévő jelzőlámpás csomópont kapacitása mi-
att alakult ki, hogy korlátozott mértékben haladhat forgalom ezen a
szakaszon. (Jelenleg is problémát okoz a szabálytalanul átmenő
forgalom, ezért a Lónyay utcában gyakran előfordul torlódás.) A
„Kivétel célforgalom” kiegészítő tábla megengedi, hogy taxi is be-

hajthasson célforgalmi feladattal, amennyiben úti
célja a korlátozás alá eső szakaszra esik. A taxi átmenő forgalmat
nem tudjuk támogatni. 
XI. Balatoni út 
Kialakítottak a négyes metró átadásakor egy autóbusz-végállomást
Őrmezőn, de Gazdagrét, Budaörs felé csak a BKK járművek halad-
hatnak. Kérjük, hogy taxik is mehessenek, hiszen sokan szállnak le
olyanok a metró végállomáson, akik taxival mennének Gazdagrétre,
Budaörsre. 

Ez év szeptemberében megkezdődött az M1-M7 autópálya beve-
zető szakasza–Őrmező csomópont átépítése. Az Őrmező végállo-
másról induló autóbusz forgalmi sáv ideiglenes jellegű, mivel a

több ütemből álló kivite-

lezési munkák során több
esetben az autóbusz forgalmi sávok is megszűnnek. Az éppen ak-
tuális építési állapotban az autóbuszok közlekedése is kritikus, ezért
csak az autóbuszok jelenlétét érzékelő rendszert alkalmazzuk az
előnyük érdekében, a személygépkocsi méretű járművek behajtását
tiltjuk. Természetesen a végleges forgalmi rend kialakítása után az
autóbusz forgalmi sávokon a taxik is közlekedhetnek. 

Dr. Komáromi Endre, divízióvezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Közúti Szolgáltatások Divízió

Köszönjük a válaszokat.
Juhász Péter
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Korábban engedélyezték, hogy használhassuk Kőbányán, a Jászbe-
rényi úton kialakított BKK útvonalat. Most újabb kéréseiteket továb-
bítottam a Budapesti Közlekedési Központnak.

Megérkeztek a válaszok. 
V. Erzsébet tér 2. 

A jobb oldali
sávból csak BKK járművek fordulhatnak balra, kérjük ezt a taxik

számára is engedélyezni.
A felülvizsgálat alapján lehetőséget látunk a „TAXI” kiegészítés

kihelyezésére, amelyet a közlekedési rendet jelző táblán módosíta-
ni fogunk.
VI. Nagymező utca 9. 

A Nagymező
utcába az Andrássy út és a Mozsár utca közötti szakaszra a

BKK járművek mellett a taxik is behaladhatnak, azonban egy előjel-
ző tábla szerint ez tilos.

Az előjelző táblán valóban csak a BKK szerepel, de az utca ele-
jén kihelyezett „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla kivételei kö-
zött a TAXI is megtalálható. A két táblát az előjelző tábla módosítá-
sával, azonos tartalmúvá tesszük. 
IX. Lónyay utca 
Kettévágták a Lónyay utcát a Kálvin tér felé haladva, csak BKK jár-
művek haladhatnak tovább. Kérjük, hogy taxik is behaladhassanak
erre az útszakaszra. 

Az utca geometriai adottságai, továbbá a Lónyay utca–Vámház
körút keresztezésében lévő jelzőlámpás csomópont kapacitása mi-
att alakult ki, hogy korlátozott mértékben haladhat forgalom ezen a
szakaszon. (Jelenleg is problémát okoz a szabálytalanul átmenő
forgalom, ezért a Lónyay utcában gyakran előfordul torlódás.) A
„Kivétel célforgalom” kiegészítő tábla megengedi, hogy taxi is be-

hajthasson célforgalmi feladattal, amennyiben úti
célja a korlátozás alá eső szakaszra esik. A taxi átmenő forgalmat
nem tudjuk támogatni. 
XI. Balatoni út 
Kialakítottak a négyes metró átadásakor egy autóbusz-végállomást
Őrmezőn, de Gazdagrét, Budaörs felé csak a BKK járművek halad-
hatnak. Kérjük, hogy taxik is mehessenek, hiszen sokan szállnak le
olyanok a metró végállomáson, akik taxival mennének Gazdagrétre,
Budaörsre. 

Ez év szeptemberében megkezdődött az M1-M7 autópálya beve-
zető szakasza–Őrmező csomópont átépítése. Az Őrmező végállo-
másról induló autóbusz forgalmi sáv ideiglenes jellegű, mivel a

több ütemből álló kivite-

lezési munkák során több
esetben az autóbusz forgalmi sávok is megszűnnek. Az éppen ak-
tuális építési állapotban az autóbuszok közlekedése is kritikus, ezért
csak az autóbuszok jelenlétét érzékelő rendszert alkalmazzuk az
előnyük érdekében, a személygépkocsi méretű járművek behajtását
tiltjuk. Természetesen a végleges forgalmi rend kialakítása után az
autóbusz forgalmi sávokon a taxik is közlekedhetnek. 

Dr. Komáromi Endre, divízióvezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Közúti Szolgáltatások Divízió

Köszönjük a válaszokat.
Juhász Péter
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A Nyugatiban a helyzet változatlan

Nyugatiból a Keletibe 6000 
Gyalogosan siettem a Westend bevásárlóközpontba, amikor a
taxiállomás mellett elhaladva, hangos, angol nyelvű párbeszéd
ütötte meg a fülemet.

– Hova lesz a fuvar?
– A Keletibe.
– Hatezer forint!

Döbbenetes! A fél ország olvashatta néhány héttel ezelőtt az
egyik országos napilap féloldalas írásában, majd megnézhette a
filmet az esetről, ugyanennek az újságnak internetes kiadásá-
ban, hogyan dolgoznak a taxis kollégák a Károly körútról, a Deák
téri templom melletti taxiállomásról, illetve a Fővám téri, Nagy-
csarnokkal szemközti taxiállomásról. Egy magyar állampolgár pa-
naszt tett az egyik közösségi oldalon, hogy nem viszik el a taxi-
sok a Deák tér melletti taxiállomásról, mert magyarul beszél.

Az újságírók le akarták ellenőrizni az információt, ezért turistá-
nak adták ki magukat és rejtett kamerával felvették a történése-
ket a taxiállomáson, majd elmentek a másik taxiállomásra is. A
Károly körút után a Fővám téren is ugyanazt tapasztalták. Ha ma-
gyarul szólaltak meg, valóban nem vitték el őket a taxisok, ha an-
golul beszéltek, akkor már vállalták a fuvart, de horribilis áron!
Az ember azt gondolná, ezek után megmozdul a föld és a Fővá-
ros illetékesei minden követ megmozgatnak, hogy ezek a taxisok
eltűnjenek a fővárosból.

De, nem! Ők ugyanúgy ott vannak mindennap. Ma is! Így dol-
goznak a Nyugatiból, a Keletiből, a Fővám térről, a Deák téri taxi-
állomás mellől! Még meddig?

Név és cím a szerkesztőségben
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A vándor már két napja
nagyon éhes, amikor végre
meglát egy régi kis viskót.
Bekopog, és kérdi az öreg-
asszonyt, aki ajtót nyit neki:

– Öreganyám! Szegény
vándor vagyok, nagyon
éhes, nincs egy kis étel a
számomra?

– Fiam, tegnapi leves jó
lesz?

– Persze, öreganyám! Na-
gyon köszönöm!

– Akkor gyere vissza hol-
nap.

* * *
Minél öregebb a nagypa-

pa, annál jobb tanuló volt
kiskorában.

* * *
Ne aggódj az egészséged

miatt. Elmúlik.

Legutóbb javasoltam, hogy min-
den alkalmazott ellenőrizze le,
hogy munkaadója, munkáltatója
fizeti-e utána a járulékokat. Én
most tudtam meg a Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóság leveléből,
hogy két évtizeddel ezelőtt az
egyik kis cég nem fizetett utánam
járulékot, mert fizetés nélküli sza-
badságon (!) voltam náluk. Meg-
kerestem az illetékeseket, tehe-
tek-e utólag valamit, vagy így jár-
tam?

A fizetés nélküli szabadság idő-
tartamára fizetett járulék vizsgá-
latára nincs lehetőségünk, tekin-
tettel arra, hogy a volt foglalkoz-
tatót a cégnyilvántartásban sze-
replő adatok alapján a bíróság

felszámolási eljárás kezdemé-
nyezése, illetve végelszámolás
elrendelése nélkül hivatalból tö-
rölte. Amennyiben az állampol-
gár sem rendelkezik olyan egy-
korú, eredeti okmánnyal, mely a
járulékfizetés tényét hitelt érdem-
lően igazolná ezen időszakban,
úgy a fizetés nélküli szabadság
30 napot meghaladó tartamát
szolgálati időként nem lehet fi-
gyelembe venni.

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Tehát, így jártam… Nekem kellett
volna két évtizeddel ezelőtt leel-
lenőriznem, hogy fizetik-e utánam
a járulékokat. Ám akkor ki gon-
dolt erre?! 

Juhász Péter

A fix tarifa a jövő záloga
„…mikor fog megjelenni Magyarországon egy olyan taxis vállalko-
zás, amely versenyhelyzetet teremt a fővárosban. Már voltak erre
kísérletek. Ezért azt hiszem, a mi vállalkozóink akkor tudnak majd
esélyesként szembenézni az esetlegesen újonnan felmerülő kon-
kurenciával, ha megfelelő anyagi biztonság veszi őket körül. Ez pe-
dig egyértelműen árkérdés. … A minőségi verseny a szolgáltatás-
ban pozitív eredményeket hoz majd utasnak, taxisnak egyaránt. El-
lentétben az eddig folytatott negatív árversennyel, ami durván rom-
bolta a minőséget”

Újra a taxitarifa?
Talán 1994-re datálható annak az időszaknak a kezdete, amikortól
a taxitarifa kérdése nemcsak fel-felmerült időnként, hanem jófor-
mán nem is került le a napirendről. Elemezték szakemberek és fo-
gyasztóvédők, hozzászóltak taxisok és utasok. Az egyetértés, az
egyet akarás leghalványabb jelei sem mutatkoztak azonban abban
a tekintetben, hogy hány tarifa legyen, milyen összegű és hogyan
kell feltüntetni. Néhány hozzászólás a témához:

Főtaxis: „Ma még nincs megállapodott rend a taxipiacon, az
utazóközönség bizalmának visszaszerzése minél áttekinthetőbb ta-
rifarendszert igényelne.”

Magántaxis: „A tarifa nem a szociális háló része, nem adomány.”
Érdekvédő: „A valóság az, hogy a tarifának figyelembe kell ven-

nie a fizetőképes keresletet.”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 decemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 decemberében

20 éve történt

Újabb marketingfogás külföldön

Kedvenc előadó szól az autóban

A szolgáltatás egyelőre csak külföldön érhető el, ám a kezdeményezés
felettébb szimpatikus. A Spotify és az Uber partneri szövetséget kötött,
melynek eredményeként megválasztható, hogy milyen zene szóljon a
rendelt taxiban.

Eddig sem igyekezett egyik cég sem különösebben titokban tartani,
hogy a Spotify és az Uber szövetségre törekszik, ám csak most vált hi-
vatalossá, hogy mire is készültek egészen eddig a szerződő felek.

Külföldön, már számos helyen biztosított a lehetőség, hogy zenével
együtt rendelje a kuncsaft a taxit, így a hangszóróból már az előtt a ked-
venc szám szólhat, mielőtt beülne az utas az ülésre. A szolgáltatással
kompatibilis autók november 21-én startoltak a világ tíz nagy városában:
Londonban, San Franciscóban, Los Angelesben, New Yorkban, Mexico
Cityben, Nashville-ben, Szingapúrban, Stockholmban, Torontóban és
Sydneyben. Később világszerte több, más helyszínen is bevezetik az új
lehetőséget.

A szolgáltatás igénybevételéhez nincs más teendő, mint az utasnak
összekötni a Spotify fiókját az Uber profiljával, így amint legközelebb
egy Spotify lehetőségeket biztosító taxit rendelnek, máris válogathat a
leendő utas a kedvenc zenéi közül ahelyett, hogy a taxisofőr gyakran el-
térő ízlésére kellene hagyatkoznia.

Cash

Alkalmazottak, figyeljetek! (2.)

Taxiba szállva a legritkább esetben fordul elő, hogy sofőr és
utasának zenei világa egyezzen. Nem is szólva arról a hely-
zetről, amikor ízlésficam jellemzi a rádió vagy cd lejátszó ke-
zelőjét. Erre a helyzetre találták ki külhoni marketing straté-
gák, miszerint a taxi megrendelésekor megválasztható, az
érkező autóban milyen zene szóljon.
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KATA-ügyek
Változások 2015-tõl

Először a legfontosabb információ: a KATA-
adózásban fizetendő összegek nem változ-
nak 2015-től! Főállású katás 50.000 Ft-ot,
másodos, vagy nyugdíjas 25.000 Ft-ot fizet
havonta. Továbbra is lehetőség van – önként
vállalva – több, havi 75.000 Ft-os adó fizeté-
sére, a táppénz, vagy a leendő nyugdíj maga-
sabb összegének megállapítása céljából. 

Az egyik jelentősebb változás, hogy a jövő
évtől kezdve nem az egyes negyedévek vé-
gén, hanem a naptári év utolsó napján, azaz
december 31-én fennálló, 100 ezer forintot
meghaladó végrehajtható adótartozás ese-
tén szünteti meg az adóhatóság az érintett
vállalkozások KATA-s státuszát. Persze ez a

könnyítés senkit se inspiráljon arra, hogy la-
zábban vegye fizetési kötelezettségeit: ha-
vonta 50 ezer forintot sokkal könnyebb kifi-
zetni, mint karácsony után 5-600 ezret…

Tartozás esetén az adóalanyiság nem az
adóév utolsó napján szűnik meg, hanem an-
nak a hónapnak az utolsó napján, mely hó-
napban a kizárásról szóló határozat jogerőre
emelkedik.

További adminisztrációs  könnyítést jelent
az a módosítás, hogy a jövő évtől kezdve az
egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén
nem szükséges azt havonta bejelenteni. Az
első bejelentést szükséges ugyan megtenni,
de a további hónapokra újabb bejelentése-
ket nem kell küldeni.

Ugyanakkor a táppénzes állományt –
amennyiben mértéke a 30 napot meghaladja
– minden egyes hónapban be kell jelenteni,
míg az állapot fennáll.
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Nemzetközi autóstalálkozó 
egy budapesti taxiállomáson…

Összevert ember támolyog este az
orvoshoz. A doki szörnyülködve így
szól:

– Magával meg mi történt?
– Nekem jött egy hattyú!
– Egy hattyú?
– Utána elütött egy ufó!
– Hm, egy ufó..
– Aztán oldalba csapott egy an-

gyal!
– Aha értem. És utána?
– Utána kikapcsolták a körhintát...

* * *
Aki dohányzik, meghal. Aki nem,

az is.
* * *

Az egész életem eltelt, mire meg-
értettem, hogy nem szükséges min-
dent megérteni.

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit farag a fiából, aztán egy
másik nõ húsz perc alatt hülyét csinál belõle.

A román és a francia autók
mellől csak a magyar ható-
ság hiányzik, amely ezt bün-
tetné a Klauzál téri droszton

HánHán y napig lehey napig lehe t t 
ff óliahiánóliahián yy os os 

autaut ókkókk al tal t axizni?axizni?
Sajnos törvényszerű, hogy időnként a taxikat
„lekoccolják”, vagy ne adj’ Isten összetörik.
Ilyenkor a karosszéria-elemeket kijavítják, lefé-
nyezik. Azonban a friss festésre nem lehet
azonnal ráragasztani a sárga fóliát. Taxis kollé-
ga teljesen logikus kérdése: hány napig lehet
fóliahiányos autókkal taxizni? Természetesen
megkerestem az illetékeseket. A válasz rövidít-
ve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.)

A személytaxival végzett személyszállítási szol-
gáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetí-
tő és szervező szolgálat működésének feltéte-
leiről, a taxiállomások létesítésének és igény-
bevételének rendjéről és a személytaxi-szolgál-
tatás hatósági áráról szóló Fővárosi Közgyűlés
rendelet hatályba lépett. A rendelet betartását
a Budapesti Közlekedési Központ, mint közle-
kedésszervező ellenőrzi. 

A balesetet szenvedett gépkocsik újra
fóliázásával kapcsolatban a Budapesti
Közlekedési Központnak minden esetre
kiterjedő, egységes álláspontja nincs.

Minden beérkező ügyet egyedileg szüksé-
ges megvizsgálnunk a beküldött dokumentu-
mok alapján. Amennyiben a taxivállalkozás a ja-
vítás időpontja és a fóliázásra történő bejelent-
kezés időpontjára megfelelő dokumentációval
jelentkezik, azt a Budapesti Közlekedési Köz-
pont elfogadja.

Várkonyi Ágnes 
Levelezési szakterületi vezető

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ. Tehát nincs rögzítve, hogy
hány napig dolgozhatunk hiányos fóliázású ta-
xival. Minden esetben érdeklődjünk. 

-jépé-
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A Nyugatiban a helyzet változatlan

Nyugatiból a Keletibe 6000 
Gyalogosan siettem a Westend bevásárlóközpontba, amikor a
taxiállomás mellett elhaladva, hangos, angol nyelvű párbeszéd
ütötte meg a fülemet.

– Hova lesz a fuvar?
– A Keletibe.
– Hatezer forint!

Döbbenetes! A fél ország olvashatta néhány héttel ezelőtt az
egyik országos napilap féloldalas írásában, majd megnézhette a
filmet az esetről, ugyanennek az újságnak internetes kiadásá-
ban, hogyan dolgoznak a taxis kollégák a Károly körútról, a Deák
téri templom melletti taxiállomásról, illetve a Fővám téri, Nagy-
csarnokkal szemközti taxiállomásról. Egy magyar állampolgár pa-
naszt tett az egyik közösségi oldalon, hogy nem viszik el a taxi-
sok a Deák tér melletti taxiállomásról, mert magyarul beszél.

Az újságírók le akarták ellenőrizni az információt, ezért turistá-
nak adták ki magukat és rejtett kamerával felvették a történése-
ket a taxiállomáson, majd elmentek a másik taxiállomásra is. A
Károly körút után a Fővám téren is ugyanazt tapasztalták. Ha ma-
gyarul szólaltak meg, valóban nem vitték el őket a taxisok, ha an-
golul beszéltek, akkor már vállalták a fuvart, de horribilis áron!
Az ember azt gondolná, ezek után megmozdul a föld és a Fővá-
ros illetékesei minden követ megmozgatnak, hogy ezek a taxisok
eltűnjenek a fővárosból.

De, nem! Ők ugyanúgy ott vannak mindennap. Ma is! Így dol-
goznak a Nyugatiból, a Keletiből, a Fővám térről, a Deák téri taxi-
állomás mellől! Még meddig?

Név és cím a szerkesztőségben
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A vándor már két napja
nagyon éhes, amikor végre
meglát egy régi kis viskót.
Bekopog, és kérdi az öreg-
asszonyt, aki ajtót nyit neki:

– Öreganyám! Szegény
vándor vagyok, nagyon
éhes, nincs egy kis étel a
számomra?

– Fiam, tegnapi leves jó
lesz?

– Persze, öreganyám! Na-
gyon köszönöm!

– Akkor gyere vissza hol-
nap.

* * *
Minél öregebb a nagypa-

pa, annál jobb tanuló volt
kiskorában.

* * *
Ne aggódj az egészséged

miatt. Elmúlik.

Legutóbb javasoltam, hogy min-
den alkalmazott ellenőrizze le,
hogy munkaadója, munkáltatója
fizeti-e utána a járulékokat. Én
most tudtam meg a Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóság leveléből,
hogy két évtizeddel ezelőtt az
egyik kis cég nem fizetett utánam
járulékot, mert fizetés nélküli sza-
badságon (!) voltam náluk. Meg-
kerestem az illetékeseket, tehe-
tek-e utólag valamit, vagy így jár-
tam?

A fizetés nélküli szabadság idő-
tartamára fizetett járulék vizsgá-
latára nincs lehetőségünk, tekin-
tettel arra, hogy a volt foglalkoz-
tatót a cégnyilvántartásban sze-
replő adatok alapján a bíróság

felszámolási eljárás kezdemé-
nyezése, illetve végelszámolás
elrendelése nélkül hivatalból tö-
rölte. Amennyiben az állampol-
gár sem rendelkezik olyan egy-
korú, eredeti okmánnyal, mely a
járulékfizetés tényét hitelt érdem-
lően igazolná ezen időszakban,
úgy a fizetés nélküli szabadság
30 napot meghaladó tartamát
szolgálati időként nem lehet fi-
gyelembe venni.

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Tehát, így jártam… Nekem kellett
volna két évtizeddel ezelőtt leel-
lenőriznem, hogy fizetik-e utánam
a járulékokat. Ám akkor ki gon-
dolt erre?! 

Juhász Péter

A fix tarifa a jövő záloga
„…mikor fog megjelenni Magyarországon egy olyan taxis vállalko-
zás, amely versenyhelyzetet teremt a fővárosban. Már voltak erre
kísérletek. Ezért azt hiszem, a mi vállalkozóink akkor tudnak majd
esélyesként szembenézni az esetlegesen újonnan felmerülő kon-
kurenciával, ha megfelelő anyagi biztonság veszi őket körül. Ez pe-
dig egyértelműen árkérdés. … A minőségi verseny a szolgáltatás-
ban pozitív eredményeket hoz majd utasnak, taxisnak egyaránt. El-
lentétben az eddig folytatott negatív árversennyel, ami durván rom-
bolta a minőséget”

Újra a taxitarifa?
Talán 1994-re datálható annak az időszaknak a kezdete, amikortól
a taxitarifa kérdése nemcsak fel-felmerült időnként, hanem jófor-
mán nem is került le a napirendről. Elemezték szakemberek és fo-
gyasztóvédők, hozzászóltak taxisok és utasok. Az egyetértés, az
egyet akarás leghalványabb jelei sem mutatkoztak azonban abban
a tekintetben, hogy hány tarifa legyen, milyen összegű és hogyan
kell feltüntetni. Néhány hozzászólás a témához:

Főtaxis: „Ma még nincs megállapodott rend a taxipiacon, az
utazóközönség bizalmának visszaszerzése minél áttekinthetőbb ta-
rifarendszert igényelne.”

Magántaxis: „A tarifa nem a szociális háló része, nem adomány.”
Érdekvédő: „A valóság az, hogy a tarifának figyelembe kell ven-

nie a fizetőképes keresletet.”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 decemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 decemberében

20 éve történt

Újabb marketingfogás külföldön

Kedvenc előadó szól az autóban

A szolgáltatás egyelőre csak külföldön érhető el, ám a kezdeményezés
felettébb szimpatikus. A Spotify és az Uber partneri szövetséget kötött,
melynek eredményeként megválasztható, hogy milyen zene szóljon a
rendelt taxiban.

Eddig sem igyekezett egyik cég sem különösebben titokban tartani,
hogy a Spotify és az Uber szövetségre törekszik, ám csak most vált hi-
vatalossá, hogy mire is készültek egészen eddig a szerződő felek.

Külföldön, már számos helyen biztosított a lehetőség, hogy zenével
együtt rendelje a kuncsaft a taxit, így a hangszóróból már az előtt a ked-
venc szám szólhat, mielőtt beülne az utas az ülésre. A szolgáltatással
kompatibilis autók november 21-én startoltak a világ tíz nagy városában:
Londonban, San Franciscóban, Los Angelesben, New Yorkban, Mexico
Cityben, Nashville-ben, Szingapúrban, Stockholmban, Torontóban és
Sydneyben. Később világszerte több, más helyszínen is bevezetik az új
lehetőséget.

A szolgáltatás igénybevételéhez nincs más teendő, mint az utasnak
összekötni a Spotify fiókját az Uber profiljával, így amint legközelebb
egy Spotify lehetőségeket biztosító taxit rendelnek, máris válogathat a
leendő utas a kedvenc zenéi közül ahelyett, hogy a taxisofőr gyakran el-
térő ízlésére kellene hagyatkoznia.

Cash

Alkalmazottak, figyeljetek! (2.)

Taxiba szállva a legritkább esetben fordul elő, hogy sofőr és
utasának zenei világa egyezzen. Nem is szólva arról a hely-
zetről, amikor ízlésficam jellemzi a rádió vagy cd lejátszó ke-
zelőjét. Erre a helyzetre találták ki külhoni marketing straté-
gák, miszerint a taxi megrendelésekor megválasztható, az
érkező autóban milyen zene szóljon.
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KATA-ügyek
Változások 2015-tõl

Először a legfontosabb információ: a KATA-
adózásban fizetendő összegek nem változ-
nak 2015-től! Főállású katás 50.000 Ft-ot,
másodos, vagy nyugdíjas 25.000 Ft-ot fizet
havonta. Továbbra is lehetőség van – önként
vállalva – több, havi 75.000 Ft-os adó fizeté-
sére, a táppénz, vagy a leendő nyugdíj maga-
sabb összegének megállapítása céljából. 

Az egyik jelentősebb változás, hogy a jövő
évtől kezdve nem az egyes negyedévek vé-
gén, hanem a naptári év utolsó napján, azaz
december 31-én fennálló, 100 ezer forintot
meghaladó végrehajtható adótartozás ese-
tén szünteti meg az adóhatóság az érintett
vállalkozások KATA-s státuszát. Persze ez a

könnyítés senkit se inspiráljon arra, hogy la-
zábban vegye fizetési kötelezettségeit: ha-
vonta 50 ezer forintot sokkal könnyebb kifi-
zetni, mint karácsony után 5-600 ezret…

Tartozás esetén az adóalanyiság nem az
adóév utolsó napján szűnik meg, hanem an-
nak a hónapnak az utolsó napján, mely hó-
napban a kizárásról szóló határozat jogerőre
emelkedik.

További adminisztrációs  könnyítést jelent
az a módosítás, hogy a jövő évtől kezdve az
egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén
nem szükséges azt havonta bejelenteni. Az
első bejelentést szükséges ugyan megtenni,
de a további hónapokra újabb bejelentése-
ket nem kell küldeni.

Ugyanakkor a táppénzes állományt –
amennyiben mértéke a 30 napot meghaladja
– minden egyes hónapban be kell jelenteni,
míg az állapot fennáll.
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Nemzetközi autóstalálkozó 
egy budapesti taxiállomáson…

Összevert ember támolyog este az
orvoshoz. A doki szörnyülködve így
szól:

– Magával meg mi történt?
– Nekem jött egy hattyú!
– Egy hattyú?
– Utána elütött egy ufó!
– Hm, egy ufó..
– Aztán oldalba csapott egy an-

gyal!
– Aha értem. És utána?
– Utána kikapcsolták a körhintát...

* * *
Aki dohányzik, meghal. Aki nem,

az is.
* * *

Az egész életem eltelt, mire meg-
értettem, hogy nem szükséges min-
dent megérteni.

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit farag a fiából, aztán egy
másik nõ húsz perc alatt hülyét csinál belõle.

A román és a francia autók
mellől csak a magyar ható-
ság hiányzik, amely ezt bün-
tetné a Klauzál téri droszton

HánHán y napig lehey napig lehe t t 
ff óliahiánóliahián yy os os 

autaut ókkókk al tal t axizni?axizni?
Sajnos törvényszerű, hogy időnként a taxikat
„lekoccolják”, vagy ne adj’ Isten összetörik.
Ilyenkor a karosszéria-elemeket kijavítják, lefé-
nyezik. Azonban a friss festésre nem lehet
azonnal ráragasztani a sárga fóliát. Taxis kollé-
ga teljesen logikus kérdése: hány napig lehet
fóliahiányos autókkal taxizni? Természetesen
megkerestem az illetékeseket. A válasz rövidít-
ve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.)

A személytaxival végzett személyszállítási szol-
gáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetí-
tő és szervező szolgálat működésének feltéte-
leiről, a taxiállomások létesítésének és igény-
bevételének rendjéről és a személytaxi-szolgál-
tatás hatósági áráról szóló Fővárosi Közgyűlés
rendelet hatályba lépett. A rendelet betartását
a Budapesti Közlekedési Központ, mint közle-
kedésszervező ellenőrzi. 

A balesetet szenvedett gépkocsik újra
fóliázásával kapcsolatban a Budapesti
Közlekedési Központnak minden esetre
kiterjedő, egységes álláspontja nincs.

Minden beérkező ügyet egyedileg szüksé-
ges megvizsgálnunk a beküldött dokumentu-
mok alapján. Amennyiben a taxivállalkozás a ja-
vítás időpontja és a fóliázásra történő bejelent-
kezés időpontjára megfelelő dokumentációval
jelentkezik, azt a Budapesti Közlekedési Köz-
pont elfogadja.

Várkonyi Ágnes 
Levelezési szakterületi vezető

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ. Tehát nincs rögzítve, hogy
hány napig dolgozhatunk hiányos fóliázású ta-
xival. Minden esetben érdeklődjünk. 

-jépé-
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VI. Andrássy út !Megtiltották a jobbrafordulást a városköz-
pont felé haladva az Izabella utcánál és a

Vörösmarty utcánál. Kérjük a felesleges tila-
lom feloldását. Amúgy a sárga villogó jelzőlám-
pa továbbra is figyelmeztet arra, vigyázzunk a
kerékpárosokra, ha mégis jobbra fordulunk…
• A forgalmi rend módosítása a Budapesti Közlekedési Központ
döntése miatt történt. A lovaglósétányon vezetett gyalog- kerékpár-
utat megszüntettük, a kerékpárforgalmat a szervizútra helyeztük át. A
szervizút jelzőlámpás hangolását módosítani kellett a kerékpároso-
kat is figyelembe véve, ezért a kérdéses kanyarodásokat nem lehe-
tett megtartani. 
VII. Klauzál tér 8.

!Útburkolatcsere miatt lezárták a Klauzál utcát, ezért kötelező volt
jobbra fordulni a Klauzál tér sarkánál. Az útburkolatcsere elké-

szült, a Klauzál utcát megnyitották, kérjük a felesleges jelzőtáblát le-
szerelni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
V. Kálmán Imre utca

!Egy évvel ezelőtt jeleztük, hogy ellentmondás van az útburkolati
jelek és a jelzőtáblák között. Akkor azt a választ kaptuk, ez egy ide-

iglenes forgalmirend. A jelek szerint a forgalmirend végleges ezért
kérjük az útburkolati jeleket módosítani. 
• A burkolati jelek módosításáról intézkedtünk. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. Az autó-
busz forgalmi sávban a taxi legfel-
jebb az utasok ki- és beszállásának
idejére állhat meg.
2. Helyes a „C” válasz. Az oldal-
szél erejét a sebesség növeli. Erős
oldalszél esetén a taxink tempóját
mérsékelnünk kell és a kormányt –
az úttestről való lesodródás veszé-
lye miatt – a szélerő iránya felé for-
dítással ellensúlyozzuk.
3. Helyes az „A” válasz. A gyalo-
gos másként viselkedik, ha szép,
napsütéses időben halad át az út-
testen, mintha azt télen, jeges szél-
ben, hóesésben teszi. Utóbbi eset-
ben arra is figyelnie kell, hogy ne
lépjen sárba, pocsolyába, a jármű-
vek ne fröcsköljék rá a vizet, minél
gyorsabban fedett helyre érkezzen.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla
jelentése: „Korlátozott sebességű
övezet”. A táblán megjelöltnél na-
gyobb sebességnél haladni tilos.
5. Helyes a „C” válasz. Előzés
előtt a taxisnak – egyebek között –
meg kell győződnie arról is, hogy
gépkocsija előzését más jármű
nem kezdte meg.
6. Helyes az „A” válasz. Lakott
területen belül a járművek vezetői
kötelesek az elindulási szándékot
jelző, menetrend szerint közlekedő
autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását (a jobb szélső forgalmi
sávba való besorolását) – ha ezt
hirtelen fékezés nélkül megtehető
– lassítással, szükség esetén meg-
állással is lehetővé tenni. 
7. Helyes a „C” válasz. A tábla je-
lentése: „Szembejövő forgalom”. A

táblával megjelölt úton – a korábbi
forgalmi rendtől vagy a megelőző
útszakasz egyirányú forgalmától el-
térően – kétirányú forgalom van. 
8. Helyes az „A” válasz. Szemé-
lyi sérülést okozó baleset esetén a
balesettel nem érintett járművek ve-
zetői is kötelesek a tőlük elvárható
segítséget nyújtani.
9. Helyes a „C” válasz. A vonta-
tórúd, illetőleg a vontatókötél nem
lehet hosszabb, mint a vontatott
gépkocsi.
10. Helyes az „A” válasz. Ha az
útburkolati jel a villamospályát is
forgalmi sávnak jelöli ki, akkor azon
is alkalmazni kell a párhuzamos
közlekedés szabályait.
11. Helyes a „B” válasz. Vészfé-
kezéskor nem várhatunk a motor-
fék hatására, mert ahhoz idő kell,
hogy kialakuljon. A fékerőnek egy
nagy részét felemésztené a moz-
gásban lévő erőátviteli szerkezetek
lefogása.
12. Helyes a „C” válasz. A vonat-
kozó szabályok mindkét érintett au-
tóvezető számára kötelezettsége-
ket írnak elő. A balra bekanyarodó
csak akkor hajthatja végre a terve-
zett manőverét, ha meggyőződött
arról is, hogy járművének előzését
másik jármű nem kezdte meg. A jár-
műsort előzését megkezdő autós-
nak pedig arra kell figyelnie, hogy a
sor elején ne legyen olyan partne-
re, aki a sorból kihúzódva balra fog
kanyarodni.   Baleset esetén pedig
majd azt fogják vizsgálni, hogy az
adott szabályokat melyik közlekedő
hagyta figyelmen kívül.

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VII. Klauzál tér: Átadták
az útvonalat, már lehet-
ne egyenesen haladni

V. Kálmán Imre utca:
Továbbra is ellentmon-
dás van a jelzőtábla és
az útburkolati jel között

VI. Andrássy út: Kanyaro-
dókat figyelmeztet a sár-
gán villogó lámpa, pedig
nem is lehet kanyarodni
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Az idõs férfi feleségül ve-
szi a csinos, fiatal nõt. A
nászéjszakán a menyecske
elkezd sopánkodni:

– Úgyis meghalunk, úgyis
meghalunk.

– Már miért halnánk meg
– lepõdik meg a férj –, ami-
kor elõttünk az élet?

– Hát – mondj a nõ –, te az
erõlködéstõl, én meg a rö-
högéstõl.

* * *
Egy orvostanhallgató ér-

dekes diplomamunka-té-
mát talált: több száz beteg
kórlapját áttanulmányozta,
és azt találta, hogy kivétel
nélkül minden beteg per-
cenkénti szívütésszáma pá-
ros szám. Biztos volt benne,
hogy ha megtalálja az okot,
talán még az orvosi Nobel-
díj várományosa is lehet.

Mikor ezt a rendkívüli felfe-
dezést közölte professzorá-
val, az unott arccal a követ-
kezõt mondta:

– Tudja kolléga, a nõvé-
rek úgy mérik a pulzust,
hogy fél percig számolják,
majd az eredményt meg-
szorozzák kettõvel. 

* * *
Móricka hazafelé az any-

jának könyörög egy pöty-

työs labdáért. Az anyjának
nincs kedve megvenni, de
azt ígéri a gyerekeknek,
hogy ha hazaérnek, azt ját-
szanak, amit akar. Otthon
Móricka azt kéri, hogy ját-
szanak papás-mamást.

A mama belegyezik, mire
Móricka így szól:

– Öltözz, asszony. Me-
gyünk és veszünk a gyerek-
nek egy pöttyös labdát! 

V. Apáczai Csere János – Szende Pál sarok 

!A szomszédos Vigadó térnél
is folyamatosan sárgán villog a forgalomirányító jelzőlámpa, jó len-

ne, ha itt is villogna, kicsi a keresztező forgalom. 
• A Szende Pál utcában busz is közlekedik, ezért nem szüntetjük
meg a jelzőlámpát. A Vigadó térnél csak gyalogos átkelés van, nincs
keresztirányú járműforgalom. Az Apáczai Csere János utca várható-
an átépül, ekkor változnak a csomóponti kialakítások. 
XIII. Reitter Ferenc - Kis Gömb utca sarok 

!Egy évvel ezelőtt jelez-
tem, hogy növényzet takarja a forgalomirányító jelzőlámpát, akkor

a növényzetet eltávolították. Most ismét jelzem, hogy növényzet takar-
ja a jelzőlámpát a sarkon. Jövőre megint jelezni fogom… 
• A növényzet eltávolítását bejelentettük az illetékeseknek. 

!A tér közepén lévő „terelővonal” útburkolati jeleket
az autók teljes mértékben „legyalulták”. Kérjük az

útburkolati jeleket újrafesteni, mert most sokan – tévedésből – a
jobb oldali sávból egyből átsorolnak a középső sávba.
• Az útburkolati jeleket előre meghatározott, a Budapesti Közleke-
dési Központ által jóváhagyott program szerint végezzük. A 2014-es
listába nem tudjuk betenni, de a jövő évi programunkban fogjuk sze-
repeltetni.

!A kiegészítő lámpa a jelzőlámpa jobb oldalánál
van, egy fa mögött. Célszerű lenne áthelyezni a bal

oldalára, jól látható helyre. 
• Sajnos a buszjelző nem helyezhető át, mert űrszelvénybe kerülne.
Egy új oszlopot kellene a fa elé telepíteni, de a gyökérzet miatt az al-
építményt nem lehet megépíteni. 

V. Széchenyi tér

VI. Dózsa György út

VI. Dózsa György út: Nem lehet lát-
ni a fától a kiegészítő jelzőlámpát

V. Széchenyi tér: Legyalul-
ták a terelővonalat az autók

V. Apáczai Csere
János utca: Fe-
leslegesnek tű-
nik a jelzőlámpa

XIII. Reitter F. u.:
Megint növényzet ta-
karja a jelzőlámpát

?
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VI. Andrássy út !Megtiltották a jobbrafordulást a városköz-
pont felé haladva az Izabella utcánál és a

Vörösmarty utcánál. Kérjük a felesleges tila-
lom feloldását. Amúgy a sárga villogó jelzőlám-
pa továbbra is figyelmeztet arra, vigyázzunk a
kerékpárosokra, ha mégis jobbra fordulunk…
• A forgalmi rend módosítása a Budapesti Közlekedési Központ
döntése miatt történt. A lovaglósétányon vezetett gyalog- kerékpár-
utat megszüntettük, a kerékpárforgalmat a szervizútra helyeztük át. A
szervizút jelzőlámpás hangolását módosítani kellett a kerékpároso-
kat is figyelembe véve, ezért a kérdéses kanyarodásokat nem lehe-
tett megtartani. 
VII. Klauzál tér 8.

!Útburkolatcsere miatt lezárták a Klauzál utcát, ezért kötelező volt
jobbra fordulni a Klauzál tér sarkánál. Az útburkolatcsere elké-

szült, a Klauzál utcát megnyitották, kérjük a felesleges jelzőtáblát le-
szerelni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
V. Kálmán Imre utca

!Egy évvel ezelőtt jeleztük, hogy ellentmondás van az útburkolati
jelek és a jelzőtáblák között. Akkor azt a választ kaptuk, ez egy ide-

iglenes forgalmirend. A jelek szerint a forgalmirend végleges ezért
kérjük az útburkolati jeleket módosítani. 
• A burkolati jelek módosításáról intézkedtünk. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. Az autó-
busz forgalmi sávban a taxi legfel-
jebb az utasok ki- és beszállásának
idejére állhat meg.
2. Helyes a „C” válasz. Az oldal-
szél erejét a sebesség növeli. Erős
oldalszél esetén a taxink tempóját
mérsékelnünk kell és a kormányt –
az úttestről való lesodródás veszé-
lye miatt – a szélerő iránya felé for-
dítással ellensúlyozzuk.
3. Helyes az „A” válasz. A gyalo-
gos másként viselkedik, ha szép,
napsütéses időben halad át az út-
testen, mintha azt télen, jeges szél-
ben, hóesésben teszi. Utóbbi eset-
ben arra is figyelnie kell, hogy ne
lépjen sárba, pocsolyába, a jármű-
vek ne fröcsköljék rá a vizet, minél
gyorsabban fedett helyre érkezzen.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla
jelentése: „Korlátozott sebességű
övezet”. A táblán megjelöltnél na-
gyobb sebességnél haladni tilos.
5. Helyes a „C” válasz. Előzés
előtt a taxisnak – egyebek között –
meg kell győződnie arról is, hogy
gépkocsija előzését más jármű
nem kezdte meg.
6. Helyes az „A” válasz. Lakott
területen belül a járművek vezetői
kötelesek az elindulási szándékot
jelző, menetrend szerint közlekedő
autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását (a jobb szélső forgalmi
sávba való besorolását) – ha ezt
hirtelen fékezés nélkül megtehető
– lassítással, szükség esetén meg-
állással is lehetővé tenni. 
7. Helyes a „C” válasz. A tábla je-
lentése: „Szembejövő forgalom”. A

táblával megjelölt úton – a korábbi
forgalmi rendtől vagy a megelőző
útszakasz egyirányú forgalmától el-
térően – kétirányú forgalom van. 
8. Helyes az „A” válasz. Szemé-
lyi sérülést okozó baleset esetén a
balesettel nem érintett járművek ve-
zetői is kötelesek a tőlük elvárható
segítséget nyújtani.
9. Helyes a „C” válasz. A vonta-
tórúd, illetőleg a vontatókötél nem
lehet hosszabb, mint a vontatott
gépkocsi.
10. Helyes az „A” válasz. Ha az
útburkolati jel a villamospályát is
forgalmi sávnak jelöli ki, akkor azon
is alkalmazni kell a párhuzamos
közlekedés szabályait.
11. Helyes a „B” válasz. Vészfé-
kezéskor nem várhatunk a motor-
fék hatására, mert ahhoz idő kell,
hogy kialakuljon. A fékerőnek egy
nagy részét felemésztené a moz-
gásban lévő erőátviteli szerkezetek
lefogása.
12. Helyes a „C” válasz. A vonat-
kozó szabályok mindkét érintett au-
tóvezető számára kötelezettsége-
ket írnak elő. A balra bekanyarodó
csak akkor hajthatja végre a terve-
zett manőverét, ha meggyőződött
arról is, hogy járművének előzését
másik jármű nem kezdte meg. A jár-
műsort előzését megkezdő autós-
nak pedig arra kell figyelnie, hogy a
sor elején ne legyen olyan partne-
re, aki a sorból kihúzódva balra fog
kanyarodni.   Baleset esetén pedig
majd azt fogják vizsgálni, hogy az
adott szabályokat melyik közlekedő
hagyta figyelmen kívül.

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VII. Klauzál tér: Átadták
az útvonalat, már lehet-
ne egyenesen haladni

V. Kálmán Imre utca:
Továbbra is ellentmon-
dás van a jelzőtábla és
az útburkolati jel között

VI. Andrássy út: Kanyaro-
dókat figyelmeztet a sár-
gán villogó lámpa, pedig
nem is lehet kanyarodni
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ros szám. Biztos volt benne,
hogy ha megtalálja az okot,
talán még az orvosi Nobel-
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listába nem tudjuk betenni, de a jövő évi programunkban fogjuk sze-
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van, egy fa mögött. Célszerű lenne áthelyezni a bal
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XI. Budafoki út 81. 

!Közműépítési munkálatok miatt felbontották az útburkolatot. A
munkálatok véget értek, de a „Gyalogátkelőhely” útburkolati jele-

ket nem festették fel. Kérjük a felfestést pótolni. 
• Az útburkolati jelek felfestése megtörtént. 
VII. Klauzál tér 1. 

!Hónapokkal ezelőtt jeleztem, hogy hiányzik egy „Behajtani tilos”
jelzőtábla a sarokról. Miután a jelzőtáblapótlás nem történt meg,

ismét jelzem a gondot. 
• A jelzőtábla hiányát bejelentettük a kivitelezőnek. 

VI. Kodály körönd 

!Az ismert tűzvész miatt lezárták a csomópontot a
Felső Erdősor utcánál, nincs keresztező forgalom, érthetően leta-

karták a forgalomirányító jelzőlámpákat. Azonban a jobb oldali jelző-
lámpáról lefújta a szél a takaró fóliát, kérjük visszahelyezni. 
• A lámpa működtetését a Budapesti Közlekedési Központ rendel-
te el, a keresztirányú gyalogosforgalom védelme érdekében. Lezá-
rás november nyolcadikáig tartott, elbontották a korlátozást, és visz-
szaállt az eredeti forgalmi rend. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
lampafelelos@freemail.hu

Munkában a F.Ö.R.I. 

Folyamatosan ellenőrzi a taxiállomásokat a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság.

Horváth András 

Éppen civil autókat ellenőriznek

az Erzsébet körúti taxiállomáson

XI. Budafoki út: Útfelbontást követően
eltűnt a „Gyalogátkelőhely” felfestés

VI. Kodály körönd: Nincs ke-
resztező forgalom, feleslege-
sen működik a jelzőlámpa

VIII. Klauzál tér: Hónapok
óta jelezzük, hiányzik egy
„Behajtani tilos” jelzőtábla

BTI-hírekBTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda az
eddigiekhez hasonlóan az év
végi ünnepek között zárva tart.
Utolsó ez évi nyitva tartás

december 23-a, kedd, 10-14
óráig. Az új évben január 5-
én, hétfőn nyitunk.

* * *
Minden kedves Minden kedves 

kollégának boldogkollégának boldog
ünnepeket kívánunk!ünnepeket kívánunk!
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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.

www.citroen.hu

CITROËN 
BERLINGO
CITROËN CITROËN 

C-ELYSÉE
CITROËN GRAND
C4 PICASSO

JÖVŐRE IS SZÁMÍTHATNAK 
A CITROËN KEDVEZŐ AJÁNLATAIRA ÉS SZERVIZCSOMAGJAIRA!

KELLEMES
ÜNNEPEKET

ÉS FUVAROKBAN GAZDAG

ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
TAXIS PARTNEREINKNEK!
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