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Csúcsminőség kedvező áron!
Több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal 

vállaljuk taxi gépjárművek átfóliázását 
csúcsminőségű 110 mikron

vastag német öntött fóliával!
A fóliázás tartalmazza a BKK

által előírt pepita sávot,
engedélyszámot és a tarifatáblázatot is.Minden megrendelt 

taxisárgításhoz 
19,000 Ft-ért

üvegfóliázás jár!

A fóliázás mellé ajándék védőfóliát kap a 
szabadjelzőhöz, az antenna alá és a lökhárítóra!

A fólia anyagára 5 év gyári garanciát vállalunk!
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Taxiban is uTazunk!
Különleges ajánlatok taxisok részéreKülönleges ajánlatok taxisok részére

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

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

Opel zafira sárgában 
akár 3.854.040 Ft-ért!*

A taxisok öt országos szakszervezetének
felhívására több száz taxis vett részt for-
galomlassító megmozdulásban Francia-
országban a közelmúltban. A fővárosban
elsősorban a repülőterekről bevezető uta-
kon araszoltak az Invalidusok tere felé
csigalassúságú tempóban, hosszú sorok-
ban a sztrájkolók, több mint 250 kilomé-
teres dugót okozva Párizsban és
környékén. Sem az Orly, sem a
Roissy repülőtéren nem voltak
hajlandók a taxisok utasokat fel-
venni autóikba.

Az országosan meghirdetett
munkabeszüntetéshez csatlakoz-
tak Marseille-ben és Lyonban is,
ahol a hajnali óráktól akadályozták a for-
galmat a több kilométeres dugókat létre-
hozó fuvarozók.

A sztrájkolókat nem mindenütt fogadták
megértéssel még a kollégáik sem. Előfor-
dult, hogy a taxisokat tojással és kövekkel
dobálták meg, visszapillantó-tükreiket le-
törték és a kerekeiket kilyukasztották.

Miért is tiltakoztak a fuvarozók?
Franciaországban jelenleg 55 ezer taxi

végez személyszállító szolgáltatásokat,
amiből 20 ezer rója Párizs útjait. Ennek
oka, hogy az állam törvényben szabályoz-
za a kiadható, illetve megvásárolható en-
gedélyek számát. Ennek költsége nagyon
magas: városonként 140 és 250 ezer
euró (42–75 millió forint 300 Ft-os árfo-
lyamon számítva) között mozog.

Az utóbbi évtizedben azonban mintegy
tízezer, telefonon rendelhető, úgynevezett
sofőrrel ellátott turisztikai gépjármű (VTC)
és motortaxi állt forgalomba. A hagyomá-
nyos taxik szerint ezek valójában álcázott
taxik, amelyek „az állam által engedélye-
zett tisztességtelen konkurenciát jelente-
nek” számukra. A versenyhivatal viszont
támogatja a VTC-k fejlesztését. Decembe-
ri jelentésében a hatóság megállapította,
hogy a számuk növekedésével kiegyenlít-
hetővé válik a kereslet és kínálat közti kü-
lönbség, elsősorban Párizsban, ahol óriá-
si a taxihiány. A VTC-k száma Franciaor-
szágban jelenleg 12 500, ráadásul ol-
csóbban kínálják szolgáltatásaikat, mint a
hagyományos taxik. Emellett a taxisofőrök
azt is nehezményezik, hogy a rájuk vonat-
kozó forgalmi adó január 1-jétől a korábbi
7-ről 10 százalékra emelkedett.

A valódi problémát a hazai fuvarozók

pontosan értik, ám azon
olvasóink kedvéért, akik
nem szakmabeliek, álljon
itt egy közérthetőbb ma-
gyarázat: egy normál taxit
az ember leint az utcán
vagy telefonon megrende-

li. Az utas beszáll, elmennek a megadott
címre, és a kuncsaft fizet. A netes szolgál-
tatásoknál ez kissé másképpen működik.
Például a szoftveres segédlet lehetővé te-
szi, hogy a megrendelő a rendelés leadá-
sa után számítógépén vagy okostelefon-
ján kövesse azt a kocsit, amelyik érte jön,
hogy épp hol tart,

emellett
olyan szolgáltató is akad, aki erre az esz-
közre üzenetet küld, amikor megérkezett a
jármű. A fizetés pedig nem a kocsiban tör-
ténik, hanem átutalásos alapon. A netes
szolgáltatás kizárólag rendeléskor műkö-
dik, mivel a legtöbb országban a taxi és az
egyéb szolgáltató között abból adódik a
nagy különbség, hogy a taxit bárhol meg
lehet állítani vagy be lehet szállni, viszont
a másik kategóriában ezt a törvény tiltja: a
személyszállítók például drosztokat sem
tarthatnak fenn.

Ha ez a kéttípusú szolgáltatás egyidejű-
leg van a piacon, akkor egyértelmű, hogy
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A taxik továbbra sem hajthatnak be 
a BKK útvonalakra 4.
Mikor indulhat a taxióra? 4.
Taxi, vagy valami más? 6.
Mastercard-ajándékok sorsolása 
a City Taxinál 8.
BTI-hírek 9.
Fürdővízzel a gyereket 10.
Ki ellenőrizhet? 10.
Vállalkozói bankszámla 11.
10 éve történt, 20 éve történt 12.
Tisztelt Kollégák! 14.
Módosul a KRESZ 15.
Rengeteg a fantom taxitársaság 15.
Találtunk egy verset 16.
Gondolatok a mostani „taxizásról“ 17.
Az álmok valóra válnak... 17.
Megint egy fehér rendszámos „taxi“... 17.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Komoly ellenőrzések a fővárosban 21.
Első kézből a „Taxirendeletről“ 23.
Taxisdemonstráció a fővárosban 25.
Hogyan veszítsük el utasainkat 28.
Új fuvarkiosztás és az elmúlt 
időszak tapasztalatai a Főtaxinál 29.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 31.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 33.
Külföldieknek mindent szabad? (2.) 40.
Pilla jelenti – Róma, az örök város 43.
NAV-információk 46.

3

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Berkó Károly

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

Color Pack Nyomdaipari Rt.
Felelős vezető:
Zsukk László

ISSN 1786-5328
MEGVÁSÁROLHATÓ
A szerkesztőségben

és a BTI-ben
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1119 Bp., Vahot u. 6.

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

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

250 kilométeres dugó Párizsban és környékén

TTaxissztraxissztr ájk Fájk Frr ancia honbanancia honban
Megbénította Párizs repülőtereit és a főváros kör-
nyéki közlekedést az utóbbi idők legnagyobb
sztrájkja, amit a taxisok szerveztek. A fuvarozók öt
országos szakszervezete hirdetett tiltakozást a
tisztességtelen versenyhelyzet, valamint az áfa-
emelés ellen országszerte.

Havi aforizmaHavi aforizma

Tedd, vagy ne tedd, de sohase próbáld! 

Star Wars
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versenyhelyzet alakul ki, melyben mindkét
félnek vannak előnyei: a netesnek a sze-
mélyre szabottság, a hagyományosnak a
sokkal szélesebb körű elérhetőség, felté-
ve, ha mindkét vállalkozás legálisan és kö-
zel azonos áron dolgozik.

Franciaországban most azért élesedett
ki a helyzet, mert a világváros piacán nem-
csak helyi vállalkozók, hanem egy mára
már globális szinten is sikeres netes sze-
mélyszállító vállalkozás, az USA-ban alapí-
tott Uber Technologies is megjelent, és
ezt a helyi taxisok komoly kihívásnak érté-
kelték. Hogy miért? Mert ezen szolgáltatá-

sok terjedésével egyre többen kezdték el
használni a GPS bevezetése miatt a meg-
rendeléseknél sokkal gyorsabban érkező
Uber és francia társai alkalmazását, más-
részt pedig a törvényi szabályozás miatt a
személyszállító vállalkozásokat nem sújt-
ják azok a komoly állami terhek és megkö-
tések, amelyeket a taxisoknak állniuk kell
– lehet itt akár a drága licencengedélyek-
re gondolni. Így, ha azonos áron dolgoz-
nak is, a netes cégek jelentős előnyre
tesznek szert a megrendeléses utaztatá-
soknál.

Hazánkban is léteznek az Uberéhez ha-

sonló applikációk és szolgáltatások, de itt
inkább a legalitás a kérdés: míg a bejegy-
zett taxivállalkozások kemény kontroll alatt
állnak, hogy teljesítsék az előírásokat, ad-
dig a feketén dolgozók nagymértékben ki-
játsszák ezeket.

Tökéletes megoldást hazai viszonylat-
ban sem lehet garantálni, ám azon érde-
mes elgondolkodni, ha egy netes cég tud-
ja a GPS-követést, a saját mobilos alkal-
mazást kínálni, akkor vajon miért ne vár-
hatnánk ezt el egy hagyományos taxitár-
saságtól?

k.z.t.
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Mikor indulhat a taxióra?
Parázs vita bontakozott ki az egyik fővárosi taxitársa-
ság URH-csatornáján arról, hogy mikor lehet a taxa-
métert elindítani. Ellentmondás merült fel ugyanis a
fővárosi taxirendelet és a társaság belső szabályozá-
sa között. Mint később kiderült, az ellentmondás
csak látszólagos, hiszen a fővárosi rendelet a kerete-
ken belül mérlegelési jogokat is ad a fuvart közvetítő
társaságoknak. 

A taxaméter indítására vonatkozó szabály a 15. §
(6) pontjában található, és így szól: 

„Előrendelés vagy rendelés esetén, a fizetendő vi-
teldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen
meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a sze-
mélytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az
előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik.”

Kicsit kacifántos a fogalmazás, próbáljuk lefordí-
tani: A szolgálat (esetünkben a fuvarközvetítő) megál-
lapodik az utassal, hogy mikor indítja a taxis az órát.
Ez lehet a címre érkezéskor, lehet 5 vagy 10 perc vá-
rakozás után, vagy bármilyen más időpontban.
Lényeg, hogy a rendelet ebben a kérdésben nagy
mozgásteret ad a fuvarközvetítőnek. Az azonban nem
életszerű, amit ennél az említett taxitársaságnál elvár-
tak a kollégától, vagyis hogy akkor indíthatja csak a
taxiórát, ha beült az utas. Képzeljük csak el, hogy ha
ez elterjedne, meddig váratnák ingyen a taxikat a
kedves utasok. 

Előrendelés esetén is lehet szabályokat hozni, de
szerintem felesleges: az óra nyilván abban az idő-
pontban indul, amikorra a megrendelő kérte.

Izzanak a taxicsatornák, tart a vita, hogy használhatják-e taxik a
BKK sávokat, vagy sem? 

Az „igen” pártiak fő érvelése, hogy a taxikon ott a BKK matri-
ca. A „nem” melletti kollégák érvelése is igen logikus. A parkolá-
si engedélyt az önkormányzatok adják ki, a taxikon ott az önkor-
mányzat matricája. De ettől még a taxi nem az önkormányzat au-
tója.

Egy évvel ezelőtt részletesen foglalkoztunk a kérdéssel, akko-
riban a rendőrség, a Budapesti Közlekedési Központ, az illeté-
kes minisztérium álláspontja – egymástól teljesen függetlenül –
egységes volt: a taxik nem hajthatnak a BKK sávokra.

Most azonban új helyzet keletkezett, az új rendelet értelmében

a BKK minősíti a taxikat, a taxik egységesek
lesznek, logikus, hogy használhassuk a BKK
sávokat. Természetesen ismét megkerestem
a Budapesti Közlekedési Központot, az illeté-
kes válasza, rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés
tőlem. J. P.)

A Budapesti Közlekedési Központ a Rendelet értelmében ellen-
őrzi, hogy a taxiszolgáltatásra igénybe vett gépkocsik megfelel-
nek-e a Rendelet előírásainak. 

A Budapesti Közlekedési Központ taxiszolgáltatási
szakterülete tehát csak minősíti a gépkocsit, de a Buda-
pesti Közlekedési Központ tulajdonba nem veszi. 

Ezért a BKK sávokat a nem BKK tulajdonban, vagy üzemelte-
tésben lévő járművek továbbra sem használhatják.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető 

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

A taxik továbbra sem 
hajthatnak be 

a BKKBKK útvonalakra… 

Amikor Isten megteremtette
Ádámot és Évát, felruházta õket
különbözõ tulajdonságokkal. Mi-
után már csak kettõ maradt a zsák-
jában, elhatározta, elosztja közöt-
tük. Elmondta a párnak, hogy az
egyik tulajdonság az, hogy amikor
vizel, akkor nem kell leguggolni.

– Ez nagyon hasznos dolog –
mondta a párnak, akiket éppen az
almafa alatt talált. – Kíváncsi va-
gyok, valamelyikõtök szeretné-e
ezt a képességet?

Ádám felugrott:  – Add nekem! –
kiáltotta. – Nagyon szeretném!
Kérlek, kérlek, kérlek, hadd legyen
ez az enyém! Olyan nagyszerû len-
ne! Amikor a kertben dolgozom,
vagy az állatokkal foglalkozom,
akkor csak odaállok egy fához és
hagyom, hadd jöjjön. Jó lenne, té-
len akár a nevemet is le tudnám ír-
ni a hóba. Istenem, add nekem ezt
az ajándékot! 

Éva csak mosolygott, és azt
mondta Istennek, ha Ádám tényleg
annyira akarja, hát legyen az övé.
Ha ez õt boldoggá teszi, egyáltalán
nem bánja, ha neki adja. Szóval,
így történt, hogy Ádám kapta azt a
képességet, hogy állva is tudott pi-
silni. Miközben boldogan ugrándo-

zott és az újonnan szerzett képes-
séget gyakorolta, Isten belenézett
a zsákba, és így szólt:

– Lássuk csak... mi is maradt
meg? Ó igen, itt van még a több-
szörös orgazmus…

* * *
A távoli faluban idõ elõtt szülni

készül egy asszony. A fájások egy-
re sûrûbben jelentkeznek. Nincs
mit tenni, a sógor elbiciklizik a nem
messze lakó bábaasszonyért. Or-
vost hívni már nincs idõ. A bába
forró vizet kér, megmossa a kezét,
majd felkapja orvosi táskáját és be-
megy a vajúdó asszonyhoz. Né-
hány perc múlva kiszól:

– Kérek egy laposfogót!
A férj idegesen matat a szerszá-

mok között, majd beadja. Pár perc
múlva megint kiszól a bába:

– Csípõfogót!
A férj holtsápadtan benyújtja.

Újra nyílik az ajtó:
– Reszelõt!
Az apa már se élõ, se holt. Resz-

ketve kérdi:
– De hát az ég szerelmére, mi tör-

tént?
– Még semmi, csak nem tudom

kinyitni a táskámat..
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versenyhelyzet alakul ki, melyben mindkét
félnek vannak előnyei: a netesnek a sze-
mélyre szabottság, a hagyományosnak a
sokkal szélesebb körű elérhetőség, felté-
ve, ha mindkét vállalkozás legálisan és kö-
zel azonos áron dolgozik.

Franciaországban most azért élesedett
ki a helyzet, mert a világváros piacán nem-
csak helyi vállalkozók, hanem egy mára
már globális szinten is sikeres netes sze-
mélyszállító vállalkozás, az USA-ban alapí-
tott Uber Technologies is megjelent, és
ezt a helyi taxisok komoly kihívásnak érté-
kelték. Hogy miért? Mert ezen szolgáltatá-

sok terjedésével egyre többen kezdték el
használni a GPS bevezetése miatt a meg-
rendeléseknél sokkal gyorsabban érkező
Uber és francia társai alkalmazását, más-
részt pedig a törvényi szabályozás miatt a
személyszállító vállalkozásokat nem sújt-
ják azok a komoly állami terhek és megkö-
tések, amelyeket a taxisoknak állniuk kell
– lehet itt akár a drága licencengedélyek-
re gondolni. Így, ha azonos áron dolgoz-
nak is, a netes cégek jelentős előnyre
tesznek szert a megrendeléses utaztatá-
soknál.

Hazánkban is léteznek az Uberéhez ha-

sonló applikációk és szolgáltatások, de itt
inkább a legalitás a kérdés: míg a bejegy-
zett taxivállalkozások kemény kontroll alatt
állnak, hogy teljesítsék az előírásokat, ad-
dig a feketén dolgozók nagymértékben ki-
játsszák ezeket.

Tökéletes megoldást hazai viszonylat-
ban sem lehet garantálni, ám azon érde-
mes elgondolkodni, ha egy netes cég tud-
ja a GPS-követést, a saját mobilos alkal-
mazást kínálni, akkor vajon miért ne vár-
hatnánk ezt el egy hagyományos taxitár-
saságtól?

k.z.t.
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Mikor indulhat a taxióra?
Parázs vita bontakozott ki az egyik fővárosi taxitársa-
ság URH-csatornáján arról, hogy mikor lehet a taxa-
métert elindítani. Ellentmondás merült fel ugyanis a
fővárosi taxirendelet és a társaság belső szabályozá-
sa között. Mint később kiderült, az ellentmondás
csak látszólagos, hiszen a fővárosi rendelet a kerete-
ken belül mérlegelési jogokat is ad a fuvart közvetítő
társaságoknak. 

A taxaméter indítására vonatkozó szabály a 15. §
(6) pontjában található, és így szól: 

„Előrendelés vagy rendelés esetén, a fizetendő vi-
teldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen
meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a sze-
mélytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az
előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik.”

Kicsit kacifántos a fogalmazás, próbáljuk lefordí-
tani: A szolgálat (esetünkben a fuvarközvetítő) megál-
lapodik az utassal, hogy mikor indítja a taxis az órát.
Ez lehet a címre érkezéskor, lehet 5 vagy 10 perc vá-
rakozás után, vagy bármilyen más időpontban.
Lényeg, hogy a rendelet ebben a kérdésben nagy
mozgásteret ad a fuvarközvetítőnek. Az azonban nem
életszerű, amit ennél az említett taxitársaságnál elvár-
tak a kollégától, vagyis hogy akkor indíthatja csak a
taxiórát, ha beült az utas. Képzeljük csak el, hogy ha
ez elterjedne, meddig váratnák ingyen a taxikat a
kedves utasok. 

Előrendelés esetén is lehet szabályokat hozni, de
szerintem felesleges: az óra nyilván abban az idő-
pontban indul, amikorra a megrendelő kérte.

Izzanak a taxicsatornák, tart a vita, hogy használhatják-e taxik a
BKK sávokat, vagy sem? 

Az „igen” pártiak fő érvelése, hogy a taxikon ott a BKK matri-
ca. A „nem” melletti kollégák érvelése is igen logikus. A parkolá-
si engedélyt az önkormányzatok adják ki, a taxikon ott az önkor-
mányzat matricája. De ettől még a taxi nem az önkormányzat au-
tója.

Egy évvel ezelőtt részletesen foglalkoztunk a kérdéssel, akko-
riban a rendőrség, a Budapesti Közlekedési Központ, az illeté-
kes minisztérium álláspontja – egymástól teljesen függetlenül –
egységes volt: a taxik nem hajthatnak a BKK sávokra.

Most azonban új helyzet keletkezett, az új rendelet értelmében

a BKK minősíti a taxikat, a taxik egységesek
lesznek, logikus, hogy használhassuk a BKK
sávokat. Természetesen ismét megkerestem
a Budapesti Közlekedési Központot, az illeté-
kes válasza, rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés
tőlem. J. P.)

A Budapesti Közlekedési Központ a Rendelet értelmében ellen-
őrzi, hogy a taxiszolgáltatásra igénybe vett gépkocsik megfelel-
nek-e a Rendelet előírásainak. 

A Budapesti Közlekedési Központ taxiszolgáltatási
szakterülete tehát csak minősíti a gépkocsit, de a Buda-
pesti Közlekedési Központ tulajdonba nem veszi. 

Ezért a BKK sávokat a nem BKK tulajdonban, vagy üzemelte-
tésben lévő járművek továbbra sem használhatják.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető 

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

A taxik továbbra sem 
hajthatnak be 

a BKKBKK útvonalakra… 

Amikor Isten megteremtette
Ádámot és Évát, felruházta õket
különbözõ tulajdonságokkal. Mi-
után már csak kettõ maradt a zsák-
jában, elhatározta, elosztja közöt-
tük. Elmondta a párnak, hogy az
egyik tulajdonság az, hogy amikor
vizel, akkor nem kell leguggolni.

– Ez nagyon hasznos dolog –
mondta a párnak, akiket éppen az
almafa alatt talált. – Kíváncsi va-
gyok, valamelyikõtök szeretné-e
ezt a képességet?

Ádám felugrott:  – Add nekem! –
kiáltotta. – Nagyon szeretném!
Kérlek, kérlek, kérlek, hadd legyen
ez az enyém! Olyan nagyszerû len-
ne! Amikor a kertben dolgozom,
vagy az állatokkal foglalkozom,
akkor csak odaállok egy fához és
hagyom, hadd jöjjön. Jó lenne, té-
len akár a nevemet is le tudnám ír-
ni a hóba. Istenem, add nekem ezt
az ajándékot! 

Éva csak mosolygott, és azt
mondta Istennek, ha Ádám tényleg
annyira akarja, hát legyen az övé.
Ha ez õt boldoggá teszi, egyáltalán
nem bánja, ha neki adja. Szóval,
így történt, hogy Ádám kapta azt a
képességet, hogy állva is tudott pi-
silni. Miközben boldogan ugrándo-

zott és az újonnan szerzett képes-
séget gyakorolta, Isten belenézett
a zsákba, és így szólt:

– Lássuk csak... mi is maradt
meg? Ó igen, itt van még a több-
szörös orgazmus…

* * *
A távoli faluban idõ elõtt szülni

készül egy asszony. A fájások egy-
re sûrûbben jelentkeznek. Nincs
mit tenni, a sógor elbiciklizik a nem
messze lakó bábaasszonyért. Or-
vost hívni már nincs idõ. A bába
forró vizet kér, megmossa a kezét,
majd felkapja orvosi táskáját és be-
megy a vajúdó asszonyhoz. Né-
hány perc múlva kiszól:

– Kérek egy laposfogót!
A férj idegesen matat a szerszá-

mok között, majd beadja. Pár perc
múlva megint kiszól a bába:

– Csípõfogót!
A férj holtsápadtan benyújtja.

Újra nyílik az ajtó:
– Reszelõt!
Az apa már se élõ, se holt. Resz-

ketve kérdi:
– De hát az ég szerelmére, mi tör-

tént?
– Még semmi, csak nem tudom

kinyitni a táskámat..
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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?
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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!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ujtaxi.qxd  5/15/13 09:01  Page 43

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�X�M�A�S�_�V�E�N�T�U�S�_�2�0�1�3�_�T�a�x�i�s�o�k� �v�i�l�a�g�a�_�h�i�r�d�e�t�e�s�_�d�e�c�e�m�b�e�r

�2�0�1�3�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �6�.� �9�:�4�4�:�2�6

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.
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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 
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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?
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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!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 

8

Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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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.
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A 2013-as év utolsó hónapjára sorsolással egybekötött nyeremény-
játékot hirdetett a Mastercard és a City Taxi. 

A társaságon belül a legtöbb Mastercard és Maestro bankkártya-
elfogadást megvalósító kollégáknak értékes ajándékokat adtak át
január 27-én hétfőn, egy meghirdetett fórum alkalmával. A City Ta-
xin belül a félévente esedékes közgyűlések között ezen alkalmakkor
szokták egyeztetni a tagok kéréseit, jelzéseit, illetve a vezetőség is
beszámol az eltelt időszak intézkedéseiről. 

Az ajándékokat a fórum kezdetén adták át a győzteseknek.
A fent említett bankkártyatípusokból legtöbb tranzakciót bonyolí-

tó kolléga 3 x 50 800 Ft összegű tagdíjkedvezményben részesült. 
A második kolléga 2 x 50 800 Ft, míg a harmadik kollégának egy

alkalommal lesz lehetősége az 50 800 Ft kedvezmény igénybevéte-
lére.  A 200 legtöbb elfogadást megvalósító kolléga között 50 főt
sorsoltak ki, akik a képen látható utazótáskát nyerték.

A verseny decemberi meghirdetésekor a Mastercard és a tár-
saság minden cityst szeretett volna ösztönözni, melynek jeléül
mindenkit megajándékoztak egy-egy Mastercard és a City Taxi
logójával ellátott frottírtörölközővel, illetve egy-egy mágneses kitű-
zővel. 

A meghirdetett akció időszakában, utólagosan megvizsgálták az
elfogadások darabszámát, mely jelentős emelkedést mutatott az
előző évek hasonló időszakaihoz képest. Az akció eredménye is bi-
zonyítja, hogy megfelelő ösztönzés mellett aktívvá lehet tenni kollé-

MasMastterercarcard-d-ajándékok sorsolása a CitCit y Ty Taxinálaxinál
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gáinkat az ehhez hasonló sikerek elérésének érdekében. A dí-
jak átadása során Tamás Miklós elnök köszönte meg a Master-
card és a City Taxi vezetősége nevében a kollégák közreműkö-
dését, aktivitását.

Bősz Péter
Kereskedelmi és marketing vezető

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet

9

BTI-hírek
Irodánkban vállaljuk az adóbevallások ki-
töltését és elektronikus továbbítását
azok számára is, akik nem a BTI ügyfelei,
maguk végzik könyvelésüket. 

Az bevallások elkészítéséhez a követ-
kező adatokra lesz szükség:

••   Személyes adatok
••   Éves bevétel négy negyedéves bon-

tásban
••   Befizetett adóelőlegek (vagy saját

ügyfélkapu-hozzáférés, hogy megnéz-
hessük)

••   Táppénz, és egyéb jövedelem össze-
ge a kifizetők igazolása alapján

••   Főállású munkahely jövedelemigazo-
lása másodosoknál

••   Tételes adózóknál a költségek ne-
gyedéves bontásban, külön véve az
anyagköltséget, az egyéb költségeket
és a kivett vállalkozói jövedelmet

••   Áthozott veszteség összege tételes
adózóknál (vagy az előző évi adóbeval-
lás, ill. ügyfélkapu-hozzáférés)

••   Ingatlaneladás esetén az ezzel kap-
csolatos adatok

••   Adókedvezmények igazolása (családi
kedvezmény már egy gyermek után is
jár!)

••   Családi kedvezmény megosztása ese-
tén házastárs adatai is

••   Minden egyéb, jövedelemmel, ill. be-
vétellel kapcsolatos adat

* * *
Fentiek mellett szükséges minden olyan
igazolás, amely az egyéb – nem a vállal-
kozáshoz köthető – bevételekről és jöve-
delmekről (lakáskiadás, osztalékkifize-
tés, egyedi szerződés alapján fizetett ös-
szegek stb.), valamint az igénybevehető
kedvezményekről (ezekből egyre keve-
sebb van…) szól. 

A bevallások korrekt elkészítése idő-

igényes folyamat, célszerű ezért – ha
már minden adat rendelkezésre áll – mi-
nél hamarabb felkeresni irodánkat. Az
egyéni vállalkozói adóbevallás ha-
tárideje 2014. február 25-e. Az adóbe-
vallás időszaka alatt bővített nyitvatartás-
sal állunk a kollégák rendelkezésére.

* * *
Új előírás a taxaméterek éves adómemó-
ria-kiolvasása, és erről az adóhivatal felé
történő adatszolgáltatás. Ezt az adatszol-
gáltatást lehet kérni a taxaméterszervi-
zektől (díj ellenében), továbbá a vállalko-
zó maga is végezheti. A BTI ügyfelei ná-
lunk is megrendelhetik.  

* * *
A BTI ügyfelei adó- és tb-csekkjeiket
megrendelhetik irodánkban – akár tele-
fonon is –, nem kell az adóhivatalban sor-
ba állni. KATA-s csekkek is hozzáférhe-
tők. A küldemény néhány napon belül
postán érkezik a megadott címre.
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logójával ellátott frottírtörölközővel, illetve egy-egy mágneses kitű-
zővel. 

A meghirdetett akció időszakában, utólagosan megvizsgálták az
elfogadások darabszámát, mely jelentős emelkedést mutatott az
előző évek hasonló időszakaihoz képest. Az akció eredménye is bi-
zonyítja, hogy megfelelő ösztönzés mellett aktívvá lehet tenni kollé-

MasMastterercarcard-d-ajándékok sorsolása a CitCit y Ty Taxinálaxinál
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gáinkat az ehhez hasonló sikerek elérésének érdekében. A dí-
jak átadása során Tamás Miklós elnök köszönte meg a Master-
card és a City Taxi vezetősége nevében a kollégák közreműkö-
dését, aktivitását.

Bősz Péter
Kereskedelmi és marketing vezető

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet

9

BTI-hírek
Irodánkban vállaljuk az adóbevallások ki-
töltését és elektronikus továbbítását
azok számára is, akik nem a BTI ügyfelei,
maguk végzik könyvelésüket. 

Az bevallások elkészítéséhez a követ-
kező adatokra lesz szükség:

••   Személyes adatok
••   Éves bevétel négy negyedéves bon-

tásban
••   Befizetett adóelőlegek (vagy saját

ügyfélkapu-hozzáférés, hogy megnéz-
hessük)

••   Táppénz, és egyéb jövedelem össze-
ge a kifizetők igazolása alapján

••   Főállású munkahely jövedelemigazo-
lása másodosoknál

••   Tételes adózóknál a költségek ne-
gyedéves bontásban, külön véve az
anyagköltséget, az egyéb költségeket
és a kivett vállalkozói jövedelmet

••   Áthozott veszteség összege tételes
adózóknál (vagy az előző évi adóbeval-
lás, ill. ügyfélkapu-hozzáférés)

••   Ingatlaneladás esetén az ezzel kap-
csolatos adatok

••   Adókedvezmények igazolása (családi
kedvezmény már egy gyermek után is
jár!)

••   Családi kedvezmény megosztása ese-
tén házastárs adatai is

••   Minden egyéb, jövedelemmel, ill. be-
vétellel kapcsolatos adat

* * *
Fentiek mellett szükséges minden olyan
igazolás, amely az egyéb – nem a vállal-
kozáshoz köthető – bevételekről és jöve-
delmekről (lakáskiadás, osztalékkifize-
tés, egyedi szerződés alapján fizetett ös-
szegek stb.), valamint az igénybevehető
kedvezményekről (ezekből egyre keve-
sebb van…) szól. 

A bevallások korrekt elkészítése idő-

igényes folyamat, célszerű ezért – ha
már minden adat rendelkezésre áll – mi-
nél hamarabb felkeresni irodánkat. Az
egyéni vállalkozói adóbevallás ha-
tárideje 2014. február 25-e. Az adóbe-
vallás időszaka alatt bővített nyitvatartás-
sal állunk a kollégák rendelkezésére.

* * *
Új előírás a taxaméterek éves adómemó-
ria-kiolvasása, és erről az adóhivatal felé
történő adatszolgáltatás. Ezt az adatszol-
gáltatást lehet kérni a taxaméterszervi-
zektől (díj ellenében), továbbá a vállalko-
zó maga is végezheti. A BTI ügyfelei ná-
lunk is megrendelhetik.  

* * *
A BTI ügyfelei adó- és tb-csekkjeiket
megrendelhetik irodánkban – akár tele-
fonon is –, nem kell az adóhivatalban sor-
ba állni. KATA-s csekkek is hozzáférhe-
tők. A küldemény néhány napon belül
postán érkezik a megadott címre.
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Tiltakoztunk. Felvonultunk és dudáltunk. Pe-
tíciót adtunk át: nem jó a rendszer! Mármint
a csendes, vagy más megfogalmazás sze-
rint „geopozíció alapján történő” címkiadási
rendszer. 

Igen, kétségtelen, vannak hátrányai. Egy-
részt egy olyan címközvetítési formához kell
hozzászoknia taxisnak és fuvarszervezőnek
egyaránt, ami soha nem volt még ebben a
szakmában. Mindig is „hang alapon” dol-
goztunk. Az ős főtaxis időben a droszton
szólt a telefon, és a diszpécser elmondta a
címet. Később ugyanezt tette az URH-n. A
magántaxisok eleinte CB-rádión kiabálták a
taxiszámukat, majd URH-n nyomkodták a
kódot. Az állandó utasok meg mobiltelefo-
non jelentkeztek. Mindig, minden esetben a
fülünkre kellett hagyatkoznunk, ha címet
akartunk felvenni.

Az ún. „félcsendes” címkiadás előrelépés
volt, de még mindig fontos szerepe volt a
rádiónak. A címeket bemondta a diszpé-
cser, jelentkeztünk rá, aztán a konkrét fuvar-
feladat már írásban érkezett. Ezáltal meg-
szűnt, vagy minimálisra csökkent a címté-
vesztés lehetősége, kevesebb lett a rekla-
máció. 

A profi taxisok eddig alkalmazkodtak a ki-
sebb-nagyobb módosításokhoz. Igazán
nem zavarta meg a kialakult munkastílust a
fuvarkiadás rendszere. Kerestünk egy „tu-
tit”, ahol jó volt a vétel, kihegyeztük a rádi-
ónkat, aztán tíz perccel nyomtunk minden-
re, ami elérhető volt. Fuvar végeztével meg
vissza a kályhához. 

Ezúttal azonban egy olyan alapvető válto-
zásról van szó, amelyhez eddigi szokásain-
kat kell megváltoztatni, szinte újra tanulni a
taxizást. Aki eddig „nagypályázott”, annak
persze nem tetszik. Csökkent a fuvarszám,
van, aki szerint akár 50%-kal is. Ugyanakkor
érdekes módon a társaságnál kiadott össz
címmennyiség nem változott. Tehát, ha vala-

kiknek kevesebb jutott, akkor másvalakik-
nek óhatatlanul több fuvarja volt. A „csen-
des többség” jobban dolgozott. Minden ki-
fogásunk ellenére be kell ismernünk, hogy
ez a rendszer igazságosabb az eddigieknél. 

Az igazi probléma januárban jelentkezett.
Mindenki tudja, hogy taxis szempontból az
év első néhány hónapja holtszezon. Keve-
sebb a fuvar, az évek során hozzászoktunk
ahhoz, hogy ritkábban szólal meg a rádió.
Most azonban sehogy sem szólal meg!
Ülünk a néma csendben, és nem tudjuk mi
történt. Ennyire nincs fuvar?  Rossz helyen
állok? Egyáltalán lát engem a műhold?
Megannyi kérdés, amire nem jön válasz. Az
elmúlt hónapban voltak olyan napok, amikor
egy taxis nulla forinttal ment haza! Kidolgoz-
ta a munkaidejét és nem keresett semmit!
Ez így valóban nem működik!

Kérdés, mi a teendő? Tüntessünk, tilta-
kozzunk, követeljük a rendelkezés visszavo-
nását? Nem biztos, hogy jó ötlet… Ha a Fő-
város esetleg úgy döntene, hogy meghall-
gatva néhány taxis panaszát vitára bocsátja
a rendeletet, akkor lehet, hogy sokkal rosz-
szabbul járunk. Sőt, biztos! Egy esetleges
módosítás során ugyanis bármi történhet.
Kockáztatnánk a fix tarifát? Húsz évbe telt,
míg elértük! Nehogy már visszafejlődjünk!
Nehogy már a fürdővízzel a gyereket is ki-
öntsük!

A geopozíció alapján történő címkiadás
alapjában jó, és hasznos mindenkinek. Ha
problémák vannak vele, azok egyrészt az
egyes társaságoknál alkalmazott progra-
mok hiányosságai, másrészt a vonatkozó
rendelet eltérő értelmezése miatt fordulhat-
nak elő. Az értelmezés körüli viták már hó-
napok óta tartanak, konkrét megállapítás
nem született. Mit is ír elő a fővárosi taxi-
rendelet?:

4. § (6) „A szolgálat diszpécseralkalma-
zása:

a) térinformatikai alapon rendszerbe szer-
vezett,

b) az irányított taxi-gépkocsik adatkom-
munikációba kapcsolt eszközei minimum 5
másodperces frissítésű, 20 méternél ponto-
sabb pozíció és irány meghatározására, to-
vábbá kétirányú adatkommunikációra alkal-
masak,

c) a beérkező rendelési cím és kiállási
idő manuális, vagy adatkapcsolat módú
rögzítésén túl, önműködő (személy be-
avatkozásától mentes) módon választ-
ja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb
pozícióban – hely, irány, távolság, idő
– lévő szabad személytaxit azzal, hogy
a rendszer a közlekedési szabályok és
az aktuális forgalmi viszonyok figye-
lembevételével a valós közúti útvona-
lakon történő (nem légvonalban számí-
tott) távolság számítására alkalmas.”

Igen, lehet ezt úgy értelmezni, hogy a fél
méterrel közelebb lévő autót kell küldeni.
Aztán lehet úgy is értelmezni, ahogy a fővá-
ros illetékese tette (előző számunkban kö-
zöltük), miszerint „azt a Rendelet nem tiltja,
hogy a közel azonos pozícióban lévő taxik
közül milyen szempontrendszer alapján vá-
lassza ki a címre érdemes taxigépkocsit”. 

Szerintem ez a második értelmezés logi-
kusabb és életszerűbb is. Hiszen az utas-
nak teljesen mindegy, hogy két perc, vagy
két és fél perc után kap taxit – úgyis tíz
perc múlva fog lemenni…

De nézzük a rendelet egy másik részét,
amely szintén alátámasztja ezt az értelme-
zést: 12. § (1) „Taxiállomást csak személy-
taxik – utasfelvétel céljából történő – vára-
kozására lehet használni. Más járművek a
taxiállomást sem megállás, sem várakozás
céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személy-
taxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre
vonatkozóan

a) a taxiállomás-használati megálla-
podást megkötötték, és ezzel együtt
a díjat befizették,

b) a közlekedésszervező a kártyát
kiadta, és azzal a személytaxi vezetője
a helyszínen rendelkezik,

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

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

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

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

10

Fürdővízzel a gyereket…

Ki ellenőrizhet?
Nem is álltam a droszton, mégis ellenőriztek. Pe-
dig ehhez nincs is joguk! Ilyen, és hasonló pana-
szokat naponta hallunk. Amióta a Főváros új taxis
rendelete életbe lépett, megszaporodtak az ellen-
őrzések. Sokan felhördülnek, meg jogtalanságot
emlegetnek, pedig – csak csendesen jegyzem
meg – pontosan ezt kértük. Hogy rend legyen,
hogy nyugalom legyen, hogy lehessen dolgozni.  

Még szoknunk kell, hogy nem csak a rendőr
kérheti a papírokat, hanem egyre többen. Hogy
pontosan kik, az a 89/1988. MT rendelet leg-
utóbbi kiegészítése nyomán egyértelművé vált:

25. § (2) „Az e rendeletben foglaltak megtar-
tását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó
szabályok szerint – a közlekedési hatóságok,

továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatás
esetében a települési önkormányzat jegyzője
(a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegy-
zője, a fővárosi közterület felügyelet vezetője),
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellen-
őrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A.
§-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt fel-
tételek meglétét, valamint a közterület haszná-
latára és az áralkalmazásra vonatkozó előírá-
sok megtartását a taxiállomásokon és próba-
utazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést
végző szervek hatáskörükbe tartozóan szabály-
sértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, le-
folytatják a közigazgatási eljárást, a közúti köz-
lekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásá-
nak jogát felfüggeszthetik; az engedély, az iga-
zolvány visszavonását kezdeményezhetik.”
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(4) A taxiállomás használata – a 9. § (2)
bekezdésében, valamint a 10. §-ban foglal-
tak kivételével – minden jogszabályi feltétel-
nek megfelelő személytaxi számára megen-
gedett, egyéb megkülönböztetést alkalmaz-
ni nem lehet, beleértve a különböző kom-
munikációs berendezések (URH-készülék,
CB-rádió, mobiltelefon stb.) taxiállomás-ki-
sajátítás célú használatát, továbbá a taxiál-
lomásra szabályosan érkező személytaxi
akadályozását a taxiállomás használatában.

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

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

(7) Az utasokat a várakozó személy-
taxik érkezési sorrendjében kell elszál-
lítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben
első, hanem a hátrébb álló személytaxit vá-
lasztja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó
többi személytaxi vezetője köteles az utas-
sal közlekedő személytaxinak a taxiállomás
elhagyását elősegíteni.”

Különösen felhívom a figyelmet az (5)
pontra. Ennek értelmében ugyanis a taxis
két módon kaphat címet a központjától.
Vagy áll a droszton „utasfelvételre való fel-
készülés érdekében”, vagy cirkál a város-
ban. Nem állhat meg utcasarkon, járdán,
még a fizető parkolóban sem, ha fuvarra
vár. (Persze lehet itt kötözködni, hogy mi
van akkor, ha nem világít a szabadjelzője,
de lépjünk túl ezen.) Hivatalosan csak a ta-
xiállomáson várakozhat. Ebben az esetben
pedig egyértelmű, hogy azonos társaság-
hoz tartozó kocsik közül az előrébb álló
kapja a címet (lásd a rendelet (7) pontját
is), így megvalósulhat az az igazságosabb
elosztás is, hogy aki régebben vár, az jut
előbb fuvarhoz.

Egyetlen akadálya lehet e rendszernek:
nincs elég droszt! Legalább is ott nincs, ahol
égetően szükséges lenne. A belvárosban. 

Hadd soroljam még néhány előnyét a
csendes címkiadásnak: először is csend
van. Nem harsog az URH, nem idegesít fel,
hogy már megint más kapta azt a tuti fuvart.
Csend van és nyugalom. Békésen olvasgat-

hatunk, vagy kihasználjuk az időt és nyelvet
tanulunk. Ha fuvart osztott ránk a rendszer
majd a tablet/okostelefon úgyis pittyeg.
Nem kell feszülten figyelve, ujjunkat egy mil-
liméterre az adógomb felett tartva várni a
kedvező pillanatot. Nem tudunk aláindulni,
vagy veszteni. Nem egy hatalmas kakofónia
közepette harcolva szerzünk címet, hanem
csendesen egy olyat, ami csak nekünk szól.
Nem kell csikorgó kerekekkel indulva, sár-
gákon, vagy „rózsaszíneken” átszáguldva
egy perc alatt a helyszínre érni. Nem kell
vöröslő fejjel ordítani a szerencsétlen, előt-
tünk beparkolni kívánó kezdő vezetőre,
hogy igyekezzen már, mert elkésünk, meg-
mérnek, letiltanak. Tényleg, nem kell már
időmérő sem, mindenki nyugodt, mindenki
békés. Ne adjuk el ezt a lehetőséget…

Persze azt se hallgassuk el, hogy renge-
teg a hiba. Nem lát a műhold, téves címet
oszt ránk (Budafokról Csepel – ilyen is volt.
Úsztassak át, vagy mi?), esetleg távolabbról
küld kocsit, mikor mi közelebb vagyunk.
Nem látjuk a többieket, nem vagyunk kép-
ben, nem tudjuk hová helyezkedjünk, ha
környékünkön már órák óta nem volt rende-
lés. Ezzel kapcsolatban azért engedtessék
megjegyeznem, hogy a diszpécserszolgá-
latnak is felelőssége van. Mert ugyan fuvart
kiadni elvileg nem szabad rádión, na de azt
semmi sem tiltja, hogy információt közvetít-
senek az utcán lévő taxisoknak. „Vége a
bálnak az Operában, rendelések várhatók.”,
vagy „A Belvárosban kevés a kocsi.”, mit-
tudomén! Régen ültem már mikrofon előtt,
azóta nyilván gyökeresen megváltozott a
helyzet. De valamit biztosan ma is lehetne
csinálni. A diszpécser  informálhat, segít-
het, legyetek kreatívok! 

Ja, és még valami. Ne várjuk a Főváros-
tól, hogy mindenféle apróbb-nagyobb sérel-
münk miatt rendeletmódosításba kezdjen,
mert úgysem fog. A szabályok meghatároz-
ta kereteken belül inkább taxitársaságunkat
inspiráljuk arra, hogy a címkiadó rendszerét
most már úgy módosítsa, hogy nekünk is
megfelelő legyen. Az utasok érdekei ma
már maradéktalanul érvényesülnek. Most a
mi érdekeinken a sor.

Nagy Zoltán
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Vállalkozói
bankszámla

Érdemes?
Ma már nem kérdés, hogy a taxiban lehessen-e
bankkártyával fizetni. Minden társaság önként
bevezette, az új fővárosi rendelet meg egyene-
sen kötelezővé teszi az elektronikus fizetés lehe-
tőségét. Az elektronikus ma már nem is csak a
kártya használatát jelenti, hanem a PayPass, vagy
mobiltelefonos fizetést is. Mindegyik lényege,
hogy nem készpénz forog, hanem banki átutalás-
sal érkezik az összeg.

A taxis vállalkozók egy jelentős része saját csa-
ládi bankszámláját használja erre a célra, ami
nem túl szerencsés megoldás, több szempontból
sem. Egyrészt teljes nyugalommal csak az tehet
ilyet, akinek semmiféle köztartozása nincs. Az
adóhatóság ugyanis tartozás esetén egyre gyak-
rabban él az előzetes értesítés nélküli bankszám-
laletiltás lehetőségével. Az meg igen kínos tud
lenni, ha a hétvégi bevásárlás során a pénztárnál
derül ki, hogy bankkártyánkat visszautasítja a
bank, tehát nem tudjuk kifizetni a dugig pakolt
bevásárlókocsiban lévő árukat…

Másrészt a vállalkozói bankszámla elősegíti
azt, hogy el tudjuk választani a vállalkozás pénzét
a sajátunktól. Sokszor írtam már erről, de nem
elégszer. Próbáljunk felnőni, próbáljunk üzletem-
berként gondolkodni: bevételünkkel nem gazdál-
kodhatunk kedvünk szerint. Annak a pénznek,
ami a brifkónkban lapul a nap végén, meg ami a
bankszámlára érkezik, egy jelentős része nem a
miénk! Az az adóhatóságé, meg az autószerelőé,
meg a benzinkutasé (bár ez utóbbira igen hamar
rádöbbenünk…). Meg az autókereskedőé, ahol
majd következő kocsinkat vásároljuk. Meg a ban-
ké, ha jelenlegi kocsinkat hitelre vettük. Lényeg,
hogy nem a sajátunk! Próbáljunk meg ilyen szem-
mel nézni rá!

A legjobb az lenne, ha megállapítanánk –
hosszú évek rutinja segít ebben – hogy mekkora
az az összeg, ami általában „megmarad”. Ez a fi-
zetésünk, vagy munkabérünk. Ennyit vehetünk ki
havonta (hetente, naponta stb.). Ha kicsit jobban
megy, tartalék keletkezik. Ha kicsit rosszabbul
megy, hozzá tudunk nyúlni a tartalékhoz. Ha
azonban folyton elköltjük, ami éppen adódik, ak-
kor egész életünk permanens pénzzavarban fog
telni, és kölcsönöket fogunk felvenni még arra is,
hogy egyéb – sürgősebb – kölcsönöket visszafi-
zessünk. 

Tulajdonképpen egy harmadik előny is jelent-
kezik. Mégpedig az, hogy amikor adóinkat és já-
rulékainkat fizetjük, nem kell folyton csekkekért
szaladgálni. A vállalkozói számláról pontosan és
biztonságosan tudjuk utalni ezeket a fizetnivaló-
kat. Akár állandó utalási megbízással is, így nem
felejtődik el és nem eshetünk késedelembe.

Nem vagyok semmiféle bank ügynöke (sőt…),
de ami célszerű, azt érdemes megtenni. Nyis-
sunk vállalkozói bankszámlát, vezessük ezen cé-
ges bevételeinket és átutalásainkat, így elkülönít-
hetjük és jobban átláthatjuk vállalkozásunk pénz-
ügyeit.

Ivan Ivanovicsot, az idõs hivatal-
nokot behívják a pártbizottságra,
hogy felelõsségre vonják, amiért
nem volt ott a múltkori párttaggyû-
lésen. Miközben a folyosón várako-
zik, áttelefonálnak az üzemi párttit-
kárnak, akitõl megtudják, hogy az
öregnek már korábban is volt két
pártfegyelmije. Ezért ügyének tár-
gyalása elõtt megkérdezik tõle,
hogy miért kapta.

– Elõször azért kaptam pártfegyel-
mit, mert amikor meghallottam,
hogy Sztálin elvtárs temetése egy-
millió rubelbe került, azt találtam
mondani, hogy ennyi pénzbõl az

egész központi bizottságot el lehe-
tett volna temetni. Másodszor meg
az történt, hogy hivatali szobám fa-
lán ki volt függesztve Lenin, Sztálin
és Hruscsov képe, és amikor a pártit-
kár ezeket meglátta, kiadta az ukázt:
„Azonnal vegye le innen azt a gaz-
embert!“ Én meg azt találtam kér-
dezni, hogy melyiket a három közül?

* * *
Hajnali 3-kor bekopogott a szom-

szédom. Szerencséje hogy fent vol-
tam. Éppen doboltam.

* * *
– Apa! Qrvára fáj a fogam!
– Nekem is, fiam!
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Tiltakoztunk. Felvonultunk és dudáltunk. Pe-
tíciót adtunk át: nem jó a rendszer! Mármint
a csendes, vagy más megfogalmazás sze-
rint „geopozíció alapján történő” címkiadási
rendszer. 

Igen, kétségtelen, vannak hátrányai. Egy-
részt egy olyan címközvetítési formához kell
hozzászoknia taxisnak és fuvarszervezőnek
egyaránt, ami soha nem volt még ebben a
szakmában. Mindig is „hang alapon” dol-
goztunk. Az ős főtaxis időben a droszton
szólt a telefon, és a diszpécser elmondta a
címet. Később ugyanezt tette az URH-n. A
magántaxisok eleinte CB-rádión kiabálták a
taxiszámukat, majd URH-n nyomkodták a
kódot. Az állandó utasok meg mobiltelefo-
non jelentkeztek. Mindig, minden esetben a
fülünkre kellett hagyatkoznunk, ha címet
akartunk felvenni.

Az ún. „félcsendes” címkiadás előrelépés
volt, de még mindig fontos szerepe volt a
rádiónak. A címeket bemondta a diszpé-
cser, jelentkeztünk rá, aztán a konkrét fuvar-
feladat már írásban érkezett. Ezáltal meg-
szűnt, vagy minimálisra csökkent a címté-
vesztés lehetősége, kevesebb lett a rekla-
máció. 

A profi taxisok eddig alkalmazkodtak a ki-
sebb-nagyobb módosításokhoz. Igazán
nem zavarta meg a kialakult munkastílust a
fuvarkiadás rendszere. Kerestünk egy „tu-
tit”, ahol jó volt a vétel, kihegyeztük a rádi-
ónkat, aztán tíz perccel nyomtunk minden-
re, ami elérhető volt. Fuvar végeztével meg
vissza a kályhához. 

Ezúttal azonban egy olyan alapvető válto-
zásról van szó, amelyhez eddigi szokásain-
kat kell megváltoztatni, szinte újra tanulni a
taxizást. Aki eddig „nagypályázott”, annak
persze nem tetszik. Csökkent a fuvarszám,
van, aki szerint akár 50%-kal is. Ugyanakkor
érdekes módon a társaságnál kiadott össz
címmennyiség nem változott. Tehát, ha vala-

kiknek kevesebb jutott, akkor másvalakik-
nek óhatatlanul több fuvarja volt. A „csen-
des többség” jobban dolgozott. Minden ki-
fogásunk ellenére be kell ismernünk, hogy
ez a rendszer igazságosabb az eddigieknél. 

Az igazi probléma januárban jelentkezett.
Mindenki tudja, hogy taxis szempontból az
év első néhány hónapja holtszezon. Keve-
sebb a fuvar, az évek során hozzászoktunk
ahhoz, hogy ritkábban szólal meg a rádió.
Most azonban sehogy sem szólal meg!
Ülünk a néma csendben, és nem tudjuk mi
történt. Ennyire nincs fuvar?  Rossz helyen
állok? Egyáltalán lát engem a műhold?
Megannyi kérdés, amire nem jön válasz. Az
elmúlt hónapban voltak olyan napok, amikor
egy taxis nulla forinttal ment haza! Kidolgoz-
ta a munkaidejét és nem keresett semmit!
Ez így valóban nem működik!

Kérdés, mi a teendő? Tüntessünk, tilta-
kozzunk, követeljük a rendelkezés visszavo-
nását? Nem biztos, hogy jó ötlet… Ha a Fő-
város esetleg úgy döntene, hogy meghall-
gatva néhány taxis panaszát vitára bocsátja
a rendeletet, akkor lehet, hogy sokkal rosz-
szabbul járunk. Sőt, biztos! Egy esetleges
módosítás során ugyanis bármi történhet.
Kockáztatnánk a fix tarifát? Húsz évbe telt,
míg elértük! Nehogy már visszafejlődjünk!
Nehogy már a fürdővízzel a gyereket is ki-
öntsük!

A geopozíció alapján történő címkiadás
alapjában jó, és hasznos mindenkinek. Ha
problémák vannak vele, azok egyrészt az
egyes társaságoknál alkalmazott progra-
mok hiányosságai, másrészt a vonatkozó
rendelet eltérő értelmezése miatt fordulhat-
nak elő. Az értelmezés körüli viták már hó-
napok óta tartanak, konkrét megállapítás
nem született. Mit is ír elő a fővárosi taxi-
rendelet?:

4. § (6) „A szolgálat diszpécseralkalma-
zása:

a) térinformatikai alapon rendszerbe szer-
vezett,

b) az irányított taxi-gépkocsik adatkom-
munikációba kapcsolt eszközei minimum 5
másodperces frissítésű, 20 méternél ponto-
sabb pozíció és irány meghatározására, to-
vábbá kétirányú adatkommunikációra alkal-
masak,

c) a beérkező rendelési cím és kiállási
idő manuális, vagy adatkapcsolat módú
rögzítésén túl, önműködő (személy be-
avatkozásától mentes) módon választ-
ja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb
pozícióban – hely, irány, távolság, idő
– lévő szabad személytaxit azzal, hogy
a rendszer a közlekedési szabályok és
az aktuális forgalmi viszonyok figye-
lembevételével a valós közúti útvona-
lakon történő (nem légvonalban számí-
tott) távolság számítására alkalmas.”

Igen, lehet ezt úgy értelmezni, hogy a fél
méterrel közelebb lévő autót kell küldeni.
Aztán lehet úgy is értelmezni, ahogy a fővá-
ros illetékese tette (előző számunkban kö-
zöltük), miszerint „azt a Rendelet nem tiltja,
hogy a közel azonos pozícióban lévő taxik
közül milyen szempontrendszer alapján vá-
lassza ki a címre érdemes taxigépkocsit”. 

Szerintem ez a második értelmezés logi-
kusabb és életszerűbb is. Hiszen az utas-
nak teljesen mindegy, hogy két perc, vagy
két és fél perc után kap taxit – úgyis tíz
perc múlva fog lemenni…

De nézzük a rendelet egy másik részét,
amely szintén alátámasztja ezt az értelme-
zést: 12. § (1) „Taxiállomást csak személy-
taxik – utasfelvétel céljából történő – vára-
kozására lehet használni. Más járművek a
taxiállomást sem megállás, sem várakozás
céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személy-
taxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre
vonatkozóan

a) a taxiállomás-használati megálla-
podást megkötötték, és ezzel együtt
a díjat befizették,

b) a közlekedésszervező a kártyát
kiadta, és azzal a személytaxi vezetője
a helyszínen rendelkezik,

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

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

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

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

10

Fürdővízzel a gyereket…

Ki ellenőrizhet?
Nem is álltam a droszton, mégis ellenőriztek. Pe-
dig ehhez nincs is joguk! Ilyen, és hasonló pana-
szokat naponta hallunk. Amióta a Főváros új taxis
rendelete életbe lépett, megszaporodtak az ellen-
őrzések. Sokan felhördülnek, meg jogtalanságot
emlegetnek, pedig – csak csendesen jegyzem
meg – pontosan ezt kértük. Hogy rend legyen,
hogy nyugalom legyen, hogy lehessen dolgozni.  

Még szoknunk kell, hogy nem csak a rendőr
kérheti a papírokat, hanem egyre többen. Hogy
pontosan kik, az a 89/1988. MT rendelet leg-
utóbbi kiegészítése nyomán egyértelművé vált:

25. § (2) „Az e rendeletben foglaltak megtar-
tását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó
szabályok szerint – a közlekedési hatóságok,

továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatás
esetében a települési önkormányzat jegyzője
(a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegy-
zője, a fővárosi közterület felügyelet vezetője),
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellen-
őrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A.
§-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt fel-
tételek meglétét, valamint a közterület haszná-
latára és az áralkalmazásra vonatkozó előírá-
sok megtartását a taxiállomásokon és próba-
utazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést
végző szervek hatáskörükbe tartozóan szabály-
sértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, le-
folytatják a közigazgatási eljárást, a közúti köz-
lekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásá-
nak jogát felfüggeszthetik; az engedély, az iga-
zolvány visszavonását kezdeményezhetik.”
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(4) A taxiállomás használata – a 9. § (2)
bekezdésében, valamint a 10. §-ban foglal-
tak kivételével – minden jogszabályi feltétel-
nek megfelelő személytaxi számára megen-
gedett, egyéb megkülönböztetést alkalmaz-
ni nem lehet, beleértve a különböző kom-
munikációs berendezések (URH-készülék,
CB-rádió, mobiltelefon stb.) taxiállomás-ki-
sajátítás célú használatát, továbbá a taxiál-
lomásra szabályosan érkező személytaxi
akadályozását a taxiállomás használatában.

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

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

(7) Az utasokat a várakozó személy-
taxik érkezési sorrendjében kell elszál-
lítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben
első, hanem a hátrébb álló személytaxit vá-
lasztja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó
többi személytaxi vezetője köteles az utas-
sal közlekedő személytaxinak a taxiállomás
elhagyását elősegíteni.”

Különösen felhívom a figyelmet az (5)
pontra. Ennek értelmében ugyanis a taxis
két módon kaphat címet a központjától.
Vagy áll a droszton „utasfelvételre való fel-
készülés érdekében”, vagy cirkál a város-
ban. Nem állhat meg utcasarkon, járdán,
még a fizető parkolóban sem, ha fuvarra
vár. (Persze lehet itt kötözködni, hogy mi
van akkor, ha nem világít a szabadjelzője,
de lépjünk túl ezen.) Hivatalosan csak a ta-
xiállomáson várakozhat. Ebben az esetben
pedig egyértelmű, hogy azonos társaság-
hoz tartozó kocsik közül az előrébb álló
kapja a címet (lásd a rendelet (7) pontját
is), így megvalósulhat az az igazságosabb
elosztás is, hogy aki régebben vár, az jut
előbb fuvarhoz.

Egyetlen akadálya lehet e rendszernek:
nincs elég droszt! Legalább is ott nincs, ahol
égetően szükséges lenne. A belvárosban. 

Hadd soroljam még néhány előnyét a
csendes címkiadásnak: először is csend
van. Nem harsog az URH, nem idegesít fel,
hogy már megint más kapta azt a tuti fuvart.
Csend van és nyugalom. Békésen olvasgat-

hatunk, vagy kihasználjuk az időt és nyelvet
tanulunk. Ha fuvart osztott ránk a rendszer
majd a tablet/okostelefon úgyis pittyeg.
Nem kell feszülten figyelve, ujjunkat egy mil-
liméterre az adógomb felett tartva várni a
kedvező pillanatot. Nem tudunk aláindulni,
vagy veszteni. Nem egy hatalmas kakofónia
közepette harcolva szerzünk címet, hanem
csendesen egy olyat, ami csak nekünk szól.
Nem kell csikorgó kerekekkel indulva, sár-
gákon, vagy „rózsaszíneken” átszáguldva
egy perc alatt a helyszínre érni. Nem kell
vöröslő fejjel ordítani a szerencsétlen, előt-
tünk beparkolni kívánó kezdő vezetőre,
hogy igyekezzen már, mert elkésünk, meg-
mérnek, letiltanak. Tényleg, nem kell már
időmérő sem, mindenki nyugodt, mindenki
békés. Ne adjuk el ezt a lehetőséget…

Persze azt se hallgassuk el, hogy renge-
teg a hiba. Nem lát a műhold, téves címet
oszt ránk (Budafokról Csepel – ilyen is volt.
Úsztassak át, vagy mi?), esetleg távolabbról
küld kocsit, mikor mi közelebb vagyunk.
Nem látjuk a többieket, nem vagyunk kép-
ben, nem tudjuk hová helyezkedjünk, ha
környékünkön már órák óta nem volt rende-
lés. Ezzel kapcsolatban azért engedtessék
megjegyeznem, hogy a diszpécserszolgá-
latnak is felelőssége van. Mert ugyan fuvart
kiadni elvileg nem szabad rádión, na de azt
semmi sem tiltja, hogy információt közvetít-
senek az utcán lévő taxisoknak. „Vége a
bálnak az Operában, rendelések várhatók.”,
vagy „A Belvárosban kevés a kocsi.”, mit-
tudomén! Régen ültem már mikrofon előtt,
azóta nyilván gyökeresen megváltozott a
helyzet. De valamit biztosan ma is lehetne
csinálni. A diszpécser  informálhat, segít-
het, legyetek kreatívok! 

Ja, és még valami. Ne várjuk a Főváros-
tól, hogy mindenféle apróbb-nagyobb sérel-
münk miatt rendeletmódosításba kezdjen,
mert úgysem fog. A szabályok meghatároz-
ta kereteken belül inkább taxitársaságunkat
inspiráljuk arra, hogy a címkiadó rendszerét
most már úgy módosítsa, hogy nekünk is
megfelelő legyen. Az utasok érdekei ma
már maradéktalanul érvényesülnek. Most a
mi érdekeinken a sor.

Nagy Zoltán

11

Vállalkozói
bankszámla

Érdemes?
Ma már nem kérdés, hogy a taxiban lehessen-e
bankkártyával fizetni. Minden társaság önként
bevezette, az új fővárosi rendelet meg egyene-
sen kötelezővé teszi az elektronikus fizetés lehe-
tőségét. Az elektronikus ma már nem is csak a
kártya használatát jelenti, hanem a PayPass, vagy
mobiltelefonos fizetést is. Mindegyik lényege,
hogy nem készpénz forog, hanem banki átutalás-
sal érkezik az összeg.

A taxis vállalkozók egy jelentős része saját csa-
ládi bankszámláját használja erre a célra, ami
nem túl szerencsés megoldás, több szempontból
sem. Egyrészt teljes nyugalommal csak az tehet
ilyet, akinek semmiféle köztartozása nincs. Az
adóhatóság ugyanis tartozás esetén egyre gyak-
rabban él az előzetes értesítés nélküli bankszám-
laletiltás lehetőségével. Az meg igen kínos tud
lenni, ha a hétvégi bevásárlás során a pénztárnál
derül ki, hogy bankkártyánkat visszautasítja a
bank, tehát nem tudjuk kifizetni a dugig pakolt
bevásárlókocsiban lévő árukat…

Másrészt a vállalkozói bankszámla elősegíti
azt, hogy el tudjuk választani a vállalkozás pénzét
a sajátunktól. Sokszor írtam már erről, de nem
elégszer. Próbáljunk felnőni, próbáljunk üzletem-
berként gondolkodni: bevételünkkel nem gazdál-
kodhatunk kedvünk szerint. Annak a pénznek,
ami a brifkónkban lapul a nap végén, meg ami a
bankszámlára érkezik, egy jelentős része nem a
miénk! Az az adóhatóságé, meg az autószerelőé,
meg a benzinkutasé (bár ez utóbbira igen hamar
rádöbbenünk…). Meg az autókereskedőé, ahol
majd következő kocsinkat vásároljuk. Meg a ban-
ké, ha jelenlegi kocsinkat hitelre vettük. Lényeg,
hogy nem a sajátunk! Próbáljunk meg ilyen szem-
mel nézni rá!

A legjobb az lenne, ha megállapítanánk –
hosszú évek rutinja segít ebben – hogy mekkora
az az összeg, ami általában „megmarad”. Ez a fi-
zetésünk, vagy munkabérünk. Ennyit vehetünk ki
havonta (hetente, naponta stb.). Ha kicsit jobban
megy, tartalék keletkezik. Ha kicsit rosszabbul
megy, hozzá tudunk nyúlni a tartalékhoz. Ha
azonban folyton elköltjük, ami éppen adódik, ak-
kor egész életünk permanens pénzzavarban fog
telni, és kölcsönöket fogunk felvenni még arra is,
hogy egyéb – sürgősebb – kölcsönöket visszafi-
zessünk. 

Tulajdonképpen egy harmadik előny is jelent-
kezik. Mégpedig az, hogy amikor adóinkat és já-
rulékainkat fizetjük, nem kell folyton csekkekért
szaladgálni. A vállalkozói számláról pontosan és
biztonságosan tudjuk utalni ezeket a fizetnivaló-
kat. Akár állandó utalási megbízással is, így nem
felejtődik el és nem eshetünk késedelembe.

Nem vagyok semmiféle bank ügynöke (sőt…),
de ami célszerű, azt érdemes megtenni. Nyis-
sunk vállalkozói bankszámlát, vezessük ezen cé-
ges bevételeinket és átutalásainkat, így elkülönít-
hetjük és jobban átláthatjuk vállalkozásunk pénz-
ügyeit.

Ivan Ivanovicsot, az idõs hivatal-
nokot behívják a pártbizottságra,
hogy felelõsségre vonják, amiért
nem volt ott a múltkori párttaggyû-
lésen. Miközben a folyosón várako-
zik, áttelefonálnak az üzemi párttit-
kárnak, akitõl megtudják, hogy az
öregnek már korábban is volt két
pártfegyelmije. Ezért ügyének tár-
gyalása elõtt megkérdezik tõle,
hogy miért kapta.

– Elõször azért kaptam pártfegyel-
mit, mert amikor meghallottam,
hogy Sztálin elvtárs temetése egy-
millió rubelbe került, azt találtam
mondani, hogy ennyi pénzbõl az

egész központi bizottságot el lehe-
tett volna temetni. Másodszor meg
az történt, hogy hivatali szobám fa-
lán ki volt függesztve Lenin, Sztálin
és Hruscsov képe, és amikor a pártit-
kár ezeket meglátta, kiadta az ukázt:
„Azonnal vegye le innen azt a gaz-
embert!“ Én meg azt találtam kér-
dezni, hogy melyiket a három közül?

* * *
Hajnali 3-kor bekopogott a szom-

szédom. Szerencséje hogy fent vol-
tam. Éppen doboltam.

* * *
– Apa! Qrvára fáj a fogam!
– Nekem is, fiam!
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Változott a drosztrendelet
Bizony, lassan már tíz éve fizetünk a drosztokért. Februárban megje-
lent, áprilisban hatályba lépett a főváros rendelete, ami szerint droszt-
használati díjat kell fizetnünk.

Az érdekképviseletek „természetesen” tiltakoztak a rendelkezés el-
len kisebb-nagyobb vehemenciával. A fővárosi taxitársaságok és a
BKIK egyeztetett véleményezéssel fordult a jogalkotók felé. Néhány
idézet e levélből: „… a taxiszolgáltatás minden szereplőjének érdeké-
ben egyidejűleg szükséges a drosztrendszer kiépítése, az egységes
viteldíj alkalmazása, a létszámkérdés rendezése, illetve a folyamatos,
minden részletre kiterjedő ellenőrzés megszervezése.”  „A taxis szak-
ma számára elengedhetetlen, hogy a Rendelet tartalmazza a tervezett
droszthálózat földrajzi elhelyezkedését, pontos férőhelyszámát. En-
nek hiányában a férőhelyek esetleges csökkentése vagy növelése
számunkra nem átlátható.“

Nyugdíjba mentem
Az alábbiakban a 2004-ben megjelent írást közel teljes terjedelmében
közöljük. Tesszük ezt azért, mert üzenete ma aktuálisabb, mint valaha…

„Igen, ne röhögjél, nyugdíjba mentem. Én, aki még ma is megfordu-
lok minden jó csaj után, némelyiknek be is szólok. Nyugdíjba mentem
én, aki jelenleg is két barátnőt tartok párhuzamosan. Nem tudnak egy-
másról, pedig nekem régi vágyam, hogy egyszer majd hármasban…

Nyugdíjba mentem makkegészségesen, még alig őszülve, csak ki-
csit kopaszodva, telve energiával, tettvággyal. Ma sem dolgozom ke-
vesebbet mint tegnap, pedig már jól megérdemelt pihenésemet kel-
lene töltenem a hintaszékemben, csendesen pipázgatva és elmélked-
ve a mai fiatalság viselt dolgairól (akiknek életkorát persze mélysége-
sen irigylem…)

Hogy miért dolgozom még ma is ugyanannyit, mint eddig? Ennek
okait szeretném elmesélni nektek, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy velem ellentétben ti legalább okuljatok belőle.

1982-ben kezdődött magántaxis időszámításom, abban az időben,
amikor mindenki annyit keresett, amennyit „nem szégyellt”. Természe-
tesen én sem szégyelltem, napi tíz órákat kinn voltam az utcán, és ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan jött a pénz, sok pénz.
Aztán más napokon ugyanolyan folyamatosan, vagy még gyorsabban
el is ment. Habzsoltam az életet. Egy idő után szinte nem múlt el hét-
vége anélkül, hogy ne talált volna a hajnal valamilyen menő szórako-
zóhelyen, vagy egy alig ismert nő ágyában. Nem voltak másokkal
szembeni kötelezettségeim, feleségem korán elment, gyermekeim
felnőttek, kirepültek. Nem törődtem a holnappal, éltem az életet…

A kilencvenes évek közepétől valami megváltozott. Már nem jöttek
olyan könnyen a pénzek, viszont ugyanolyan könnyen mentek. Vagy
még inkább. ’99-ben kétszer cseréltem autót. Hét hónap elég volt
hogy rájöjjek, egyszerűen nem tudom fizetni a részleteket. Pedig
szép autó volt, nagy autó volt, az utasok szerették, lehetett villogni ve-
le a csajok előtt. Mikor kiderült, hogy ezt a luxusautót nem igazán tu-
dom fenntartani, sokat gondolkodtam, mit tegyek, de végül a sokadik
banki felszólítás eldöntötte a dolgot: eladtam és vettem egy kisebbet,
hátha sokáig kitart. Mennyire gyűlöltem pedig, amikor idősebb kollé-
gák, ha kocsicseréről esett szó, reszketeg hangon így fogalmaztak: –
ez már jó lesz nekem, amíg élek…

Utáltam, hogy így beszélnek, megvetettem őket öregségük és foly-
ton emlegetett betegségeik miatt, gyűlöltem, hogy nyugdíjas létükre
még mindig itt rontják a levegőt a droszton, de legjobban azt gyűlöl-
tem, hogy hamarosan én is ilyen leszek. Nyugdíjas! Olyan gyászos
csengése van ennek a szónak…

Mikor végre rászántam magam, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos
ügyeimet elindítsam, több meglepetés is ért. Saját számításaim sze-
rint negyvenkét év munkaviszonnyal rendelkeztem, a nyugdíjintézet vi-
szont csak harminchatot ismert el. Több olyan munkaviszonyom volt
a hetvenes-nyolcvanas években, amelyeknek semmi nyoma nem volt.
1989-től három évig dolgoztam egy olyan cégnél, amelynek azóta
már a jogutódja is megszűnt. 

Az utóbbi tíz évben már főállású taxisként dolgoztam, és „természe-
tesen” soha nem haladta meg a jövedelmem a minimálbért. Néhány
évvel ezelőtt ugyan volt egy olyan halvány érzésem, hogy nem lesz en-
nek jó vége, kevés lesz a nyugdíj, nem fogok megélni, de aztán halo-
gattam a dolgot: még nem vagyok öreg, ráérek…

A nyugdíjszámításnál már gyanakodtam, a kapott előlegek láttán
kezdtem komolyan aggódni, de a végső bizonyosság ma ért: megkap-
tam az első teljes havi nyugdíjamat. Nem éri el a harmincezer forintot.
Csak összehasonlításként: a lakásrezsim átlagosan havi 42.000 Ft

Na most essek kétségbe? Sirassam az elszállt fiatalságomat? A si-
ránkozáson kívül mit tehetek még? A válasz pofonegyszerű: a jól meg-
érdemelt nyugdíjas évek helyett, a pihenés helyett holnap reggel,
mintha mi sem történt volna, újra kimegyek az utcára, felhangosí-
tom az URH-t, nyomkodok minden címre, rohanok, hogy odaérjek 2
perc alatt, idegeskedek a forgalomban, címre érek, elviszem, csekkel
fizet, beváltom, újra felhangosítom, nyomkodok, rohanok, idegeske-
dem… vajon meddig? Itt fogok megdögleni a saját taximban?

Drága Kollégáim, szaktársak! Ha van még öt, vagy tíz évetek a
nyugdíjig, kezdjetek el spórolni! Minden hónapban, minden héten,
vagy akár minden nap tegyetek el egy bizonyos meghatározott össze-
get. Tegyétek bankba, nyugdíjpénztárba, életbiztosításba, párnahu-
zatba, teljesen mindegy. De rendszeresen, ha kell fogcsikorgatva, ha
kell nélkülözve, tegyetek félre. Az az öt-tíz év baromi gyorsan elszáll,
és arányaiban a ti nyugdíjatok sem lesz több, mint az enyém. Ha nem
is omlik össze a nyugdíjrendszer tíz éven belül, az azért egészen bi-
zonyos, hogy a mainál jobb helyzetre nem érdemes számítani. Amit
MA elteszel, az fog téged életben tartani nyugdíjas korodban. Higgy
nekem, én a saját káromon tanultam. Nem kellemes érzés…

nyugdíjas”

A taxik ellenőrzéséről
Már húsz éve is probléma volt, hogy a taxik ellenőrzésének nincs gaz-
dája, azt túl sok szerv végzi, és a „sok bába között elvész a gyerek” A
számtalan szerv összehangolatlan ellenőrzési stratégiája, néha egy-
másnak ellentmondó intézkedései nem érik el a kívánt célt, vagyis
hogy végre rend legyen a szakmában.. Nézzük, ki mindenki állíthatta
meg a taxit 1994-ben igazoltatás, ellenőrzés céljából:

• Rendőrség
• Határőrség (határterületen)
• Közterület-felügyelet
• Adóhatóság
• Közlekedési felügyelet
• Hírközlési felügyelet
• Fogyasztóvédelmi felügyelőség
• Helyi önkormányzat

Taxiállomások 1994
Ebben az évben merült fel először, hogy valamit tenni kellene a drosz-
tokkal. A kerületek eltérően értékelték saját területüket, érdemes visz-
szaidézni, hogy akkoriban mit kértek volna a taxiállomás-férőhelyekért
(ha lett volna, aki fizet érte):

• II. kerület: férőhelyenként és évenként 600 Ft
• V. kerület: nem volt szabályozás
• VI. kerület: főútvonalon 10.000, mellékútvonalon 6.000 Ft

évente taxigépkocsinként!
• VII. kerület: mellékútvonalon 12.500, főútvonalon 25.000 Ft

évente, taxiautónként!
• VIII. kerület folyóméterenként 500.-, ill. évente 1.000 Ft
• XIV. kerület: taxiautónként és évenként 1.800.- Ft

Azt hiszem, felesleges folytatni a sort. A valóságtól messze elru-
gaszkodott igényekkel lépett fel néhány kerület már akkor, nem cso-
da tehát, hogy nem működött a rendszer. Azt hiszem ugyanakkor,
hogy sok taxis véleménye egyezik meg abban, hogy szívesen fizetne
egy méltányos összeget, ha gépkocsija és saját testi épsége veszé-
lyeztetése nélkül beállhatna a főváros bármelyik taxiállomására. De
azért azt látjuk ugye, hogy erről még egyáltalán nincs szó…

Erről írt a Taxisok Világa 2004 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 februárjában

20 éve történt
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Változott a drosztrendelet
Bizony, lassan már tíz éve fizetünk a drosztokért. Februárban megje-
lent, áprilisban hatályba lépett a főváros rendelete, ami szerint droszt-
használati díjat kell fizetnünk.

Az érdekképviseletek „természetesen” tiltakoztak a rendelkezés el-
len kisebb-nagyobb vehemenciával. A fővárosi taxitársaságok és a
BKIK egyeztetett véleményezéssel fordult a jogalkotók felé. Néhány
idézet e levélből: „… a taxiszolgáltatás minden szereplőjének érdeké-
ben egyidejűleg szükséges a drosztrendszer kiépítése, az egységes
viteldíj alkalmazása, a létszámkérdés rendezése, illetve a folyamatos,
minden részletre kiterjedő ellenőrzés megszervezése.”  „A taxis szak-
ma számára elengedhetetlen, hogy a Rendelet tartalmazza a tervezett
droszthálózat földrajzi elhelyezkedését, pontos férőhelyszámát. En-
nek hiányában a férőhelyek esetleges csökkentése vagy növelése
számunkra nem átlátható.“

Nyugdíjba mentem
Az alábbiakban a 2004-ben megjelent írást közel teljes terjedelmében
közöljük. Tesszük ezt azért, mert üzenete ma aktuálisabb, mint valaha…

„Igen, ne röhögjél, nyugdíjba mentem. Én, aki még ma is megfordu-
lok minden jó csaj után, némelyiknek be is szólok. Nyugdíjba mentem
én, aki jelenleg is két barátnőt tartok párhuzamosan. Nem tudnak egy-
másról, pedig nekem régi vágyam, hogy egyszer majd hármasban…

Nyugdíjba mentem makkegészségesen, még alig őszülve, csak ki-
csit kopaszodva, telve energiával, tettvággyal. Ma sem dolgozom ke-
vesebbet mint tegnap, pedig már jól megérdemelt pihenésemet kel-
lene töltenem a hintaszékemben, csendesen pipázgatva és elmélked-
ve a mai fiatalság viselt dolgairól (akiknek életkorát persze mélysége-
sen irigylem…)

Hogy miért dolgozom még ma is ugyanannyit, mint eddig? Ennek
okait szeretném elmesélni nektek, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy velem ellentétben ti legalább okuljatok belőle.

1982-ben kezdődött magántaxis időszámításom, abban az időben,
amikor mindenki annyit keresett, amennyit „nem szégyellt”. Természe-
tesen én sem szégyelltem, napi tíz órákat kinn voltam az utcán, és ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan jött a pénz, sok pénz.
Aztán más napokon ugyanolyan folyamatosan, vagy még gyorsabban
el is ment. Habzsoltam az életet. Egy idő után szinte nem múlt el hét-
vége anélkül, hogy ne talált volna a hajnal valamilyen menő szórako-
zóhelyen, vagy egy alig ismert nő ágyában. Nem voltak másokkal
szembeni kötelezettségeim, feleségem korán elment, gyermekeim
felnőttek, kirepültek. Nem törődtem a holnappal, éltem az életet…

A kilencvenes évek közepétől valami megváltozott. Már nem jöttek
olyan könnyen a pénzek, viszont ugyanolyan könnyen mentek. Vagy
még inkább. ’99-ben kétszer cseréltem autót. Hét hónap elég volt
hogy rájöjjek, egyszerűen nem tudom fizetni a részleteket. Pedig
szép autó volt, nagy autó volt, az utasok szerették, lehetett villogni ve-
le a csajok előtt. Mikor kiderült, hogy ezt a luxusautót nem igazán tu-
dom fenntartani, sokat gondolkodtam, mit tegyek, de végül a sokadik
banki felszólítás eldöntötte a dolgot: eladtam és vettem egy kisebbet,
hátha sokáig kitart. Mennyire gyűlöltem pedig, amikor idősebb kollé-
gák, ha kocsicseréről esett szó, reszketeg hangon így fogalmaztak: –
ez már jó lesz nekem, amíg élek…

Utáltam, hogy így beszélnek, megvetettem őket öregségük és foly-
ton emlegetett betegségeik miatt, gyűlöltem, hogy nyugdíjas létükre
még mindig itt rontják a levegőt a droszton, de legjobban azt gyűlöl-
tem, hogy hamarosan én is ilyen leszek. Nyugdíjas! Olyan gyászos
csengése van ennek a szónak…

Mikor végre rászántam magam, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos
ügyeimet elindítsam, több meglepetés is ért. Saját számításaim sze-
rint negyvenkét év munkaviszonnyal rendelkeztem, a nyugdíjintézet vi-
szont csak harminchatot ismert el. Több olyan munkaviszonyom volt
a hetvenes-nyolcvanas években, amelyeknek semmi nyoma nem volt.
1989-től három évig dolgoztam egy olyan cégnél, amelynek azóta
már a jogutódja is megszűnt. 

Az utóbbi tíz évben már főállású taxisként dolgoztam, és „természe-
tesen” soha nem haladta meg a jövedelmem a minimálbért. Néhány
évvel ezelőtt ugyan volt egy olyan halvány érzésem, hogy nem lesz en-
nek jó vége, kevés lesz a nyugdíj, nem fogok megélni, de aztán halo-
gattam a dolgot: még nem vagyok öreg, ráérek…

A nyugdíjszámításnál már gyanakodtam, a kapott előlegek láttán
kezdtem komolyan aggódni, de a végső bizonyosság ma ért: megkap-
tam az első teljes havi nyugdíjamat. Nem éri el a harmincezer forintot.
Csak összehasonlításként: a lakásrezsim átlagosan havi 42.000 Ft

Na most essek kétségbe? Sirassam az elszállt fiatalságomat? A si-
ránkozáson kívül mit tehetek még? A válasz pofonegyszerű: a jól meg-
érdemelt nyugdíjas évek helyett, a pihenés helyett holnap reggel,
mintha mi sem történt volna, újra kimegyek az utcára, felhangosí-
tom az URH-t, nyomkodok minden címre, rohanok, hogy odaérjek 2
perc alatt, idegeskedek a forgalomban, címre érek, elviszem, csekkel
fizet, beváltom, újra felhangosítom, nyomkodok, rohanok, idegeske-
dem… vajon meddig? Itt fogok megdögleni a saját taximban?

Drága Kollégáim, szaktársak! Ha van még öt, vagy tíz évetek a
nyugdíjig, kezdjetek el spórolni! Minden hónapban, minden héten,
vagy akár minden nap tegyetek el egy bizonyos meghatározott össze-
get. Tegyétek bankba, nyugdíjpénztárba, életbiztosításba, párnahu-
zatba, teljesen mindegy. De rendszeresen, ha kell fogcsikorgatva, ha
kell nélkülözve, tegyetek félre. Az az öt-tíz év baromi gyorsan elszáll,
és arányaiban a ti nyugdíjatok sem lesz több, mint az enyém. Ha nem
is omlik össze a nyugdíjrendszer tíz éven belül, az azért egészen bi-
zonyos, hogy a mainál jobb helyzetre nem érdemes számítani. Amit
MA elteszel, az fog téged életben tartani nyugdíjas korodban. Higgy
nekem, én a saját káromon tanultam. Nem kellemes érzés…

nyugdíjas”

A taxik ellenőrzéséről
Már húsz éve is probléma volt, hogy a taxik ellenőrzésének nincs gaz-
dája, azt túl sok szerv végzi, és a „sok bába között elvész a gyerek” A
számtalan szerv összehangolatlan ellenőrzési stratégiája, néha egy-
másnak ellentmondó intézkedései nem érik el a kívánt célt, vagyis
hogy végre rend legyen a szakmában.. Nézzük, ki mindenki állíthatta
meg a taxit 1994-ben igazoltatás, ellenőrzés céljából:

• Rendőrség
• Határőrség (határterületen)
• Közterület-felügyelet
• Adóhatóság
• Közlekedési felügyelet
• Hírközlési felügyelet
• Fogyasztóvédelmi felügyelőség
• Helyi önkormányzat

Taxiállomások 1994
Ebben az évben merült fel először, hogy valamit tenni kellene a drosz-
tokkal. A kerületek eltérően értékelték saját területüket, érdemes visz-
szaidézni, hogy akkoriban mit kértek volna a taxiállomás-férőhelyekért
(ha lett volna, aki fizet érte):

• II. kerület: férőhelyenként és évenként 600 Ft
• V. kerület: nem volt szabályozás
• VI. kerület: főútvonalon 10.000, mellékútvonalon 6.000 Ft

évente taxigépkocsinként!
• VII. kerület: mellékútvonalon 12.500, főútvonalon 25.000 Ft

évente, taxiautónként!
• VIII. kerület folyóméterenként 500.-, ill. évente 1.000 Ft
• XIV. kerület: taxiautónként és évenként 1.800.- Ft

Azt hiszem, felesleges folytatni a sort. A valóságtól messze elru-
gaszkodott igényekkel lépett fel néhány kerület már akkor, nem cso-
da tehát, hogy nem működött a rendszer. Azt hiszem ugyanakkor,
hogy sok taxis véleménye egyezik meg abban, hogy szívesen fizetne
egy méltányos összeget, ha gépkocsija és saját testi épsége veszé-
lyeztetése nélkül beállhatna a főváros bármelyik taxiállomására. De
azért azt látjuk ugye, hogy erről még egyáltalán nincs szó…

Erről írt a Taxisok Világa 2004 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 februárjában

20 éve történt
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Ismét néhány olyan recepttel jelentkezem, amit nem minden nap
szoktunk az asztalra tenni, de igazán kellemes élmény szemnek,
szájnak. Miután barátaink meglátogattak, s felköszöntöttek egyre
szaporodó éveim számának okán, a következő étkekkel leptem meg
magunkat. A rövid menü: tejszínes hagymaleves kru-
tonnal, fürjtojással, vala-
mint pácolt vadkacsa bor-
ban párolva, gombával,
párolt káposztával, hagy-
más tört krumplival. 

Nos, nézzük a levest. 
Négy főre dolgoztam,

így két nagy fej hagymát
felszeleteltem és kb. 5-6
dkg vajon pároltam lassan,
ne égjen meg, csak puhul-
jon. Sóztam, borsoztam és
kevés szerecsendiót szór-
tam reá, majd némi húslével
felengedve, botmixerrel pé-
pesítettem. Még egy kis hús-
lé, majd egy deci tejszínt is
belekeverve felfőztem és ez
kész is. Tálaláskor a levesre pirított kockát és felezett főtt fürjtojást
teszek, így kínáltam.

A vadkacsa már munkásabb. 
Pár nappal a sütés előtt a vidéki vadászatról kapott vadkacsát

zöldséges, fűszeres páclében áztatom, s hűtőben tartom. A sütés-
hez előkészítem oly módon, hogy a belsejét majoránnával és sóval
szórom, valamint egy félbevágott almát megtűzdelek szegfűszeg-

gel, s szintén beledugom. Kívül is enyhén fűszerezem, s betakarom
baconszeletekkel. A tepsibe páclét öntök, és zöldségdarabokat a
pácból, valamint 2-3 deci fehér bort. Erre helyezem a kacsát, lefóli-
ázom, majd előmelegített sütőben mintegy két órán át sütöm, a vé-
gén fólia nélkül kissé pirítom. A kacsa biztosan omlós, puha lesz,
és grill-ollóval szépen lehet darabolni. A legjobb falatok belőle a
mell és a comb, amit tálaláskor a saját pecsenyelével meglocsolok.

Adok mellé a menet közben elkészített vörös párolt ká-
posztából, petrezselymes párolt gombából, s a formá-
zott tört burgonyából.

Pince hideg száraz rozé igen jól megy hozzá.
Alkalmasint érdemes kipróbálni, fakanalas jó étvágyat

kívánok,
Soós István City22

Pácolt vadkacsa

Tejszínes hagymaleves
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Február 5-éig lehetett véleményezni a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) javasla-
tát a KRESZ-módosításról, a szaktárca hi-
vatalos oldalán olvasható javaslatban egye-
bek mellett új fényjelzések és egységes
táblák bevezetése szerepel.

A minisztérium által kiadott közleményből meg-
tudtuk: balesetveszélyes helyzetet okoz, ha az
autós az autópályán vagy autóúton kialakuló tor-
lódás miatt fékezésre kényszerül. A javaslat sze-
rint a KRESZ előírná, hogy a jelentős sebesség-
csökkentést – a jármű megállásáig, vagy a lassí-
tás megszüntetéséig – a jövőben a jármű mind-
két oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű
működtetésével kell jelezni. A tárca szerint a be-
vált gyakorlathoz igazodó előírás bevezetésével
kevesebb lehet az ütközés a gyorsforgalmi uta-
kon.

A módosításban a KRESZ megújítását célzó
lakossági felmérésben felmerült javaslat is he-
lyet kapott: az előírások megengedhetik, hogy a
forgalmat irányító készülékek piros és zöld fény-
jelzéseiben vagy a kiegészítő lámpákon csökke-
nő számsor utaljon az adott fényjelzés megválto-
zásáig hátralévő időtartamra.

A közleményben emlékeztettek arra is: a
KRESZ a megalkotása óta eltelt közel negyven
évben, több mint harminc alkalommal változott, a
hatályos jogszabályban ezért tucatnyi különböző
stílusú közúti jelzés található. A rendeletben a mó-
dosítás nyomán az akár 1975-ben rajzolt jelzéské-
peket egységes szemléletben kiszerkesztett táb-
lák válthatják fel, a tanulóvezetők így a hatályos
KRESZ-ből pontosan azokat a táblaképeket sajá-
títhatják el, amelyekkel az utak mentén is találkoz-
hatnak. Megjegyzendő, jelentős tartalmi változás
az új táblákon nem észlelhető, inkább stilizáltabb,
egyenes vonalúbb ábrázolás érhető tetten.

A rendelkezések néhány, jogszabályban rögzí-
tett eltérést megengedhetnek, így például ki-
mondhatják, hogy városképi okokból más közúti
jelzésekkel össze nem téveszthető egyedi táblák

jelölhetik a helyi közösségi közlekedési eszközök
megállóit és a taxiállomásokat. 

Több uniós tagállamban kialakult gyakorlat át-
ültetésével, új jelzőtábla adhat tájékoztatást az
út mellett vagy annak közelében lévő egyházi lé-
tesítményről. Felirat utalhat a felekezet, vallási
közösség és az épület nevére, a szertartások
időpontjára. Az információknak különösen olyan
idegenforgalmi és üdülőövezetekben lehet je-
lentősége, ahol az odalátogatók kevesebb hely-
ismerettel rendelkeznek – olvasható az NFM
közleményében. Mint írták, a műszaki előírások
után a KRESZ is megnyitja a nappali menetjelző
lámpa szabályszerű használatának lehetőségét
a motorkerékpárosok előtt: az 5-6 cm átmérőjű
pozíciófény nem vakít, de távolról is jól látható,
és csak kismértékben terheli a jármű elektroni-
kai rendszereit. 

Az NFM fontosnak érezte hangsúlyozni: a
KRESZ az e-útdíj bevezetéssel egyidejűleg ha-
tályba lépett módosítása megtiltotta a 7,5 tonna
össztömeg feletti tehergépjárművek átmenő for-
galmát az alsóbb rendű úthálózaton. Az üzemel-
tetési tapasztalatok alapján azonban az előzete-
sen becsülttől jelentősen elmaradó, kismértékű
átterelődés mutatható ki a díjköteles szakaszok-
ról a mellékutakra egyes térségekben, ezért a
helyi kereskedelem és gazdaság élénkítése ér-
dekében a megyén belüli célforgalomban enyhí-
ti a korlátozást. A súlyhatár általánosságban 12
tonnára nő, ezzel gyakorlatilag a kéttengelyes te-
hergépkocsik teljes köre bekerül a kedvezmé-
nyezettek közé. A pontosabban körülhatárolt tila-
lom lehetővé teheti, hogy a kijelölt szervek a je-
lenleginél is hatékonyabban lássák el ellenőrzé-
si feladataikat – derül ki a közleményből. 

A kormányzati honlapon társadalmi vélemé-
nyeztetésre közzétett rendelettervezethez febru-
ár 5-éig lehetett véleményeket fűzni, ezek végle-
ges elfogadásáról várhatóan egy-két hónapon
belül döntés születik: az új előírások a kihirde-
tést követő napon lépnek majd hatályba.

k.z.t.
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Az érettségi után két fiú-
testvér eltérõ utakon indult
el az életbe. Egyikük csend-
õr százados lett, a másik
partizán. Csak 1949-ben ta-
lálkoztak újra. Addig csu-
pán az egykori iskolatársak
beszámolóiból hallottak
egymásról. Beszélgettek.

A volt csendõrtiszt: – Rég
láttalak, mi van veled?

A volt partizán: – Megva-
gyok, segédmunkásként
dolgozom egy gyárban. És
te?

A volt csendõrtiszt: – Szá-
zadosi rangban átvettek a
Néphadseregbe.

A volt partizán: – Hát az
meg hogy lehet?

A volt csendõrtiszt: – Azt
írtam az önéletrajzomba,
hogy a testvérem partizán.
Te meg gondolom azt, hogy
a testvéred csendõr száza-
dos.

* * *
A földosztás, majd az új-

raállamosítás után János
bácsit rá akarják beszélni,
lépjen be a termelõszövet-
kezetbe. Az öreg már hajlik
rá, mire az agitátor hozzá-
teszi:

– Néhány dolgot be kell
ám adni a közösbe.

– No és mit?
– Be kell adni a lovakat.
– Ha be kell, hát beadjuk.
– A tehenet is be kell adni.
– Azt is beadjuk.
– A kecskét is be kell adni.
– A kecskét? Azt nem

adom!
– Aztán miért?
– Mer az van!

* * *
Fickó a fehérnemûboltban:
– Melltartót szeretnék a

feleségemnek!
– És milyen formájú a ked-

ves neje melle? Tán görög-
dinnye?

– Nem mondanám...
– Netán sárgadinnye?
– Az sem igazán...
– Akkor almácskák?
– Az sem...
– Hát miféle?
– Olyan... vizslafül...

* * *
Kínai piacon 
– Az milyen hús?
– Csike
– És az?
– Kuta.
– De hát, Magyarorszá-

gon tilos kutyahúst árulni!
– Akko, csike… 

Negyven év alatt már harmincszor változott

Módosul a KRESZ Rengeteg 
a fantom 

taxitársaság
Ismeretes, hogy áremelés történt a buda-
pesti taxis piacon. Ugyanakkor jelentősen
megszigorodtak a taxizás feltételei. Kár-
tyalehúzó berendezés, légkondicionált
autók, téli gumik és szigorú előírások a
taxi műszaki tulajdonságaival, az autó mé-
reteivel kapcsolatban. 

Érhetően sokan abbahagyták a taxi-
zást, ismét civil autósok lettek. Az utasok
közül néhányan nem tudták, vagy nem
akarták megfizetni a taxit, ezért olcsóbb
személyszállítókat kerestek, keresnek. Az
internet világában ez nagyon egyszerű
dolog. 

Nagyon sok személyszállító vállalkozás
van fent az interneten, közülük jó néhány
taxiként hirdeti magát. 

Taxi, mely fél áron fuvaroz. 
Hogyan engedélyezik ezeket a fantom

taxitársaságokat?  Nem hirdetheti magát
taxinak az, amelyik nem taxi!

A taxi (francia szó): az taxaméterrel fel-
szerelt bérautó. Még hozzátehetjük, hogy
ehhez a tevékenységhez kell még sza-
badjelző és Magyarországon sárga rend-
szám. De hát ezeknek a fantom „taxik-
nak” a felsoroltakból egyik sincs. Se taxi-
óra, se szabadjelző. Lehet, hogy sárga
rendszám van, mert van személyszállító
vállalkozása. Személyszállító, de nem ta-
xis!

Jó lenne, ha a fogyasztóvédelem bön-
gészné az internetet és lecsapna ezekre
a „taxi” társaságokra. 

Ha fél áron fuvaroznak a fővárosban,
akkor már nem lehet taxinak nevezni
őket! Akkor nincs helyük közöttünk!

Horváth András
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Ismét néhány olyan recepttel jelentkezem, amit nem minden nap
szoktunk az asztalra tenni, de igazán kellemes élmény szemnek,
szájnak. Miután barátaink meglátogattak, s felköszöntöttek egyre
szaporodó éveim számának okán, a következő étkekkel leptem meg
magunkat. A rövid menü: tejszínes hagymaleves kru-
tonnal, fürjtojással, vala-
mint pácolt vadkacsa bor-
ban párolva, gombával,
párolt káposztával, hagy-
más tört krumplival. 

Nos, nézzük a levest. 
Négy főre dolgoztam,

így két nagy fej hagymát
felszeleteltem és kb. 5-6
dkg vajon pároltam lassan,
ne égjen meg, csak puhul-
jon. Sóztam, borsoztam és
kevés szerecsendiót szór-
tam reá, majd némi húslével
felengedve, botmixerrel pé-
pesítettem. Még egy kis hús-
lé, majd egy deci tejszínt is
belekeverve felfőztem és ez
kész is. Tálaláskor a levesre pirított kockát és felezett főtt fürjtojást
teszek, így kínáltam.

A vadkacsa már munkásabb. 
Pár nappal a sütés előtt a vidéki vadászatról kapott vadkacsát

zöldséges, fűszeres páclében áztatom, s hűtőben tartom. A sütés-
hez előkészítem oly módon, hogy a belsejét majoránnával és sóval
szórom, valamint egy félbevágott almát megtűzdelek szegfűszeg-

gel, s szintén beledugom. Kívül is enyhén fűszerezem, s betakarom
baconszeletekkel. A tepsibe páclét öntök, és zöldségdarabokat a
pácból, valamint 2-3 deci fehér bort. Erre helyezem a kacsát, lefóli-
ázom, majd előmelegített sütőben mintegy két órán át sütöm, a vé-
gén fólia nélkül kissé pirítom. A kacsa biztosan omlós, puha lesz,
és grill-ollóval szépen lehet darabolni. A legjobb falatok belőle a
mell és a comb, amit tálaláskor a saját pecsenyelével meglocsolok.

Adok mellé a menet közben elkészített vörös párolt ká-
posztából, petrezselymes párolt gombából, s a formá-
zott tört burgonyából.

Pince hideg száraz rozé igen jól megy hozzá.
Alkalmasint érdemes kipróbálni, fakanalas jó étvágyat

kívánok,
Soós István City22

Pácolt vadkacsa

Tejszínes hagymaleves
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Február 5-éig lehetett véleményezni a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) javasla-
tát a KRESZ-módosításról, a szaktárca hi-
vatalos oldalán olvasható javaslatban egye-
bek mellett új fényjelzések és egységes
táblák bevezetése szerepel.

A minisztérium által kiadott közleményből meg-
tudtuk: balesetveszélyes helyzetet okoz, ha az
autós az autópályán vagy autóúton kialakuló tor-
lódás miatt fékezésre kényszerül. A javaslat sze-
rint a KRESZ előírná, hogy a jelentős sebesség-
csökkentést – a jármű megállásáig, vagy a lassí-
tás megszüntetéséig – a jövőben a jármű mind-
két oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű
működtetésével kell jelezni. A tárca szerint a be-
vált gyakorlathoz igazodó előírás bevezetésével
kevesebb lehet az ütközés a gyorsforgalmi uta-
kon.

A módosításban a KRESZ megújítását célzó
lakossági felmérésben felmerült javaslat is he-
lyet kapott: az előírások megengedhetik, hogy a
forgalmat irányító készülékek piros és zöld fény-
jelzéseiben vagy a kiegészítő lámpákon csökke-
nő számsor utaljon az adott fényjelzés megválto-
zásáig hátralévő időtartamra.

A közleményben emlékeztettek arra is: a
KRESZ a megalkotása óta eltelt közel negyven
évben, több mint harminc alkalommal változott, a
hatályos jogszabályban ezért tucatnyi különböző
stílusú közúti jelzés található. A rendeletben a mó-
dosítás nyomán az akár 1975-ben rajzolt jelzéské-
peket egységes szemléletben kiszerkesztett táb-
lák válthatják fel, a tanulóvezetők így a hatályos
KRESZ-ből pontosan azokat a táblaképeket sajá-
títhatják el, amelyekkel az utak mentén is találkoz-
hatnak. Megjegyzendő, jelentős tartalmi változás
az új táblákon nem észlelhető, inkább stilizáltabb,
egyenes vonalúbb ábrázolás érhető tetten.

A rendelkezések néhány, jogszabályban rögzí-
tett eltérést megengedhetnek, így például ki-
mondhatják, hogy városképi okokból más közúti
jelzésekkel össze nem téveszthető egyedi táblák

jelölhetik a helyi közösségi közlekedési eszközök
megállóit és a taxiállomásokat. 

Több uniós tagállamban kialakult gyakorlat át-
ültetésével, új jelzőtábla adhat tájékoztatást az
út mellett vagy annak közelében lévő egyházi lé-
tesítményről. Felirat utalhat a felekezet, vallási
közösség és az épület nevére, a szertartások
időpontjára. Az információknak különösen olyan
idegenforgalmi és üdülőövezetekben lehet je-
lentősége, ahol az odalátogatók kevesebb hely-
ismerettel rendelkeznek – olvasható az NFM
közleményében. Mint írták, a műszaki előírások
után a KRESZ is megnyitja a nappali menetjelző
lámpa szabályszerű használatának lehetőségét
a motorkerékpárosok előtt: az 5-6 cm átmérőjű
pozíciófény nem vakít, de távolról is jól látható,
és csak kismértékben terheli a jármű elektroni-
kai rendszereit. 

Az NFM fontosnak érezte hangsúlyozni: a
KRESZ az e-útdíj bevezetéssel egyidejűleg ha-
tályba lépett módosítása megtiltotta a 7,5 tonna
össztömeg feletti tehergépjárművek átmenő for-
galmát az alsóbb rendű úthálózaton. Az üzemel-
tetési tapasztalatok alapján azonban az előzete-
sen becsülttől jelentősen elmaradó, kismértékű
átterelődés mutatható ki a díjköteles szakaszok-
ról a mellékutakra egyes térségekben, ezért a
helyi kereskedelem és gazdaság élénkítése ér-
dekében a megyén belüli célforgalomban enyhí-
ti a korlátozást. A súlyhatár általánosságban 12
tonnára nő, ezzel gyakorlatilag a kéttengelyes te-
hergépkocsik teljes köre bekerül a kedvezmé-
nyezettek közé. A pontosabban körülhatárolt tila-
lom lehetővé teheti, hogy a kijelölt szervek a je-
lenleginél is hatékonyabban lássák el ellenőrzé-
si feladataikat – derül ki a közleményből. 

A kormányzati honlapon társadalmi vélemé-
nyeztetésre közzétett rendelettervezethez febru-
ár 5-éig lehetett véleményeket fűzni, ezek végle-
ges elfogadásáról várhatóan egy-két hónapon
belül döntés születik: az új előírások a kihirde-
tést követő napon lépnek majd hatályba.

k.z.t.
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Az érettségi után két fiú-
testvér eltérõ utakon indult
el az életbe. Egyikük csend-
õr százados lett, a másik
partizán. Csak 1949-ben ta-
lálkoztak újra. Addig csu-
pán az egykori iskolatársak
beszámolóiból hallottak
egymásról. Beszélgettek.

A volt csendõrtiszt: – Rég
láttalak, mi van veled?

A volt partizán: – Megva-
gyok, segédmunkásként
dolgozom egy gyárban. És
te?

A volt csendõrtiszt: – Szá-
zadosi rangban átvettek a
Néphadseregbe.

A volt partizán: – Hát az
meg hogy lehet?

A volt csendõrtiszt: – Azt
írtam az önéletrajzomba,
hogy a testvérem partizán.
Te meg gondolom azt, hogy
a testvéred csendõr száza-
dos.

* * *
A földosztás, majd az új-

raállamosítás után János
bácsit rá akarják beszélni,
lépjen be a termelõszövet-
kezetbe. Az öreg már hajlik
rá, mire az agitátor hozzá-
teszi:

– Néhány dolgot be kell
ám adni a közösbe.

– No és mit?
– Be kell adni a lovakat.
– Ha be kell, hát beadjuk.
– A tehenet is be kell adni.
– Azt is beadjuk.
– A kecskét is be kell adni.
– A kecskét? Azt nem

adom!
– Aztán miért?
– Mer az van!

* * *
Fickó a fehérnemûboltban:
– Melltartót szeretnék a

feleségemnek!
– És milyen formájú a ked-

ves neje melle? Tán görög-
dinnye?

– Nem mondanám...
– Netán sárgadinnye?
– Az sem igazán...
– Akkor almácskák?
– Az sem...
– Hát miféle?
– Olyan... vizslafül...

* * *
Kínai piacon 
– Az milyen hús?
– Csike
– És az?
– Kuta.
– De hát, Magyarorszá-

gon tilos kutyahúst árulni!
– Akko, csike… 

Negyven év alatt már harmincszor változott

Módosul a KRESZ Rengeteg 
a fantom 

taxitársaság
Ismeretes, hogy áremelés történt a buda-
pesti taxis piacon. Ugyanakkor jelentősen
megszigorodtak a taxizás feltételei. Kár-
tyalehúzó berendezés, légkondicionált
autók, téli gumik és szigorú előírások a
taxi műszaki tulajdonságaival, az autó mé-
reteivel kapcsolatban. 

Érhetően sokan abbahagyták a taxi-
zást, ismét civil autósok lettek. Az utasok
közül néhányan nem tudták, vagy nem
akarták megfizetni a taxit, ezért olcsóbb
személyszállítókat kerestek, keresnek. Az
internet világában ez nagyon egyszerű
dolog. 

Nagyon sok személyszállító vállalkozás
van fent az interneten, közülük jó néhány
taxiként hirdeti magát. 

Taxi, mely fél áron fuvaroz. 
Hogyan engedélyezik ezeket a fantom

taxitársaságokat?  Nem hirdetheti magát
taxinak az, amelyik nem taxi!

A taxi (francia szó): az taxaméterrel fel-
szerelt bérautó. Még hozzátehetjük, hogy
ehhez a tevékenységhez kell még sza-
badjelző és Magyarországon sárga rend-
szám. De hát ezeknek a fantom „taxik-
nak” a felsoroltakból egyik sincs. Se taxi-
óra, se szabadjelző. Lehet, hogy sárga
rendszám van, mert van személyszállító
vállalkozása. Személyszállító, de nem ta-
xis!

Jó lenne, ha a fogyasztóvédelem bön-
gészné az internetet és lecsapna ezekre
a „taxi” társaságokra. 

Ha fél áron fuvaroznak a fővárosban,
akkor már nem lehet taxinak nevezni
őket! Akkor nincs helyük közöttünk!

Horváth András
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„Igazad van: simítni a gyürődést,
Visszafésülni ellazult hajat,
- Még azt hihetnék körül az emberek:
Valami bolond "íróné" ül itt,
Ki este verslábaktól dúlt fejére
Csak így-úgy csapja fel a kalapot,
S biztosító-tűt vesz kapocs helyett.
- Az ura? - Az tán még-figurább szerzet!
Csőbe kuksoló, halvány mániákus,
Metsz, izzít, szárít, kikészít, leöblint,
S azt hiszi: ezen nyílik a világ.
- Pedig ments Isten! Semmi baja néki!
Rendes kis úr, - komoly, szakállas úr! 

(Kaffka Margit: Rosszalkodás)
„Az Istenért! Csak férfi író egy női toalettet
le ne írjon. Minek részletezik a nőiket, ha
nem értenek hozzá?... Ne kezdjék el, hogy
ilyen színű és amolyan szabású, és csipkéjű
és szalagú és virágú öltöny van a nőkön,
mert az ember elájul ettől.” – Tersánszky Jó-
zsi Jenő jegyezte föl ezt a kifakadást, és aki
imigyen kifakadt, az nem más mint e havi köl-
tőnk: Kaffka Margit.

Van némi igazság a Margit akkori társa-
ságbeli kifakadásában, mert ő igazán ismer-
te nő- társait, bizonyság erre két híres regé-
nye, a Színek és évek és a Hangyaboly – le-
ányok és nők megpróbáltatásainak és helyt-
állásainak története mindkettő.

– No de, nézze csak, drága Margitka – vi-
tázhatott volna vele, a vitát igen nagyon ked-
velővel valaki e társaságból –, ott van teszem
azt például Tolsztoj Leo, férfi ember, és ugye
milyen hátborzongató pontossággal írta le a
Karenina Anna ruháit, lelke hullámzásairól
már nem is szólva, ugyebár! Aztán a Háború
és békében Natasa első báli ruhájának pre-
cíz rögzítése! Aztán Flaubert! Szinte bele-
bújt az álmokba menekülő, unatkozó és kön-
nyen elcsábítható Bovaryné szerepébe! 

A visszaemlékezések szerint Margitnak
minden esetben sikerült frappánsan vissza-
vágnia, bármiről legyen szó, nem fukárkod-
ván a csipkelődéssel, kajánkodással. Ő már
az új idők asszonya. Tapasztalt. Még nosztal-
giával emlékszik a régi idők nyugalmára, bé-
kességére, szépségeire, de azt is tudja,
hogy a közeledő új világ arra készteti majd
nőtársait, hogy megőrizzék méltóságukat, és
a maguk nőiességének erejével álljanak
szembe kiszolgáltatott helyzetükkel. No és
persze legyenek önállóak – a gondolkodás-
ban is. Ne adjanak át minden terepet „okos”
uraiknak, „a teremtés koronáinak”!

Kaffka Margit 1880-ban született Nagyká-
rolyban, ebben a ma román fennhatóságú
nagy múltú és nagy kultúrájú városban. Mind-
két szülője régi nemesi család szülötte. Ám
mit ér az előkelő származás, ha az apa, a vá-
rosi főügyész korai halála után anya és leá-
nya igen szerényen, mondhatni szegénység-

ben éltek. Szerencse, hogy a kiváló szellemi
képességekkel bíró Margit elvégezhette a
Szatmári Irgalmasnővérek tanítóképzőjét,
majd szorgos rátanulással a tanárképzőt.

Miskolcon tanított irodalmat leánynöven-
dékeknek, akik rajongtak a fiatal tanár kis-
asszonyért. Hát hogyne! Tessenek maguk
elé képzelni nyúlánk, karcsú, hajlékony alak-
ját, dús gesztenyebarna haját, nagy kerek
csodálkozó, mindig kutatva tekintő világos-
szürke szemét, fitos orrát. Egyszóval érdeke-
sen szép volt a Margit, amit a nehány róla
készült rajz, festmény és fotográfia bizonyít.
Később, irodalmi sikerei teljében a kor szo-
kása szerint róla is készült úgynevezett „mű-
vészportré” – ez nekem modorosnak, túlzó-
an beállítottnak tűnik. Margitka itt úgy tekint
ránk (szuggesztíve), mintha ő lenne az óbu-
dai jósnő. 

Feleségül ment egy erdőmérnökhöz, fiú-
gyermekük született, ám pár rövidke év után
elváltak.  „Az erdész volt a hibás – mondták
egyesek – nem értette asszonya lírai lelkét.”
„Az asszony a hibás, az irodalom miatt elha-
nyagolta az ő urát” – vélekedtek mások.
Ugyan ki tud igazságot tenni? Margit igyeke-
zett mindennek megfelelni: délelőtt tanított,
aztán háztartás, gyerek, este pedig ott ült író-
asztalánál és írta regényeit, verseit. 

A háború első évében a biológus új férj
megértő segítségével Újpesten egy kis la-
kásban, később Budán a Márvány utcában
élve már nem tanított, csak az irodalommal
foglalkozott. Rövid boldog négy év után,
1918-ban Margit megkapta az akkoriban vi-
lágszerte dúló nagy járványt, a spanyolnát-
hát, az végzett vele 38 éves korában. Rá egy
nappal meghalt a kisfia is. 

Kaffka Margitot elsősorban prózaíróként
értékelték. Móricz Zsigmond azt írta róla,
hogy a női lélek ábrázolásában „olyan ma-
gaslatra ért, ahová asszonyíró még soha”.
Hát a verseiben milyen magaslatokra ért, mi
újat adott nekünk, az akkori és a mostani ol-
vasóknak? 

Ugyan mi is volt őelőtte minálunk a női
versírás?! Tisztelet a valóban kevés kivétel-
nek, csupa szenvelgés, bájos dilettantizmus,
a férfi költőnagyságok ájult és kritikátlan tisz-
telete: „Oh, nagy költő, néked ajánlom tüzes
pennámat!” – és ehhez hasonlók. A már éle-
tükben szoborrá merevített költőóriások ár-
nyékából kilépni nemigen merészeltek a
„pennát ragadó” széplelkű hölgyek.

Csak a Margit. Aki merészelt a hétközna-
pok érzésvilágáról, az asszonyi élet gondjai-
ról, apró lélekrezdüléseiről írni dalszerűen,
rímesen. Mintha azt üzenné: „Csak semmi
fennköltség, hölgyeim és uraim, hiszen az
élet apró hétköznapi események egymá-
sutánja”... Íme Kaffka Margit egyik jellegze-
tes verse:

Jó barátja, a dicséretekben egyébként
igen fukar Ady Endre ezt írta Kaffka Margit
verses kötetének kritikájában: „Teljes kiöm-
lést, lávát Kaffka Margitnál ne keress, ha
még oly boszorkányosan is utánozza mind-
ezt. Éppen a pompás szavak, s a pompás il-
latokat kereső hosszú sorok az ő eltakarói
és leleplezői... Egy asszony-író, akinek nem
kell udvarias, hazug bókokat mondani”.

A Farkasréti temetőben nyugszik, kisfiá-
val. Sírján karcsú, magas kő-asszony áll,
mindkét karját leengedve, tenyerét kifele for-
dítva, mintha azt jelezné: „Nézzétek csak,
nincs már semmim, hiszen minden gondola-
tomat megosztottam veletek”.

16

Az egyik pozsonyi magyar iskolá-
ban egy gyerek a szünetben ezt ír-
ta a táblára: „Talpra magyar!“ 

A tanár belép az osztályterembe,
meglátja a feliratot a táblán, és ret-
tenetesen ideges és mérges lesz.

– Ki merte ezt ideírni?
Senki se jelentkezik.
– Száz koronát adok annak, aki

megmondja, hogy ki írta.
A gyerekek összesúgnak ezen a

nem várt elõnyös ajánlaton, aztán
a kis Márton jelentkezik.

– Na, áruld el, ki írta?
– Tessék elõbb a pénzt ideadni!
A tanár már szeretne a végére

járni ennek az irredenta akciónak,
és odaadja a száz koronát.

– Na itt van, te csirkefogó! Most
már megmondod végre, hogy ki ír-
ta ezt a pimaszságot?

– Petõfi Sándor.

VALLOMÁS

Habos párnákon vívódik egy asszony.
Szemére halkan, reszketőn suhan
A végső árnyék. Lenn, az ágy fejénél
Virraszt a férfi sápadt komoran. 

Már alighogy zihál,
A szívverése halkabb lesz, eláll.
A végső percben megmozdul az ajka,
Vonagló szókban, töredezve, rajta
Egy élet kínja, vádja ott remeg:
„Hazugság volt! Soh'sem szerettelek!
Valaki egyszer szívem összetörte,
Elhagyva, árván jártam a világon.
Te akkor boldogságot kértél tőlem,
Én hittem, hogy a békét megtalálom...”
De ezt a hangot fül nem hallja már,
Hullámot nem ver, visszhangja se kél,
A szók értelme elhal születetlen...
S hűlő kezére ráborul a férj. 

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Tisztelt Szerkesztőség!

Az álmok valóra válnak…

Megint egy fehér
rendszámos „taxi”…
Köszönet a kollégának a szerkesztőségnek küldött ké-
pért. Megint egy fehérrendszámos taxinak látszó, álcá-
zott autó … 

Lehet, hogy már többen vannak, mint a sárga rendszá-
mosok? 

Sokan kérdezik, ki állítja meg ezt az ámokfutást? Koráb-
ban közölt, féléves sorozatomból kiderülhetett, egyelőre
senki… Se a rendőrség, se a Budapesti Közlekedési Köz-
pont, se a Fogyasztóvédelmi Hatóság, se a Mérésügyi Hi-
vatal, se a Nemzeti Közlekedési Hatóság, se a Közterület-
felügyelet, nem tehet ellenük egyenként semmit! 

Csak egy közös ellenőrzés, csak egy közös tettenérés
lehet a megoldás. De erre még várni kell a jelek szerint… 

Juhász Péter 

Kommentár nélkül egy újabb „kolléga” 

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Tisztelt Szerkesztőség!

Gondolatok a mostani „taxizásról”
Értem én, hogy nem lehet a szemünk színe alapján sza-
bályozni a létszámot.

„Szép mondat” az is, hogy majd a piac szabályozza,
de mért kellett így belepiszkítani és irányítani ezt a kivá-
lasztódást. Mert ugye azt gondolná az ember, hogy a jó
szakemberek megmaradnak, a gyengébbek kihullanak.
Ebben az esetben el is fogadná az ember, hogy „Evolú-
ciós láncszem vagyok. Kiválasztódom”.

De nem ez történik, a kiválasztódás arról szól, ki tud
kevesebb pénzből megélni. Mert hát valljuk be, betaní-
tott munkát csinálnak a taxizásból, amihez nem kell szak-
tudás. Viszont a betanított munka bérezése is alacso-
nyabb, mint a szakmunkáé. Úgyhogy kösd fel a gatyád
és kezd el otthonról hordani a pénzt, ha pályán akarsz
maradni. 

A csendes címkiadás eredménye ez. Bár ugye „igaz-
ságosabb”, mivel közel „egyformán” jut mindenki cím-
hez. De az mégse normális, hogy az eddig jól teljesítő
taxisok (kb. átlag 300 cím/hó) bevétele kb. 60%-kal vis-
szaesett, mivel a cégek nem tudnak elegendő megren-
delést biztosítani a „tagjaik” számára. Sőt, azt is elköve-
tik velük szemben, hogy rajtuk kísérleteznek. Rendes he-
lyen, aki egy kísérletben részt vesz, annak fizetnek. Ná-
lunk mi fizetünk azért, hogy teszteljék rajtunk az általuk
(cégenként változó) kitalált címkiadó rendszert. 

Felhívnám a figyelmet továbbá arra is, hogy a szolgál-
tatásért utólag fizetnek, csak mi vagyunk annyira megve-
zetve, hogy előre fizetünk. Képzeld el a fodrászt, mikor
belépsz azt mondja 3000 Ft lesz, és nincs beleszólá-
sod, hogy milyen frizurát vág. Na, velünk valami hasonló
történik, kapsz valamennyi címet, amire semmilyen ráha-
tásod nincs, és a felvett cím mennyiségétől függetlenül
fix díjat fizetsz. Kicsit mintha megdrágult volna a dolog.

A címenkénti utólagos elszámolás tudna javítani a
helyzeten, a nálunk maradó bevételt figyelembe véve,
mint ösztönző hatás a cégek felé. Hogy ne legyünk a
földtől elrugaszkodva, és figyelembe véve a szeptemberi
áremelést, én egy címenkénti 200 Ft-os elszámolást, és
egy 15 000 Ft alapdíjat (ami tartalmazza a kártyalehúzó
és „telefon-tablet” költségeit) javasolnék.

Azt azért látnunk kell, hogy ezt rövid távon belül kell
megoldani, mert pont az fog megszűnni, amit szakmá-
nak hívunk.

Kazamér Ferenc

Karácsony után az elfogyasztott nagyobb
mennyiségű étel és ital mellékhatásaként
vadakat álmodtam. Például azt is, hogy
sárgává teszem kedvenc munkaeszközö-
met. Reggel felébredve tudatosult ben-
nem, hogy ez az álom valóra válik. A ren-
delet már csak pár hét haladékot ad, így
nekiláttam. A fóliázás nem egyszerű fel-
adat, de én bevállalós vagyok és édes-
apám is mindig azt mondta „Ezt is embe-
rek csinálták”. A fólia felkerült az autómra
– több-kevesebb hibával. Mindegy, más-
fél évig jó lesz. Már csak az arculati útmu-
tató szerint kellett feldíszíteni a vasat. Itt
kezdődtek a problémák.

A pepita sáv 10 mm-re az ajtók ablakai
teljes szélességben csak teljes négyze-
tekből, műanyagra nem ragasztható. A
10 mm felületen, vagy vízszintesen, eset-
leg oldalnézetben? A kilincsek minden-
képp beleesnek a sávba és az utolsó
négyzet sem fér el. Mindegy, legfeljebb
elküldenek. Tarifatábla a hátsó ajtóra, a
pepita sávtól 30 mm-re, vízszintesen, kö-
zépre. Melyik előírást szeressem, és hol
mérjem azt a 3 cm-t? Olyan autót, ame-
lyiknek vízszintes az övvonala utoljára a
középsős kislányom óvodai rajzán láttam.
Nem baj, a szigorú zsűrit majd meggyő-
zöm. Már csak a cég pajzsát kell felra-
gasztani. Itt kiborultam. Az első ajtó súly-
vonalában, vízszintesen. Oké, súlyvonal,
hogy is tanultuk? A tömegközépponton
áthaladó egyenes nekünk még súlypont
volt. Egy ponton át végtelen számú egye-
nes húzható, vajon melyikre gondoltak?
Hol van a súlypont? Szereljem le az ajtót
és próbálgassam, vagy egyszerűen ra-
gasszam fel, mert egy súlyvonal biztosan
átmegy majd a pajzson. Ez utóbbi sokkal
egyszerűbbnek tűnt. Már csak a szabad-
jelző átalakítása volt hátra. Mit ír a rende-
let? A led-világítás nappali, jó látási viszo-
nyok között legalább 100 m-ről látható le-

gyen. Ez mi a bánat? Mit jelent a nappali
jó látási viszony: télen felhős időben, vagy
nyáron verőfényben? Jól látható legyen.
Kinek a szemével? Éleslátásáról méltán
híres főpolitikusunk, vagy a szemklinika
előtt integető zöldhályogos nyugdíjas né-
ni az etalon? Mindegy, ha van rajtam sap-
ka és van füstszűrős cigarettám, nagy ba-
jom nem lehet. A mű elkészült, és láss
csodát, a minősítő vizsgálaton a szigorú
zsűri alkalmasnak találta. 

A minősítő matrica felrakása után, a
drosztengedély birtokában, boldogan
hajtottam a műszaki vizsgára ahol a jár-
mű újabb egy évre alkalmasnak találta-
tott. Hurrá! 

Az adatlappal irány az okmányiroda. Itt
közölték, hogy a forgalmi engedélyt ki
kell cserélni, mert felsőbb utasítás ezt ír-
ja elő. Legalábbis a mi kerületünkben.
Másikban a hátoldalon záradékként beír-
ják, de ez szerintük szabálytalan. Jó, ez
csak plusz 3700 Ft, de legalább szabá-
lyos. Amikor reklamáltam, a kezembe ad-
tak egy állásfoglalást, miszerint a fóliázás
azért jó, mert az eredeti állapot gyorsan
visszaállítható, de ezt színváltozásként
kell kezelni. Az NKH szakemberei ezt
másként látják, ezért az adatlapon a jár-
mű színét nem változtatják meg, csak zá-
radékot jegyeznek be. Az új forgalmi en-
gedély eltért az adatlaptól. Vissza az iro-
dába, reklamációmra kaptam egy másik
forgalmit, amely szerint az autóm szürke
és a színre vonatkozó záradékot nem sza-
bad beleírni. Ez az engedély semmi új
adatot nem tartalmaz az eredetihez ké-
pest, de 6000 Ft-ot megért. Nekik…

Jó egészséget, kitartást kívánok mi-
den kedves kollégámnak! Ne adjátok fel
a reményt, a sárga szín is megszokható
és az ügyintézés is csak pár órát és né-
hány újabb ősz hajszálat igényel. 

László Tamás City57
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„Igazad van: simítni a gyürődést,
Visszafésülni ellazult hajat,
- Még azt hihetnék körül az emberek:
Valami bolond "íróné" ül itt,
Ki este verslábaktól dúlt fejére
Csak így-úgy csapja fel a kalapot,
S biztosító-tűt vesz kapocs helyett.
- Az ura? - Az tán még-figurább szerzet!
Csőbe kuksoló, halvány mániákus,
Metsz, izzít, szárít, kikészít, leöblint,
S azt hiszi: ezen nyílik a világ.
- Pedig ments Isten! Semmi baja néki!
Rendes kis úr, - komoly, szakállas úr! 

(Kaffka Margit: Rosszalkodás)
„Az Istenért! Csak férfi író egy női toalettet
le ne írjon. Minek részletezik a nőiket, ha
nem értenek hozzá?... Ne kezdjék el, hogy
ilyen színű és amolyan szabású, és csipkéjű
és szalagú és virágú öltöny van a nőkön,
mert az ember elájul ettől.” – Tersánszky Jó-
zsi Jenő jegyezte föl ezt a kifakadást, és aki
imigyen kifakadt, az nem más mint e havi köl-
tőnk: Kaffka Margit.

Van némi igazság a Margit akkori társa-
ságbeli kifakadásában, mert ő igazán ismer-
te nő- társait, bizonyság erre két híres regé-
nye, a Színek és évek és a Hangyaboly – le-
ányok és nők megpróbáltatásainak és helyt-
állásainak története mindkettő.

– No de, nézze csak, drága Margitka – vi-
tázhatott volna vele, a vitát igen nagyon ked-
velővel valaki e társaságból –, ott van teszem
azt például Tolsztoj Leo, férfi ember, és ugye
milyen hátborzongató pontossággal írta le a
Karenina Anna ruháit, lelke hullámzásairól
már nem is szólva, ugyebár! Aztán a Háború
és békében Natasa első báli ruhájának pre-
cíz rögzítése! Aztán Flaubert! Szinte bele-
bújt az álmokba menekülő, unatkozó és kön-
nyen elcsábítható Bovaryné szerepébe! 

A visszaemlékezések szerint Margitnak
minden esetben sikerült frappánsan vissza-
vágnia, bármiről legyen szó, nem fukárkod-
ván a csipkelődéssel, kajánkodással. Ő már
az új idők asszonya. Tapasztalt. Még nosztal-
giával emlékszik a régi idők nyugalmára, bé-
kességére, szépségeire, de azt is tudja,
hogy a közeledő új világ arra készteti majd
nőtársait, hogy megőrizzék méltóságukat, és
a maguk nőiességének erejével álljanak
szembe kiszolgáltatott helyzetükkel. No és
persze legyenek önállóak – a gondolkodás-
ban is. Ne adjanak át minden terepet „okos”
uraiknak, „a teremtés koronáinak”!

Kaffka Margit 1880-ban született Nagyká-
rolyban, ebben a ma román fennhatóságú
nagy múltú és nagy kultúrájú városban. Mind-
két szülője régi nemesi család szülötte. Ám
mit ér az előkelő származás, ha az apa, a vá-
rosi főügyész korai halála után anya és leá-
nya igen szerényen, mondhatni szegénység-

ben éltek. Szerencse, hogy a kiváló szellemi
képességekkel bíró Margit elvégezhette a
Szatmári Irgalmasnővérek tanítóképzőjét,
majd szorgos rátanulással a tanárképzőt.

Miskolcon tanított irodalmat leánynöven-
dékeknek, akik rajongtak a fiatal tanár kis-
asszonyért. Hát hogyne! Tessenek maguk
elé képzelni nyúlánk, karcsú, hajlékony alak-
ját, dús gesztenyebarna haját, nagy kerek
csodálkozó, mindig kutatva tekintő világos-
szürke szemét, fitos orrát. Egyszóval érdeke-
sen szép volt a Margit, amit a nehány róla
készült rajz, festmény és fotográfia bizonyít.
Később, irodalmi sikerei teljében a kor szo-
kása szerint róla is készült úgynevezett „mű-
vészportré” – ez nekem modorosnak, túlzó-
an beállítottnak tűnik. Margitka itt úgy tekint
ránk (szuggesztíve), mintha ő lenne az óbu-
dai jósnő. 

Feleségül ment egy erdőmérnökhöz, fiú-
gyermekük született, ám pár rövidke év után
elváltak.  „Az erdész volt a hibás – mondták
egyesek – nem értette asszonya lírai lelkét.”
„Az asszony a hibás, az irodalom miatt elha-
nyagolta az ő urát” – vélekedtek mások.
Ugyan ki tud igazságot tenni? Margit igyeke-
zett mindennek megfelelni: délelőtt tanított,
aztán háztartás, gyerek, este pedig ott ült író-
asztalánál és írta regényeit, verseit. 

A háború első évében a biológus új férj
megértő segítségével Újpesten egy kis la-
kásban, később Budán a Márvány utcában
élve már nem tanított, csak az irodalommal
foglalkozott. Rövid boldog négy év után,
1918-ban Margit megkapta az akkoriban vi-
lágszerte dúló nagy járványt, a spanyolnát-
hát, az végzett vele 38 éves korában. Rá egy
nappal meghalt a kisfia is. 

Kaffka Margitot elsősorban prózaíróként
értékelték. Móricz Zsigmond azt írta róla,
hogy a női lélek ábrázolásában „olyan ma-
gaslatra ért, ahová asszonyíró még soha”.
Hát a verseiben milyen magaslatokra ért, mi
újat adott nekünk, az akkori és a mostani ol-
vasóknak? 

Ugyan mi is volt őelőtte minálunk a női
versírás?! Tisztelet a valóban kevés kivétel-
nek, csupa szenvelgés, bájos dilettantizmus,
a férfi költőnagyságok ájult és kritikátlan tisz-
telete: „Oh, nagy költő, néked ajánlom tüzes
pennámat!” – és ehhez hasonlók. A már éle-
tükben szoborrá merevített költőóriások ár-
nyékából kilépni nemigen merészeltek a
„pennát ragadó” széplelkű hölgyek.

Csak a Margit. Aki merészelt a hétközna-
pok érzésvilágáról, az asszonyi élet gondjai-
ról, apró lélekrezdüléseiről írni dalszerűen,
rímesen. Mintha azt üzenné: „Csak semmi
fennköltség, hölgyeim és uraim, hiszen az
élet apró hétköznapi események egymá-
sutánja”... Íme Kaffka Margit egyik jellegze-
tes verse:

Jó barátja, a dicséretekben egyébként
igen fukar Ady Endre ezt írta Kaffka Margit
verses kötetének kritikájában: „Teljes kiöm-
lést, lávát Kaffka Margitnál ne keress, ha
még oly boszorkányosan is utánozza mind-
ezt. Éppen a pompás szavak, s a pompás il-
latokat kereső hosszú sorok az ő eltakarói
és leleplezői... Egy asszony-író, akinek nem
kell udvarias, hazug bókokat mondani”.

A Farkasréti temetőben nyugszik, kisfiá-
val. Sírján karcsú, magas kő-asszony áll,
mindkét karját leengedve, tenyerét kifele for-
dítva, mintha azt jelezné: „Nézzétek csak,
nincs már semmim, hiszen minden gondola-
tomat megosztottam veletek”.

16

Az egyik pozsonyi magyar iskolá-
ban egy gyerek a szünetben ezt ír-
ta a táblára: „Talpra magyar!“ 

A tanár belép az osztályterembe,
meglátja a feliratot a táblán, és ret-
tenetesen ideges és mérges lesz.

– Ki merte ezt ideírni?
Senki se jelentkezik.
– Száz koronát adok annak, aki

megmondja, hogy ki írta.
A gyerekek összesúgnak ezen a

nem várt elõnyös ajánlaton, aztán
a kis Márton jelentkezik.

– Na, áruld el, ki írta?
– Tessék elõbb a pénzt ideadni!
A tanár már szeretne a végére

járni ennek az irredenta akciónak,
és odaadja a száz koronát.

– Na itt van, te csirkefogó! Most
már megmondod végre, hogy ki ír-
ta ezt a pimaszságot?

– Petõfi Sándor.

VALLOMÁS

Habos párnákon vívódik egy asszony.
Szemére halkan, reszketőn suhan
A végső árnyék. Lenn, az ágy fejénél
Virraszt a férfi sápadt komoran. 

Már alighogy zihál,
A szívverése halkabb lesz, eláll.
A végső percben megmozdul az ajka,
Vonagló szókban, töredezve, rajta
Egy élet kínja, vádja ott remeg:
„Hazugság volt! Soh'sem szerettelek!
Valaki egyszer szívem összetörte,
Elhagyva, árván jártam a világon.
Te akkor boldogságot kértél tőlem,
Én hittem, hogy a békét megtalálom...”
De ezt a hangot fül nem hallja már,
Hullámot nem ver, visszhangja se kél,
A szók értelme elhal születetlen...
S hűlő kezére ráborul a férj. 

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Tisztelt Szerkesztőség!

Az álmok valóra válnak…

Megint egy fehér
rendszámos „taxi”…
Köszönet a kollégának a szerkesztőségnek küldött ké-
pért. Megint egy fehérrendszámos taxinak látszó, álcá-
zott autó … 

Lehet, hogy már többen vannak, mint a sárga rendszá-
mosok? 

Sokan kérdezik, ki állítja meg ezt az ámokfutást? Koráb-
ban közölt, féléves sorozatomból kiderülhetett, egyelőre
senki… Se a rendőrség, se a Budapesti Közlekedési Köz-
pont, se a Fogyasztóvédelmi Hatóság, se a Mérésügyi Hi-
vatal, se a Nemzeti Közlekedési Hatóság, se a Közterület-
felügyelet, nem tehet ellenük egyenként semmit! 

Csak egy közös ellenőrzés, csak egy közös tettenérés
lehet a megoldás. De erre még várni kell a jelek szerint… 

Juhász Péter 

Kommentár nélkül egy újabb „kolléga” 

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Tisztelt Szerkesztőség!

Gondolatok a mostani „taxizásról”
Értem én, hogy nem lehet a szemünk színe alapján sza-
bályozni a létszámot.

„Szép mondat” az is, hogy majd a piac szabályozza,
de mért kellett így belepiszkítani és irányítani ezt a kivá-
lasztódást. Mert ugye azt gondolná az ember, hogy a jó
szakemberek megmaradnak, a gyengébbek kihullanak.
Ebben az esetben el is fogadná az ember, hogy „Evolú-
ciós láncszem vagyok. Kiválasztódom”.

De nem ez történik, a kiválasztódás arról szól, ki tud
kevesebb pénzből megélni. Mert hát valljuk be, betaní-
tott munkát csinálnak a taxizásból, amihez nem kell szak-
tudás. Viszont a betanított munka bérezése is alacso-
nyabb, mint a szakmunkáé. Úgyhogy kösd fel a gatyád
és kezd el otthonról hordani a pénzt, ha pályán akarsz
maradni. 

A csendes címkiadás eredménye ez. Bár ugye „igaz-
ságosabb”, mivel közel „egyformán” jut mindenki cím-
hez. De az mégse normális, hogy az eddig jól teljesítő
taxisok (kb. átlag 300 cím/hó) bevétele kb. 60%-kal vis-
szaesett, mivel a cégek nem tudnak elegendő megren-
delést biztosítani a „tagjaik” számára. Sőt, azt is elköve-
tik velük szemben, hogy rajtuk kísérleteznek. Rendes he-
lyen, aki egy kísérletben részt vesz, annak fizetnek. Ná-
lunk mi fizetünk azért, hogy teszteljék rajtunk az általuk
(cégenként változó) kitalált címkiadó rendszert. 

Felhívnám a figyelmet továbbá arra is, hogy a szolgál-
tatásért utólag fizetnek, csak mi vagyunk annyira megve-
zetve, hogy előre fizetünk. Képzeld el a fodrászt, mikor
belépsz azt mondja 3000 Ft lesz, és nincs beleszólá-
sod, hogy milyen frizurát vág. Na, velünk valami hasonló
történik, kapsz valamennyi címet, amire semmilyen ráha-
tásod nincs, és a felvett cím mennyiségétől függetlenül
fix díjat fizetsz. Kicsit mintha megdrágult volna a dolog.

A címenkénti utólagos elszámolás tudna javítani a
helyzeten, a nálunk maradó bevételt figyelembe véve,
mint ösztönző hatás a cégek felé. Hogy ne legyünk a
földtől elrugaszkodva, és figyelembe véve a szeptemberi
áremelést, én egy címenkénti 200 Ft-os elszámolást, és
egy 15 000 Ft alapdíjat (ami tartalmazza a kártyalehúzó
és „telefon-tablet” költségeit) javasolnék.

Azt azért látnunk kell, hogy ezt rövid távon belül kell
megoldani, mert pont az fog megszűnni, amit szakmá-
nak hívunk.

Kazamér Ferenc

Karácsony után az elfogyasztott nagyobb
mennyiségű étel és ital mellékhatásaként
vadakat álmodtam. Például azt is, hogy
sárgává teszem kedvenc munkaeszközö-
met. Reggel felébredve tudatosult ben-
nem, hogy ez az álom valóra válik. A ren-
delet már csak pár hét haladékot ad, így
nekiláttam. A fóliázás nem egyszerű fel-
adat, de én bevállalós vagyok és édes-
apám is mindig azt mondta „Ezt is embe-
rek csinálták”. A fólia felkerült az autómra
– több-kevesebb hibával. Mindegy, más-
fél évig jó lesz. Már csak az arculati útmu-
tató szerint kellett feldíszíteni a vasat. Itt
kezdődtek a problémák.

A pepita sáv 10 mm-re az ajtók ablakai
teljes szélességben csak teljes négyze-
tekből, műanyagra nem ragasztható. A
10 mm felületen, vagy vízszintesen, eset-
leg oldalnézetben? A kilincsek minden-
képp beleesnek a sávba és az utolsó
négyzet sem fér el. Mindegy, legfeljebb
elküldenek. Tarifatábla a hátsó ajtóra, a
pepita sávtól 30 mm-re, vízszintesen, kö-
zépre. Melyik előírást szeressem, és hol
mérjem azt a 3 cm-t? Olyan autót, ame-
lyiknek vízszintes az övvonala utoljára a
középsős kislányom óvodai rajzán láttam.
Nem baj, a szigorú zsűrit majd meggyő-
zöm. Már csak a cég pajzsát kell felra-
gasztani. Itt kiborultam. Az első ajtó súly-
vonalában, vízszintesen. Oké, súlyvonal,
hogy is tanultuk? A tömegközépponton
áthaladó egyenes nekünk még súlypont
volt. Egy ponton át végtelen számú egye-
nes húzható, vajon melyikre gondoltak?
Hol van a súlypont? Szereljem le az ajtót
és próbálgassam, vagy egyszerűen ra-
gasszam fel, mert egy súlyvonal biztosan
átmegy majd a pajzson. Ez utóbbi sokkal
egyszerűbbnek tűnt. Már csak a szabad-
jelző átalakítása volt hátra. Mit ír a rende-
let? A led-világítás nappali, jó látási viszo-
nyok között legalább 100 m-ről látható le-

gyen. Ez mi a bánat? Mit jelent a nappali
jó látási viszony: télen felhős időben, vagy
nyáron verőfényben? Jól látható legyen.
Kinek a szemével? Éleslátásáról méltán
híres főpolitikusunk, vagy a szemklinika
előtt integető zöldhályogos nyugdíjas né-
ni az etalon? Mindegy, ha van rajtam sap-
ka és van füstszűrős cigarettám, nagy ba-
jom nem lehet. A mű elkészült, és láss
csodát, a minősítő vizsgálaton a szigorú
zsűri alkalmasnak találta. 

A minősítő matrica felrakása után, a
drosztengedély birtokában, boldogan
hajtottam a műszaki vizsgára ahol a jár-
mű újabb egy évre alkalmasnak találta-
tott. Hurrá! 

Az adatlappal irány az okmányiroda. Itt
közölték, hogy a forgalmi engedélyt ki
kell cserélni, mert felsőbb utasítás ezt ír-
ja elő. Legalábbis a mi kerületünkben.
Másikban a hátoldalon záradékként beír-
ják, de ez szerintük szabálytalan. Jó, ez
csak plusz 3700 Ft, de legalább szabá-
lyos. Amikor reklamáltam, a kezembe ad-
tak egy állásfoglalást, miszerint a fóliázás
azért jó, mert az eredeti állapot gyorsan
visszaállítható, de ezt színváltozásként
kell kezelni. Az NKH szakemberei ezt
másként látják, ezért az adatlapon a jár-
mű színét nem változtatják meg, csak zá-
radékot jegyeznek be. Az új forgalmi en-
gedély eltért az adatlaptól. Vissza az iro-
dába, reklamációmra kaptam egy másik
forgalmit, amely szerint az autóm szürke
és a színre vonatkozó záradékot nem sza-
bad beleírni. Ez az engedély semmi új
adatot nem tartalmaz az eredetihez ké-
pest, de 6000 Ft-ot megért. Nekik…

Jó egészséget, kitartást kívánok mi-
den kedves kollégámnak! Ne adjátok fel
a reményt, a sárga szín is megszokható
és az ügyintézés is csak pár órát és né-
hány újabb ősz hajszálat igényel. 

László Tamás City57
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Nagy szegénységben és igen rossz
házasságban él Kohn. Buzgón kéri az
urat, hogy szabadítsa meg a szegény-
ségtõl, és a házsártos feleségétõl.

Meghatja az Urat a kitartó könyör-
gés, s küld egy angyalt Kohnhoz azzal
a szigorú meghagyással, hogy csak
egyetlen kívánságát teljesítheti.

Kohn nagy gondban van. Ha gaz-
dagságot kér, azt nem tudja élvezni a
kibírhatatlan asszony mellett. Ha új,
jóravaló feleséget kér, azzal meg nem
tud normálisan élni a szegénység mi-
att. Végre rájön a megoldásra:

– Egyetlen kívánságom van: én le-
gyek a város leggazdagabb özvegy-
embere.

* * *
– Mondd kapitány! Miért van a te

bal lábad helyén egy tuskó?
– Hát tudod, 1845-ben részt vettem

egy hatalmas csatában. Csak úgy röp-
ködtek a gránátok, az ágyúgolyók... és
az egyik eltalálta a lábam. Azóta falá-
bam van.

– És miért van a jobb kezed helyén
vaskampó?

– 1849-ben is volt egy hatalmas csa-
ta. Egymás után fütyültek a gránátok,
és az egyik elvitte a karomat.

– És mondd kapitány, miért van a
jobb szemed helyén üveggolyó?

– 1850-ben egy szigeten kötöttünk ki,
és ott a szemembe repült egy szúnyog.

– És egy szúnyogtól...?
– Igen, mert tudod, akkor még nem

szoktam meg az új kezemet. 
* * *

Taxisok beszélgetnek:
– Képzeld, megyek egy kéthetes vi-

lágkörüli hajóútra. Végre láthatom a
Bahamákat, eljutok Las Vegasba, el-
mehetek New Yorkba. 

– Komolyan? Nem viccelsz?
– Á, dehogy. Szombaton dõl el. A

lottóhúzáson… 
* * *

Karácsonykor
Két Qrva beszélget.
– Te mit kértél a Télapótól?
– Azt, amit mindenkitõl. Háromezret...
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1. Autópályán mire számít-
hat egy ilyen táblakombi-
náció láttán? 
a) 100 méteres útszakaszon
belül az út csúszóssá válhat. 

b) A csúszós út a jelzéstől kezdő-
dően 100 méteres szakaszon áll

fenn. 
c) A jelzéstől mért 100 méterre lesz a csúszós
úttest kezdete. 

2. Vezetheti-e ezt a járműszerelvényt, ha
legfeljebb „B” kategóriára érvényesített
jogosítvánnyal rendelkezik?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az egyik pótkocsit le-
kapcsolja. 
c) Nem.

3. Egy zsúfolt várakozóhelyen taxiját
más járművek úgy körbefogták, hogy Ön
egymaga nem képes közülük sérülésé-
nek kockázata nélkül kimanőverezni. Az
alábbiak közül mikor jár el helyesen? 
a) A kockázatot bátran felvállalva, centiméter-
menetben lassan, előre-hátra gurulva kivezeti
taxiját a kelepcéből. 
b) Segítséget kér egy olyan személytől, aki ké-
pes megfelelő iránymutatást adni a biztonsá-
gos manőverezéshez.
c) Megvárja a taxiját körbevevő járművek első-
nek érkező vezetőjét és elmagyarázza neki az
etikus parkolás szabályait.

4. Köteles-e az úton visszafordulni a pi-
ros jelzést követően a gépkocsi?

a) Igen. 
b) Nem, mert balra bekanyarodva is folytathat-
ja útját. 

5. Megkezdheti-e taxijával az előzést, ha
az Ön mögött haladó gépkocsi már jelzi
előzési szándékát?
a) Igen. 

b) Legfeljebb akkor, ha a jármű még nem kö-
zelítette meg Önt annyira, hogy taxija manőve-
re zavarná őt az előzés végrehajtásában. 
c) Nem.

6. Mit jelez a képen látható sárga színű
tábla?

a) Azt, hogy a terelőnyíllal megjelölt – belső
forgalmi sávban – közlekedő járművek részére
elsőbbséget kell adnia. 
b) Azt, hogy szükség szerint udvariasan segít-
se a megszűnő belső forgalmi sávból érkező
járművek befonódását, illetve továbbhaladását. 

7. Mi a szabályos viselke-
dés a táblával jelzett he-
lyen a síneken való áthala-
dás előtt?
a) Meg kell állni ott, ahonnan a

közeledő vasúti jármű legjobban látható, de
nem túlhaladva a „Vasúti átjáró kezdete” tábla
vonalán. 
b) Mindig legalább 5 km/h-ra kell mérsékelnie
sebességét, hogy elegendő ideje legyen meg-
győződnie a biztonságos továbbhaladás lehe-
tőségéről.
c) Meggyőződik arról, hogy nem közeledik
vasúti jármű, ha nem, akkor megállás nélkül
folytathatja útját. 

8. Ledudálhatja-e a szabálytalanul közle-
kedő gyalogosokat?

a) Igen. 
b) Csak balesetveszély esetében a baleset
megelőzése érdekében. 
c) Nem.

9. Legfeljebb milyen sebességgel halad-
hat a képen látható kerékpáros?

a) 40 km/h-val. 
b) 30 km/h-val. 
c) 20 km/h-val. 

10. Utaz-
hat-e a taxi
jobb első
ü l ésében
150 cm-nél
a l a c s o n -
abb gyer-
mek?
a)  Igen,
mert a taxi
ü z e m m ó d -
ban nem kell a gyermeket gyermekbiztonsági
rendszerben rögzíteni.
b) Legfeljebb a testsúlyához igazodó kialakítá-
sú – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve. 
b) Nem. 

11. Szabá-
lyozza-e a
KRESZ a há-
ziállatok sze-
mélygépko-
csiban való
szállítását?

a) Igen, pontosan meghatározzák a szállítás
feltételeit és az elhelyezés módját. 
b) Legfeljebb általános jelleggel, mert a házi-
állatok elhelyezésére „csak” a rakományra vo-
natkozó szabályok érvényesek. 
c) Nem. 

12. Járműve-
zetés közben
melyik a he-
lyes megfigye-
lési taktika?
a) Tekintetét
igyekezzen az
úton közvetle-
nül a jármű elé
irányítani. 
b) Felváltva kell figyelni az út jobb és bal oldalát. 
c) Figyelmét vezesse végig azon a pályán,
amelyen haladni akar.

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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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

Nagy szegénységben és igen rossz
házasságban él Kohn. Buzgón kéri az
urat, hogy szabadítsa meg a szegény-
ségtõl, és a házsártos feleségétõl.

Meghatja az Urat a kitartó könyör-
gés, s küld egy angyalt Kohnhoz azzal
a szigorú meghagyással, hogy csak
egyetlen kívánságát teljesítheti.

Kohn nagy gondban van. Ha gaz-
dagságot kér, azt nem tudja élvezni a
kibírhatatlan asszony mellett. Ha új,
jóravaló feleséget kér, azzal meg nem
tud normálisan élni a szegénység mi-
att. Végre rájön a megoldásra:

– Egyetlen kívánságom van: én le-
gyek a város leggazdagabb özvegy-
embere.

* * *
– Mondd kapitány! Miért van a te

bal lábad helyén egy tuskó?
– Hát tudod, 1845-ben részt vettem

egy hatalmas csatában. Csak úgy röp-
ködtek a gránátok, az ágyúgolyók... és
az egyik eltalálta a lábam. Azóta falá-
bam van.

– És miért van a jobb kezed helyén
vaskampó?

– 1849-ben is volt egy hatalmas csa-
ta. Egymás után fütyültek a gránátok,
és az egyik elvitte a karomat.

– És mondd kapitány, miért van a
jobb szemed helyén üveggolyó?

– 1850-ben egy szigeten kötöttünk ki,
és ott a szemembe repült egy szúnyog.

– És egy szúnyogtól...?
– Igen, mert tudod, akkor még nem

szoktam meg az új kezemet. 
* * *

Taxisok beszélgetnek:
– Képzeld, megyek egy kéthetes vi-

lágkörüli hajóútra. Végre láthatom a
Bahamákat, eljutok Las Vegasba, el-
mehetek New Yorkba. 

– Komolyan? Nem viccelsz?
– Á, dehogy. Szombaton dõl el. A

lottóhúzáson… 
* * *

Karácsonykor
Két Qrva beszélget.
– Te mit kértél a Télapótól?
– Azt, amit mindenkitõl. Háromezret...
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1. Autópályán mire számít-
hat egy ilyen táblakombi-
náció láttán? 
a) 100 méteres útszakaszon
belül az út csúszóssá válhat. 

b) A csúszós út a jelzéstől kezdő-
dően 100 méteres szakaszon áll

fenn. 
c) A jelzéstől mért 100 méterre lesz a csúszós
úttest kezdete. 

2. Vezetheti-e ezt a járműszerelvényt, ha
legfeljebb „B” kategóriára érvényesített
jogosítvánnyal rendelkezik?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az egyik pótkocsit le-
kapcsolja. 
c) Nem.

3. Egy zsúfolt várakozóhelyen taxiját
más járművek úgy körbefogták, hogy Ön
egymaga nem képes közülük sérülésé-
nek kockázata nélkül kimanőverezni. Az
alábbiak közül mikor jár el helyesen? 
a) A kockázatot bátran felvállalva, centiméter-
menetben lassan, előre-hátra gurulva kivezeti
taxiját a kelepcéből. 
b) Segítséget kér egy olyan személytől, aki ké-
pes megfelelő iránymutatást adni a biztonsá-
gos manőverezéshez.
c) Megvárja a taxiját körbevevő járművek első-
nek érkező vezetőjét és elmagyarázza neki az
etikus parkolás szabályait.

4. Köteles-e az úton visszafordulni a pi-
ros jelzést követően a gépkocsi?

a) Igen. 
b) Nem, mert balra bekanyarodva is folytathat-
ja útját. 

5. Megkezdheti-e taxijával az előzést, ha
az Ön mögött haladó gépkocsi már jelzi
előzési szándékát?
a) Igen. 

b) Legfeljebb akkor, ha a jármű még nem kö-
zelítette meg Önt annyira, hogy taxija manőve-
re zavarná őt az előzés végrehajtásában. 
c) Nem.

6. Mit jelez a képen látható sárga színű
tábla?

a) Azt, hogy a terelőnyíllal megjelölt – belső
forgalmi sávban – közlekedő járművek részére
elsőbbséget kell adnia. 
b) Azt, hogy szükség szerint udvariasan segít-
se a megszűnő belső forgalmi sávból érkező
járművek befonódását, illetve továbbhaladását. 

7. Mi a szabályos viselke-
dés a táblával jelzett he-
lyen a síneken való áthala-
dás előtt?
a) Meg kell állni ott, ahonnan a

közeledő vasúti jármű legjobban látható, de
nem túlhaladva a „Vasúti átjáró kezdete” tábla
vonalán. 
b) Mindig legalább 5 km/h-ra kell mérsékelnie
sebességét, hogy elegendő ideje legyen meg-
győződnie a biztonságos továbbhaladás lehe-
tőségéről.
c) Meggyőződik arról, hogy nem közeledik
vasúti jármű, ha nem, akkor megállás nélkül
folytathatja útját. 

8. Ledudálhatja-e a szabálytalanul közle-
kedő gyalogosokat?

a) Igen. 
b) Csak balesetveszély esetében a baleset
megelőzése érdekében. 
c) Nem.

9. Legfeljebb milyen sebességgel halad-
hat a képen látható kerékpáros?

a) 40 km/h-val. 
b) 30 km/h-val. 
c) 20 km/h-val. 

10. Utaz-
hat-e a taxi
jobb első
ü l ésében
150 cm-nél
a l a c s o n -
abb gyer-
mek?
a)  Igen,
mert a taxi
ü z e m m ó d -
ban nem kell a gyermeket gyermekbiztonsági
rendszerben rögzíteni.
b) Legfeljebb a testsúlyához igazodó kialakítá-
sú – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve. 
b) Nem. 

11. Szabá-
lyozza-e a
KRESZ a há-
ziállatok sze-
mélygépko-
csiban való
szállítását?

a) Igen, pontosan meghatározzák a szállítás
feltételeit és az elhelyezés módját. 
b) Legfeljebb általános jelleggel, mert a házi-
állatok elhelyezésére „csak” a rakományra vo-
natkozó szabályok érvényesek. 
c) Nem. 

12. Járműve-
zetés közben
melyik a he-
lyes megfigye-
lési taktika?
a) Tekintetét
igyekezzen az
úton közvetle-
nül a jármű elé
irányítani. 
b) Felváltva kell figyelni az út jobb és bal oldalát. 
c) Figyelmét vezesse végig azon a pályán,
amelyen haladni akar.

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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• A rendelet hatálybalépésére,
azaz 2013. szeptember 1-jére,
létrehoztuk a BKK-n belül a
Taxiellenőrzési Szolgálatot. 18
olyan ellenőrt vettünk föl, akik éj-
jel-nappal, a nap 24 órájában, to-
vábbá a hétvégén is folyamato-
san járják a várost, próbautazá-
sokat hajtanak végre a főváros-
ban tevékenykedő taxigépko-
csikban. A szolgálat létszáma
ennél nagyobb, hiszen admi-
nisztrálni kell az elvégzett mun-
kát, továbbá szükség van olyan
személyre is, aki kontrollálja az
elkészített anyagokat. 
• A taxisok mégis arra pa-
naszkodnak, hogy nem ké-
szül/készült jegyzőkönyv a
helyszínen az ellenőrzések-
ről, arról csak később érte-
sülnek.
• A BKK Zrt. nem államigazga-
tási szerv, nem hatóság. Így a
helyszínen, amikor az ellenőr-
zést a taxigépkocsi-vezetőnél
végre hajtottuk, nincs jogunk
jegyzőkönyvet felvenni. Még
egyszer mondom, nem vagyunk
hatóság. Mi tudatos utasként vi-
selkedve, a forgalomban való
részvételünkkel hajtjuk végre az
ellenőrzéseket. Olyan utazni
szándékozó állampolgárok va-
gyunk, akik nem hagyják magu-
kat becsapni. Ezért, amennyi-
ben azt tapasztaljuk, hogy meg-
károsítottak bennünket, úgy te-
szünk, mint a tudatos fogyasz-
tók, akik az összes lehetséges
fórumhoz fordulva elvárják az il-
letékes hatóságoktól, hogy foly-
tassák le az eljárást és alkalmaz-
zanak a rendeletnek megfelelő
szankciót.  Ehhez viszont jogunk
van, amihez nem kell jegyző-
könyvet sem felvennünk. A fővá-
rosi rendelet ugyanis kimondja:

a BKK, mint közlekedésszerve-
ző, a rendelet betartását ellen-
őrizheti. Ebbe pedig az összes
elem, beleértve a fix ár alkalma-
zását is, beletartozik. Az általunk
kifogásolt ügyekben leginkább
az derült ki, hogy az utast, ezek-
ben az esetekben az ellenőrein-
ket, anyagilag megkárosították.
Így éltünk/élünk azzal a szá-
munkra biztosított lehetőséggel,
hogy a taxiállomás-használati
megállapodást azonnali hatállyal
felmondjuk. A szerződésbontás
indoklásában minden esetben
benne van, hogy az utazás mi-
kor, és honnan hova történt. 
• Hogyan zajlik egy ilyen el-
lenőrzés?
• Első körben a próbautazást
végző ellenőrök utazás közben
figyelik a rendeletben előírtakat.
Többek között a dohányzási tila-
lom, a csendes címkiadás betar-
tását, az utastájékoztatók meg-
létét, a taxióra előírásszerű hasz-
nálatát, a nyugtaadást, és az ud-
varias segítőkész viselkedést,
hogy csak a legfontosabbakat
említsem. A fuvar végén a náluk
lévő GPS-en ellenőrzik a meg-
tett távolságot. Ha a GPS-
koordináták alapján kiderül,
hogy az indokoltnál többet fizet-
tek, esetleg nagyobb kilométer-
távolság szerepel a nyugtán,
vagy a kiadott pénzügyi bizonyla-
ton, akkor az ellenőr ezt a
tableten rögzíti, majd visszatér
az eredeti kiinduló ponthoz, és
egy másik taxi hitelesített mérő-
eszközével mérve, egy újabb
próbautazás következik. Ekkor
hajszálpontosan ugyanazt az út-
vonalat járja le, mint azt megelő-
zően. Ugyanazon a sarkon for-
dul be, ugyanott áll meg stb.
Amennyiben a korábban elkért

fuvardíj és a kontroll taxióra által
mutatott összeg között lényeges
eltérés van, akkor mi úgy gon-
doljuk, megalapozottan mond-
juk, hogy akit az első esetben el-
lenőriztünk, az valamilyen mó-
don csalást követett el. Ezért a
szerződését azonnali hatállyal
felmondjuk, és erről értesítjük a
közlekedési hatóságot. Miu-
tán a budapesti sza-
bályozás úgy szól,
hogy akinek nincs ta-
xiállomás-használati
engedélye, az Buda-
pesten taxis vállalko-
zást sem végezhet,
ezért a hatóság nem
tehet mást, mint
visszavonja a vállal-
kozás taxiengedé-
lyét. 
• Vagyis nem a
konkrét árdrágí-
tást elkövető ta-
xist érinti a szank-
ció, hanem a taxit
üzemeltető vállalkozást? Ez
sok esetben eltérő személyt
is jelenthet.
• Miután mi a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodást a vállalko-
zásokkal kötjük egy adott rend-
számra, ezért nekünk jelenleg
nincs más jogi lehetőségünk,
mint a szerződést annál a vállal-
kozásnál, arra a járműre felmon-
dani, amire nekünk megállapo-
dásunk volt. Így nyilvánvalóan a
közlekedési hatóság is az adott
taxinak vonja vissza a működési
engedélyét. Érdekességképp
említem: a napokban kaptam a
közlekedési hatóságtól egy tájé-
koztatást, hogy van egy fővárosi
cég, mely olyan sokszor és olyan
súlyosan megsértette a rá vonat-
kozó szabályokat, hogy mind a

30 gépkocsijának visszavonták
a tevékenységi engedélyét. 
• Vagyis az ilyen ellenőrzé-
sek jogszerűek?
• Természetesen az ellenőrzé-
sek ilyen értelemben is jogsze-
rűek, a bizonyítékok minden
esetben rendelkezésre állnak.
Rögzítjük a próbautazás adatait,
a GPS által megadott útvonalat,
a megtett kilométereket, az időt,
a fizetendő összeget és a taxis
által adott nyugtán lévő további
adatokat. E mellett természete-
sen a kontroll utazás pontos
adatait is. A felmondásunk alap-
ján bárki önmaga is le tudja el-
lenőrizni, hogy a tényállítás igaz,
vagy sem. Ezért csak akkor ér-
demes felénk jogorvoslattal élni,
ha az érintett megalapozottan
tudja bizonyítani, hogy a dolog
nem az általunk doku-

mentált
módon történt. Ennek hiányá-
ban is természetesen mindenki
írhat, panaszkodhat, fordulhat
jogorvoslatért hozzánk, vagy a
felettes hatóságokhoz, de csak
azt tudom mondani, hogy meg-
alapozatlan fellebbezésre mind-
össze egy hivatalos elutasító vá-
laszt tudunk adni. Eddigi tapasz-
talataink is azt mutatják, hogy ér-
demben a tényszerű megállapí-
tásainkat nem cáfolták az érin-
tettek. Szeretném itt is leszögez-
ni, az utasok megkárosítása
alapvetően kirívó, durva jogsza-
bálysértés! Ezért mi minden
ilyen esetben élünk a szerződés-
bontás lehetőségével. 
• Amennyiben más hiányos-
ságot is talál az ellenőr, mi a
szankció?
• Amennyiben például a nyugta-,
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A magántaxi engedélyezését követő évektől szinte folyamatosan jelentkezett az a prob-
lémahalmaz, ami az ellenőrzések hiányából adódott. A fővárosnak volt két taxiellenőre,
akiket természetesen az érintettek jól ismertek, így talán nem csoda, hogy mindenki azt
csinált, amit nem szégyellt… Az összes taxis érdekképviselet negyed századon keresz-
tül szinte mantraszerűen követelte az adott városvezetéstől a fix tarifát, a létszámcsök-
kentést és a hatékony taxiellenőrzést, az árdrágítások és a különféle visszaélések elleni
fellépést. A 2010-ben létrehozott BKK először egyeztetett a taxisokkal. A több mint egy
év alatt számtalan tárgyaláson kialakított, kompromisszumokra épülő elképzelést ren-
deletbe öntötték és azt 2013. szeptember 1-jétől hatályba léptették. Az eredmény látvá-
nyos. A létszám csökken, a fix tarifát bevezették, az új fuvarkiadás 5 hónap után a taxi-
sok többségének már tetszik, és az ellenőrzések is elkezdődtek. Méghozzá a vártnál is
hatékonyabban, igen sokakat „megfontoltabb árképzésre” ösztökélve. Erről dr. Komáro-
mi Endrét, a BKK Taxidivízió-vezetőjét kérdeztük: 

Taxisok kérték

Komoly ellenőrzések a fővárosban

Használati utasítások 

a Tablet készülékekhez

1. Be kell állítani a havi rezsi összegét.

Ennek megfelelően adja a címeket…

2. Esténként simogatni, becézgetni kell,

akkor másnap több fuvart ad…

3. Egy jó informatikus rá tudja telepíteni

a 10.1 verziót, ami még akkor is „dobál-

ja” a címeket, ha szünetre van téve, vagy

ki van kapcsolva a táblagép!
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• A rendelet hatálybalépésére,
azaz 2013. szeptember 1-jére,
létrehoztuk a BKK-n belül a
Taxiellenőrzési Szolgálatot. 18
olyan ellenőrt vettünk föl, akik éj-
jel-nappal, a nap 24 órájában, to-
vábbá a hétvégén is folyamato-
san járják a várost, próbautazá-
sokat hajtanak végre a főváros-
ban tevékenykedő taxigépko-
csikban. A szolgálat létszáma
ennél nagyobb, hiszen admi-
nisztrálni kell az elvégzett mun-
kát, továbbá szükség van olyan
személyre is, aki kontrollálja az
elkészített anyagokat. 
• A taxisok mégis arra pa-
naszkodnak, hogy nem ké-
szül/készült jegyzőkönyv a
helyszínen az ellenőrzések-
ről, arról csak később érte-
sülnek.
• A BKK Zrt. nem államigazga-
tási szerv, nem hatóság. Így a
helyszínen, amikor az ellenőr-
zést a taxigépkocsi-vezetőnél
végre hajtottuk, nincs jogunk
jegyzőkönyvet felvenni. Még
egyszer mondom, nem vagyunk
hatóság. Mi tudatos utasként vi-
selkedve, a forgalomban való
részvételünkkel hajtjuk végre az
ellenőrzéseket. Olyan utazni
szándékozó állampolgárok va-
gyunk, akik nem hagyják magu-
kat becsapni. Ezért, amennyi-
ben azt tapasztaljuk, hogy meg-
károsítottak bennünket, úgy te-
szünk, mint a tudatos fogyasz-
tók, akik az összes lehetséges
fórumhoz fordulva elvárják az il-
letékes hatóságoktól, hogy foly-
tassák le az eljárást és alkalmaz-
zanak a rendeletnek megfelelő
szankciót.  Ehhez viszont jogunk
van, amihez nem kell jegyző-
könyvet sem felvennünk. A fővá-
rosi rendelet ugyanis kimondja:

a BKK, mint közlekedésszerve-
ző, a rendelet betartását ellen-
őrizheti. Ebbe pedig az összes
elem, beleértve a fix ár alkalma-
zását is, beletartozik. Az általunk
kifogásolt ügyekben leginkább
az derült ki, hogy az utast, ezek-
ben az esetekben az ellenőrein-
ket, anyagilag megkárosították.
Így éltünk/élünk azzal a szá-
munkra biztosított lehetőséggel,
hogy a taxiállomás-használati
megállapodást azonnali hatállyal
felmondjuk. A szerződésbontás
indoklásában minden esetben
benne van, hogy az utazás mi-
kor, és honnan hova történt. 
• Hogyan zajlik egy ilyen el-
lenőrzés?
• Első körben a próbautazást
végző ellenőrök utazás közben
figyelik a rendeletben előírtakat.
Többek között a dohányzási tila-
lom, a csendes címkiadás betar-
tását, az utastájékoztatók meg-
létét, a taxióra előírásszerű hasz-
nálatát, a nyugtaadást, és az ud-
varias segítőkész viselkedést,
hogy csak a legfontosabbakat
említsem. A fuvar végén a náluk
lévő GPS-en ellenőrzik a meg-
tett távolságot. Ha a GPS-
koordináták alapján kiderül,
hogy az indokoltnál többet fizet-
tek, esetleg nagyobb kilométer-
távolság szerepel a nyugtán,
vagy a kiadott pénzügyi bizonyla-
ton, akkor az ellenőr ezt a
tableten rögzíti, majd visszatér
az eredeti kiinduló ponthoz, és
egy másik taxi hitelesített mérő-
eszközével mérve, egy újabb
próbautazás következik. Ekkor
hajszálpontosan ugyanazt az út-
vonalat járja le, mint azt megelő-
zően. Ugyanazon a sarkon for-
dul be, ugyanott áll meg stb.
Amennyiben a korábban elkért

fuvardíj és a kontroll taxióra által
mutatott összeg között lényeges
eltérés van, akkor mi úgy gon-
doljuk, megalapozottan mond-
juk, hogy akit az első esetben el-
lenőriztünk, az valamilyen mó-
don csalást követett el. Ezért a
szerződését azonnali hatállyal
felmondjuk, és erről értesítjük a
közlekedési hatóságot. Miu-
tán a budapesti sza-
bályozás úgy szól,
hogy akinek nincs ta-
xiállomás-használati
engedélye, az Buda-
pesten taxis vállalko-
zást sem végezhet,
ezért a hatóság nem
tehet mást, mint
visszavonja a vállal-
kozás taxiengedé-
lyét. 
• Vagyis nem a
konkrét árdrágí-
tást elkövető ta-
xist érinti a szank-
ció, hanem a taxit
üzemeltető vállalkozást? Ez
sok esetben eltérő személyt
is jelenthet.
• Miután mi a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodást a vállalko-
zásokkal kötjük egy adott rend-
számra, ezért nekünk jelenleg
nincs más jogi lehetőségünk,
mint a szerződést annál a vállal-
kozásnál, arra a járműre felmon-
dani, amire nekünk megállapo-
dásunk volt. Így nyilvánvalóan a
közlekedési hatóság is az adott
taxinak vonja vissza a működési
engedélyét. Érdekességképp
említem: a napokban kaptam a
közlekedési hatóságtól egy tájé-
koztatást, hogy van egy fővárosi
cég, mely olyan sokszor és olyan
súlyosan megsértette a rá vonat-
kozó szabályokat, hogy mind a

30 gépkocsijának visszavonták
a tevékenységi engedélyét. 
• Vagyis az ilyen ellenőrzé-
sek jogszerűek?
• Természetesen az ellenőrzé-
sek ilyen értelemben is jogsze-
rűek, a bizonyítékok minden
esetben rendelkezésre állnak.
Rögzítjük a próbautazás adatait,
a GPS által megadott útvonalat,
a megtett kilométereket, az időt,
a fizetendő összeget és a taxis
által adott nyugtán lévő további
adatokat. E mellett természete-
sen a kontroll utazás pontos
adatait is. A felmondásunk alap-
ján bárki önmaga is le tudja el-
lenőrizni, hogy a tényállítás igaz,
vagy sem. Ezért csak akkor ér-
demes felénk jogorvoslattal élni,
ha az érintett megalapozottan
tudja bizonyítani, hogy a dolog
nem az általunk doku-

mentált
módon történt. Ennek hiányá-
ban is természetesen mindenki
írhat, panaszkodhat, fordulhat
jogorvoslatért hozzánk, vagy a
felettes hatóságokhoz, de csak
azt tudom mondani, hogy meg-
alapozatlan fellebbezésre mind-
össze egy hivatalos elutasító vá-
laszt tudunk adni. Eddigi tapasz-
talataink is azt mutatják, hogy ér-
demben a tényszerű megállapí-
tásainkat nem cáfolták az érin-
tettek. Szeretném itt is leszögez-
ni, az utasok megkárosítása
alapvetően kirívó, durva jogsza-
bálysértés! Ezért mi minden
ilyen esetben élünk a szerződés-
bontás lehetőségével. 
• Amennyiben más hiányos-
ságot is talál az ellenőr, mi a
szankció?
• Amennyiben például a nyugta-,
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A magántaxi engedélyezését követő évektől szinte folyamatosan jelentkezett az a prob-
lémahalmaz, ami az ellenőrzések hiányából adódott. A fővárosnak volt két taxiellenőre,
akiket természetesen az érintettek jól ismertek, így talán nem csoda, hogy mindenki azt
csinált, amit nem szégyellt… Az összes taxis érdekképviselet negyed századon keresz-
tül szinte mantraszerűen követelte az adott városvezetéstől a fix tarifát, a létszámcsök-
kentést és a hatékony taxiellenőrzést, az árdrágítások és a különféle visszaélések elleni
fellépést. A 2010-ben létrehozott BKK először egyeztetett a taxisokkal. A több mint egy
év alatt számtalan tárgyaláson kialakított, kompromisszumokra épülő elképzelést ren-
deletbe öntötték és azt 2013. szeptember 1-jétől hatályba léptették. Az eredmény látvá-
nyos. A létszám csökken, a fix tarifát bevezették, az új fuvarkiadás 5 hónap után a taxi-
sok többségének már tetszik, és az ellenőrzések is elkezdődtek. Méghozzá a vártnál is
hatékonyabban, igen sokakat „megfontoltabb árképzésre” ösztökélve. Erről dr. Komáro-
mi Endrét, a BKK Taxidivízió-vezetőjét kérdeztük: 

Taxisok kérték

Komoly ellenőrzések a fővárosban

Használati utasítások 

a Tablet készülékekhez

1. Be kell állítani a havi rezsi összegét.

Ennek megfelelően adja a címeket…

2. Esténként simogatni, becézgetni kell,

akkor másnap több fuvart ad…

3. Egy jó informatikus rá tudja telepíteni

a 10.1 verziót, ami még akkor is „dobál-

ja” a címeket, ha szünetre van téve, vagy

ki van kapcsolva a táblagép!
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vagy számlaadási kötelezettséget
nem tartja be a taxis, úgy részben
a NAV-ot, részben a fogyasztóvé-
delmi hatóságot is értesítjük.
Szükség esetén, ha olyan az ügy,
akkor természetesen a kormány-
hivatalt is tájékoztatjuk. 
• Mit tehet az utas, ha pa-
nasszal akar élni? Korábban
még választ sem kaptak a
panaszosok…
• Ez is változott az új rendelet-
tel. Szeptember 1-jétől utas-
panaszokat is vizsgálunk. A ren-
delet hatálybalépésétől fogva
ugyanis már nem csak a koráb-
ban megszokott helyeken lehet
panaszt tenni. Ilyen volt koráb-
ban a fővárosi főjegyző, vagy a
fogyasztóvédelmi hatóság. Ta-
valy szeptember 1-jétől nálunk, a
BKK-nál is lehet bejelentést ten-
ni. Mi ezeket a bejelentéseket
minden esetben kivizsgáljuk és
megalapozottnak látszó utaspa-
naszoknál eljárást indítunk. Első
lépésként behívjuk az utast, és
felveszünk egy jegyzőkönyvet
névvel, címmel, személyigazol-
vány-számmal. E közben felvilá-
gosítjuk a panaszost, hogy miu-
tán az ő kárára történt az ese-
mény, így ha a taxis bíróságra vi-
szi az ügyet, akkor muszáj, hogy
ott ő is megjelenjen és megis-
mételje a nálunk elhangzottakat.
Hiszen ő tudja a bíróság előtt
ténybelileg állítani, hogy megtör-
tént az adott jogsértés. Amen-
nyiben ezt vállalja, jegyzőköny-
vezzük, és ha megalapozott a

panasz, felmondjuk a taxissal kö-
tött taxiállomás-használati meg-
állapodást. A panaszos adatait
elkérjük, azonban ezeket termé-
szetesen nem adjuk ki, bármi-
lyen ügyvéddel is jön ide a taxis
vállakozó. Majd a bíróság előtt
találkozunk, ha úgy gondolja az
érintett, hogy megalapozatlan a
bejelentés. Olyan esetről egy-
előre nincs tudomásunk, hogy
bárki is bírósághoz fordult volna.
• Az ellenőrzéseknél mindig
bemutatkozik az ellenőr,
vagy vannak „fedett” ellenőr-
zések is, amiről a taxis nem
is szerez tudomást? 
• Már említettem, nem vagyunk
hatóság, tehát nem fedjük fel
magunkat. Az a taxiellenőr, aki-
ről kiderül, hogy taxiellenőr, a ké-
sőbbiekben már nem nagyon
tudna ebben a munkakörben
dolgozni, mert ismerté válna az
ő beosztása, funkciója. Hozzá
kell tegyem, az esetek többsé-
gében a BKK taxiellenőrei nem
magukban végzik az ellenőrzé-
seket. A feladatot többnyire a
Fővárosi Rendészeti Igazgató-
ság közterület-felügyelőivel, és a
fogyasztóvédelmi hatósággal kö-
zösen végzik. Ők is civilben van-
nak egyébként. A napokban for-
dult elő az az eset, amikor az Ok-
togonnál szálltak be a kollégák
egy ellenőrzésre a kiszemelt ta-
xiba. A célállomásnál kiderült,
hogy a fizetendő összeg 2000
forinttal több az indokoltnál. A
fogyasztóvédelemi ellenőr a rá

vonatkozó szabályok betartásá-
val a fuvar végén igazolta magát
és nekiállt a jegyzőkönyvet fel-
venni. Ekkor kiderült, a taxisnak
semmiféle papírja nincs. Miután
az ellenőrzésben részt vett köz-
terület-felügyelő is, aki ezért
rendőrt hívott. A járőr megérke-
zett és kiderült, a járművet veze-
tő személy ellen elfogatópa-
rancs van érvényben. Szándéko-
san nem taxist mondtam, mert
azt nem tudom, volt-e valaha taxi-
vezetői igazolványa. A taxi veze-
tőjét ezt követően előállították.
• A taxisok panaszkodnak,
hogy a „becsületes” taxiso-
kat ellenőrzik, de az ún. „for-
ró” helyszíneket kerülik. A
vasúti, illetve autóbusz-pá-
lyaudvarok, illetve a repülő-
tér környékén a helyzet a ko-
rábbi évtizedek gyakorlatát
idézi. 
• Ezen a korábbi gyakorlaton is
változtattunk. Az említett helyszí-
neket fokozott mértékében el-
lenőrizzük. A panaszok alapján
ezek azok a taxiállomások, ahol
az utas kárára a legtöbb jogsé-
relem történik. Sajnos tény,
hogy a nevezett pontokon gyak-
ran felismerik az ellenőreinket
és az ellenőrizni kívánt taxis köz-
li munkatársunkkal, hogy most ő
éppen rendelésre jött, és nem
szabad. Ezúton is felhívom az
érintettek figyelmét arra, hogy a
fokozatosság elvét betartva, há-
rom ilyen jellegű visszautasítás
esetén felmondjuk a velük kötött

taxiállomás-használati megál-
lapodást. Ugyanis a taxisnak
a taxiállomáson világító sza-
badjelzővel utasra kell várni.
A fuvart csak nagyon indo-
kolt esetben lehet megtagad-
ni. Aki azt állítja, hogy ő ren-
delésre érkezett, az nem áll-
hat a taxiállomáson, mert
megsérti a rendelet előírása-
it. Még egyszer mondom,
nem az első, hanem a harma-
dik ilyen esetben felmondjuk
a szerződést ezen jogsértés
miatt. Tehát javasolom, hogy
vigyék el ellenőr kollégáimat,
fogadják el a pénzüket, és le-
hetőleg ne csapják be őket!
Az ilyen fuvarmegtagadást
egyébként nyilvántartásunk-
ban rögzítjük, annak nyoma
marad évekig. Amennyiben a
bejegyzések száma eléri a
hármat, szerződést bontunk. 
• Bizonyos drosztokról
rendszeresen elkergetik a
taxisokat az „onnan dol-

gozók”. E mellett tovább fo-
lyik a „helytartás”, amikor
nem zárkóznak fel az autók,
hogy más oda ne férjen be.
Ezekkel a jelenségekkel
szemben fellép a BKK?
• Szerencsére a sajtóban koráb-
ban megjelent cikkek hatására
egyre több taxis vállalja föl a be-
jelentést, ha az említett kisajátí-
tás-jelleggel használják bizonyos
szabad csapatok ezeket a taxiál-
lomásokat. Amennyiben megfe-
nyegetik, elzavarják őket, akkor
névvel, címmel vállalják azt a ta-
núskodást, ami egy bírósági ügy-
ben esetleg bekövetkezhet. Az
adatokat a már említett utas-
panaszokhoz hasonlóan kezel-
jük, vagyis azokat kizárólag a bí-
róságnak adjuk ki. Ilyen esetben
a rendelet megsértése miatt a fe-
nyegető taxis taxiállomás-haszná-
lati szerződését felmondjuk, és
nyugodtan állunk egy bírósági
per elé. Ott majd a taxis, akinek a
sérelmére elkövették a cselek-
ményt, elmondja, hogy az eset
így, vagy úgy történt. Tehát még
egyszer mondom, megalapozott
panasz esetén, nem névtelen fel-
jelentés alapján, hanem névvel,
címmel és azzal a fajta eltökélt
szándékkal, hogy a bejelentő a
bíróság előtt a szemébe fogja
mondani annak, aki ezt sérelmé-
re elkövette, a BKK partner eb-
ben is. Szükség esetén végig
visszük ezt a folyamatot. Egyéb-
ként szaporodnak az ilyen jelle-
gű, bizonyítható esetek. Jelenleg
már 3 eljárás van folyamatban. 
• A taxisok között terjed a
hír: amennyiben valaki előre,
az interneten jelentkezik be
minősítésre, annak egysze-
rűbbé, gyorsabbá válik az
ügyintézés?
• Igen, ez így van. Azok, akik
hosszabbítani jönnek, tehát akik
már az új rendszerben regiszt-
rált taxisok, a honlapunkon előre
kérhetnek időpontot. Mi ekkorra
előkészítjük az összes szüksé-
ges dokumentumot, így valóban
sokkal gyorsabban meg tudjuk
csinálni a minősítését. Aki beje-
lentkezés nélkül érkezik, azt a
megadott, előre rögzített idő-
pontra érkezők „közé” szorítjuk
be. Szeretném kihangsúlyozni
ez a lehetőség csak kizárólag a
már minősített budapesti taxikra
vonatkozik. A minősítés ennél
bonyolultabb folyamat, arra nem
lehet előre jelentkezni!
• Köszönöm a tájékoztatást!

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

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közlekedés-
szervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiállomás-használa-
ti hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a
jármű e rendelet feltételeinek megfelel.”

A taxiállomás-használati megállapodás megkötését megelőzően a
vállalkozások komplex ellenőrzési eljáráson, a személytaxi gépkocsik
előzetes jármű-megfelelőségi vizsgálaton esnek át a Taxirendeletben
megfogalmazott követelményeknek való megfelelésük megállapítására. 

2013. december 31-ig 2047 db, 2014. január 30-ig további 537 db
járműminősítés történt, amelyből 2013. december 31-ig 1543 db,
2014. január 30-ig további 444 db megfelelt, 2013. december 31-ig
500 db 2014. január 30-ig további 89 db jármű pótszemlére történő
visszahívása történt, illetve 2013. december 31-ig 4 jármű, 2014. janu-
ár 30-ig további 4 jármű véglegesen elutasításra került.

A Taxirendelet 4. §-ban foglaltak, a személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat (fuvarszervező) működési feltételeinek
előzetes vizsgálata is a közlekedésszervező kötelezettsége. A vizsgálat
során az ellenőrzés kiterjed a szolgálat pénzügyi megfelelőségének
vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vonatkozó műszaki előírá-
sok teljesítésére, diszpécseralkalmazásának megfelelőségére, véd-
jegyoltalom alatt álló szabadjelzőjének, logójának és a járműveken
megjelenítendő reklám jóváhagyására. 

2014. január 31-ig 13 benyújtott kérelem alapján 11 fuvarszervező fe-
lelt meg valamennyi minősítési követelménynek: a Főtaxi Autóközleke-
dési és Szolgáltató Zrt.; a Taxi Plus Europe Kft.; a Reklámtaxi Fuvarköz-
vetítő Kft.; az RT5 Taxi Holding Kft.; a Taxi4 Kft.; a City Taxi
Fuvarszervező Szövetkezet; a Városi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató
Kft.); a 6X6 Taxi Közelekdési szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; a TOP
Taxi-2000000 Kft.; a Tele 5 Taxi Hungary Kft.; és az MB Elit Luxury Kft.”.
A kérelmet benyújtó további fuvarszervezők közül 1 IT minősítésen al-
kalmatlanság miatt jelenleg ismételt auditra vár. További 1 hiánypótlás
teljesítésére váró szolgálat a minősítési eljárás során időközben
minősített cégbe olvadt.

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

2013. szeptember 1-jétől – a Taxirendeletben foglaltak – taxiszolgál-
tatók általi megtartásának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel közösen,
taxiállomásokon és azok környezetében nyílt ellenőrzés során folytat-
tunk vizsgálatokat, másrészt olyan próbautazásokat végeztünk, amelyek
végén a taxiellenőr munkatársak nem fedték fel magukat, helyszíni
jegyzőkönyvet nem töltöttek ki, de az utazás során tapasztalt jogsértés-
eket tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztották. 

Összességében 2013. szeptember 1. és december 31. közötti
időszakban 3758 nyílt és 4022 próbautazásos, 2014. január hónapban
553 nyílt és 847 próbautazásos ellenőrzést hajtottunk végre. 2013.
szeptember 1. és december 31. közötti időszakban 178 esetben, 2014.
január hónapban 31 esetben kezdeményeztük a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását,
mert az ellenőrzött taxiszolgáltatónak érvényes taxiállomás-használati
engedélye nem volt. A próbautazások során 2013. szeptember 1. és
december 31. közötti időszakban 1157 (az ellenőrzések mintegy 29%-
a), 2014. január hónapban 271 (az ellenőrzések mintegy 33%-a) eset-
ben tapasztaltuk, hogy a taxi szolgáltató a fuvarfeladat befejeztével nem
ad nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. 

Ha a taxiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből nem nyomtatja ki a nyug-
tát, akkor a gép memóriája nem rögzíti, törölhetővé teszi a fuvardíjat, és
az az összeg, ami a taxaméterben nem szerepel, az adóbevallásba sem
fog belekerülni. (Október 1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelői teljes hatáskörben ellenőrizhetik a ta-
xiszolgáltatókat, az ellenőrzésük befejezésekor jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben ha nyugtaadási kötelezettség elmulasztását rögzítik, eljá-
rást kezdeményeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.)

A próbautazások során 2013. szeptember 1. és december 31. közötti
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Két barátnõ beszélget.
Az egyik büszkén mondja:

– Képzeld, a múlt hónap-
ban nagyobb melleket csi-
náltattam magamnak!

– Aha – méri végig a má-
sik. – És miért nem hor-
dod?

* * *
– Bátya, ez itt egy szín-

tiszta magyar falu. Miért
van mégis minden csak
szlovákul kiírva?

– Hát, az û kedvükír, mert
mink úgy is tudjuk, hogy
mi hun van.

Első kézből a „Taxirendeletről”
2013. szeptember – 2014. január
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vagy számlaadási kötelezettséget
nem tartja be a taxis, úgy részben
a NAV-ot, részben a fogyasztóvé-
delmi hatóságot is értesítjük.
Szükség esetén, ha olyan az ügy,
akkor természetesen a kormány-
hivatalt is tájékoztatjuk. 
• Mit tehet az utas, ha pa-
nasszal akar élni? Korábban
még választ sem kaptak a
panaszosok…
• Ez is változott az új rendelet-
tel. Szeptember 1-jétől utas-
panaszokat is vizsgálunk. A ren-
delet hatálybalépésétől fogva
ugyanis már nem csak a koráb-
ban megszokott helyeken lehet
panaszt tenni. Ilyen volt koráb-
ban a fővárosi főjegyző, vagy a
fogyasztóvédelmi hatóság. Ta-
valy szeptember 1-jétől nálunk, a
BKK-nál is lehet bejelentést ten-
ni. Mi ezeket a bejelentéseket
minden esetben kivizsgáljuk és
megalapozottnak látszó utaspa-
naszoknál eljárást indítunk. Első
lépésként behívjuk az utast, és
felveszünk egy jegyzőkönyvet
névvel, címmel, személyigazol-
vány-számmal. E közben felvilá-
gosítjuk a panaszost, hogy miu-
tán az ő kárára történt az ese-
mény, így ha a taxis bíróságra vi-
szi az ügyet, akkor muszáj, hogy
ott ő is megjelenjen és megis-
mételje a nálunk elhangzottakat.
Hiszen ő tudja a bíróság előtt
ténybelileg állítani, hogy megtör-
tént az adott jogsértés. Amen-
nyiben ezt vállalja, jegyzőköny-
vezzük, és ha megalapozott a

panasz, felmondjuk a taxissal kö-
tött taxiállomás-használati meg-
állapodást. A panaszos adatait
elkérjük, azonban ezeket termé-
szetesen nem adjuk ki, bármi-
lyen ügyvéddel is jön ide a taxis
vállakozó. Majd a bíróság előtt
találkozunk, ha úgy gondolja az
érintett, hogy megalapozatlan a
bejelentés. Olyan esetről egy-
előre nincs tudomásunk, hogy
bárki is bírósághoz fordult volna.
• Az ellenőrzéseknél mindig
bemutatkozik az ellenőr,
vagy vannak „fedett” ellenőr-
zések is, amiről a taxis nem
is szerez tudomást? 
• Már említettem, nem vagyunk
hatóság, tehát nem fedjük fel
magunkat. Az a taxiellenőr, aki-
ről kiderül, hogy taxiellenőr, a ké-
sőbbiekben már nem nagyon
tudna ebben a munkakörben
dolgozni, mert ismerté válna az
ő beosztása, funkciója. Hozzá
kell tegyem, az esetek többsé-
gében a BKK taxiellenőrei nem
magukban végzik az ellenőrzé-
seket. A feladatot többnyire a
Fővárosi Rendészeti Igazgató-
ság közterület-felügyelőivel, és a
fogyasztóvédelmi hatósággal kö-
zösen végzik. Ők is civilben van-
nak egyébként. A napokban for-
dult elő az az eset, amikor az Ok-
togonnál szálltak be a kollégák
egy ellenőrzésre a kiszemelt ta-
xiba. A célállomásnál kiderült,
hogy a fizetendő összeg 2000
forinttal több az indokoltnál. A
fogyasztóvédelemi ellenőr a rá

vonatkozó szabályok betartásá-
val a fuvar végén igazolta magát
és nekiállt a jegyzőkönyvet fel-
venni. Ekkor kiderült, a taxisnak
semmiféle papírja nincs. Miután
az ellenőrzésben részt vett köz-
terület-felügyelő is, aki ezért
rendőrt hívott. A járőr megérke-
zett és kiderült, a járművet veze-
tő személy ellen elfogatópa-
rancs van érvényben. Szándéko-
san nem taxist mondtam, mert
azt nem tudom, volt-e valaha taxi-
vezetői igazolványa. A taxi veze-
tőjét ezt követően előállították.
• A taxisok panaszkodnak,
hogy a „becsületes” taxiso-
kat ellenőrzik, de az ún. „for-
ró” helyszíneket kerülik. A
vasúti, illetve autóbusz-pá-
lyaudvarok, illetve a repülő-
tér környékén a helyzet a ko-
rábbi évtizedek gyakorlatát
idézi. 
• Ezen a korábbi gyakorlaton is
változtattunk. Az említett helyszí-
neket fokozott mértékében el-
lenőrizzük. A panaszok alapján
ezek azok a taxiállomások, ahol
az utas kárára a legtöbb jogsé-
relem történik. Sajnos tény,
hogy a nevezett pontokon gyak-
ran felismerik az ellenőreinket
és az ellenőrizni kívánt taxis köz-
li munkatársunkkal, hogy most ő
éppen rendelésre jött, és nem
szabad. Ezúton is felhívom az
érintettek figyelmét arra, hogy a
fokozatosság elvét betartva, há-
rom ilyen jellegű visszautasítás
esetén felmondjuk a velük kötött

taxiállomás-használati megál-
lapodást. Ugyanis a taxisnak
a taxiállomáson világító sza-
badjelzővel utasra kell várni.
A fuvart csak nagyon indo-
kolt esetben lehet megtagad-
ni. Aki azt állítja, hogy ő ren-
delésre érkezett, az nem áll-
hat a taxiállomáson, mert
megsérti a rendelet előírása-
it. Még egyszer mondom,
nem az első, hanem a harma-
dik ilyen esetben felmondjuk
a szerződést ezen jogsértés
miatt. Tehát javasolom, hogy
vigyék el ellenőr kollégáimat,
fogadják el a pénzüket, és le-
hetőleg ne csapják be őket!
Az ilyen fuvarmegtagadást
egyébként nyilvántartásunk-
ban rögzítjük, annak nyoma
marad évekig. Amennyiben a
bejegyzések száma eléri a
hármat, szerződést bontunk. 
• Bizonyos drosztokról
rendszeresen elkergetik a
taxisokat az „onnan dol-

gozók”. E mellett tovább fo-
lyik a „helytartás”, amikor
nem zárkóznak fel az autók,
hogy más oda ne férjen be.
Ezekkel a jelenségekkel
szemben fellép a BKK?
• Szerencsére a sajtóban koráb-
ban megjelent cikkek hatására
egyre több taxis vállalja föl a be-
jelentést, ha az említett kisajátí-
tás-jelleggel használják bizonyos
szabad csapatok ezeket a taxiál-
lomásokat. Amennyiben megfe-
nyegetik, elzavarják őket, akkor
névvel, címmel vállalják azt a ta-
núskodást, ami egy bírósági ügy-
ben esetleg bekövetkezhet. Az
adatokat a már említett utas-
panaszokhoz hasonlóan kezel-
jük, vagyis azokat kizárólag a bí-
róságnak adjuk ki. Ilyen esetben
a rendelet megsértése miatt a fe-
nyegető taxis taxiállomás-haszná-
lati szerződését felmondjuk, és
nyugodtan állunk egy bírósági
per elé. Ott majd a taxis, akinek a
sérelmére elkövették a cselek-
ményt, elmondja, hogy az eset
így, vagy úgy történt. Tehát még
egyszer mondom, megalapozott
panasz esetén, nem névtelen fel-
jelentés alapján, hanem névvel,
címmel és azzal a fajta eltökélt
szándékkal, hogy a bejelentő a
bíróság előtt a szemébe fogja
mondani annak, aki ezt sérelmé-
re elkövette, a BKK partner eb-
ben is. Szükség esetén végig
visszük ezt a folyamatot. Egyéb-
ként szaporodnak az ilyen jelle-
gű, bizonyítható esetek. Jelenleg
már 3 eljárás van folyamatban. 
• A taxisok között terjed a
hír: amennyiben valaki előre,
az interneten jelentkezik be
minősítésre, annak egysze-
rűbbé, gyorsabbá válik az
ügyintézés?
• Igen, ez így van. Azok, akik
hosszabbítani jönnek, tehát akik
már az új rendszerben regiszt-
rált taxisok, a honlapunkon előre
kérhetnek időpontot. Mi ekkorra
előkészítjük az összes szüksé-
ges dokumentumot, így valóban
sokkal gyorsabban meg tudjuk
csinálni a minősítését. Aki beje-
lentkezés nélkül érkezik, azt a
megadott, előre rögzített idő-
pontra érkezők „közé” szorítjuk
be. Szeretném kihangsúlyozni
ez a lehetőség csak kizárólag a
már minősített budapesti taxikra
vonatkozik. A minősítés ennél
bonyolultabb folyamat, arra nem
lehet előre jelentkezni!
• Köszönöm a tájékoztatást!

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

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közlekedés-
szervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiállomás-használa-
ti hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a
jármű e rendelet feltételeinek megfelel.”

A taxiállomás-használati megállapodás megkötését megelőzően a
vállalkozások komplex ellenőrzési eljáráson, a személytaxi gépkocsik
előzetes jármű-megfelelőségi vizsgálaton esnek át a Taxirendeletben
megfogalmazott követelményeknek való megfelelésük megállapítására. 

2013. december 31-ig 2047 db, 2014. január 30-ig további 537 db
járműminősítés történt, amelyből 2013. december 31-ig 1543 db,
2014. január 30-ig további 444 db megfelelt, 2013. december 31-ig
500 db 2014. január 30-ig további 89 db jármű pótszemlére történő
visszahívása történt, illetve 2013. december 31-ig 4 jármű, 2014. janu-
ár 30-ig további 4 jármű véglegesen elutasításra került.

A Taxirendelet 4. §-ban foglaltak, a személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat (fuvarszervező) működési feltételeinek
előzetes vizsgálata is a közlekedésszervező kötelezettsége. A vizsgálat
során az ellenőrzés kiterjed a szolgálat pénzügyi megfelelőségének
vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vonatkozó műszaki előírá-
sok teljesítésére, diszpécseralkalmazásának megfelelőségére, véd-
jegyoltalom alatt álló szabadjelzőjének, logójának és a járműveken
megjelenítendő reklám jóváhagyására. 

2014. január 31-ig 13 benyújtott kérelem alapján 11 fuvarszervező fe-
lelt meg valamennyi minősítési követelménynek: a Főtaxi Autóközleke-
dési és Szolgáltató Zrt.; a Taxi Plus Europe Kft.; a Reklámtaxi Fuvarköz-
vetítő Kft.; az RT5 Taxi Holding Kft.; a Taxi4 Kft.; a City Taxi
Fuvarszervező Szövetkezet; a Városi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató
Kft.); a 6X6 Taxi Közelekdési szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; a TOP
Taxi-2000000 Kft.; a Tele 5 Taxi Hungary Kft.; és az MB Elit Luxury Kft.”.
A kérelmet benyújtó további fuvarszervezők közül 1 IT minősítésen al-
kalmatlanság miatt jelenleg ismételt auditra vár. További 1 hiánypótlás
teljesítésére váró szolgálat a minősítési eljárás során időközben
minősített cégbe olvadt.

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

2013. szeptember 1-jétől – a Taxirendeletben foglaltak – taxiszolgál-
tatók általi megtartásának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel közösen,
taxiállomásokon és azok környezetében nyílt ellenőrzés során folytat-
tunk vizsgálatokat, másrészt olyan próbautazásokat végeztünk, amelyek
végén a taxiellenőr munkatársak nem fedték fel magukat, helyszíni
jegyzőkönyvet nem töltöttek ki, de az utazás során tapasztalt jogsértés-
eket tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztották. 

Összességében 2013. szeptember 1. és december 31. közötti
időszakban 3758 nyílt és 4022 próbautazásos, 2014. január hónapban
553 nyílt és 847 próbautazásos ellenőrzést hajtottunk végre. 2013.
szeptember 1. és december 31. közötti időszakban 178 esetben, 2014.
január hónapban 31 esetben kezdeményeztük a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását,
mert az ellenőrzött taxiszolgáltatónak érvényes taxiállomás-használati
engedélye nem volt. A próbautazások során 2013. szeptember 1. és
december 31. közötti időszakban 1157 (az ellenőrzések mintegy 29%-
a), 2014. január hónapban 271 (az ellenőrzések mintegy 33%-a) eset-
ben tapasztaltuk, hogy a taxi szolgáltató a fuvarfeladat befejeztével nem
ad nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. 

Ha a taxiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből nem nyomtatja ki a nyug-
tát, akkor a gép memóriája nem rögzíti, törölhetővé teszi a fuvardíjat, és
az az összeg, ami a taxaméterben nem szerepel, az adóbevallásba sem
fog belekerülni. (Október 1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelői teljes hatáskörben ellenőrizhetik a ta-
xiszolgáltatókat, az ellenőrzésük befejezésekor jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben ha nyugtaadási kötelezettség elmulasztását rögzítik, eljá-
rást kezdeményeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.)

A próbautazások során 2013. szeptember 1. és december 31. közötti
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időszakban 484 esetben, 2014. január hó-
napban 86 esetben tapasztaltunk olyan
mértékű árdrágítást (a Rendeletben rögzített
hatósági ártól eltérő ár alkalmazását, a taxa-
méter mérésének külső befolyásolását, hamis
számla adását, viteldíjmérő óra alkalmazása
nélküli szolgáltatás végzését), aminek követ-
kezményeképpen a taxiállomás-használati en-
gedélyt azonnali hatállyal felmondtuk, erről ér-
tesítettük a Közlekedési Hatóságot, és kértük
az árdrágító taxiszolgáltató taxiengedélyének
visszavonását. Párhuzamosan eljárást kezde-
ményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
is a vásárlók megkárosítása miatt.

Az ellenőrzéseink során  2013. szeptem-
ber 1. és december 31. közötti időszakban
28 esetben, 2014. január hónapban 25
esetben tapasztaltunk személyszállítási
szolgáltatásra vonatkozó engedély hiányá-
ban végzett szolgáltatás-teljesítést.  Ezek-
ben az esetekben eljárás megindítását kez-
deményeztük a NAV-nál és az illetékes köz-
lekedési hatóságnál. 

A taxiszolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a pályaudva-
rok, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, belvárosi frekven-
tált helyek közelében koncentráltuk, figyelembe vettük azo-
kat a BKK Zrt.-hez érkező utaspanaszokat is, amelyekben
a megkárosított utasok az indulási helyüket megjelölve kér-
ték az árdrágítás kivizsgálását.

A taxiellenőr munkatársak továbbra is három műszak-
ban, éjjel és nappal, munkanap és hétvégén folyamatosan
ellenőrzik a taxiszolgáltatók tevékenységét, kiemelt figyel-
met fordítva a hatósági rögzített ár betartására. Az
ellenőrzéseket koordináltan, a Fővárosi Rendészeti Igazga-
tóság közterület-felügyelőivel és a Fővárosi Önkormányzat
taxiellenőr munkatársaival közösen végezi. 

A  beérkezett utaspanaszok száma 2013. szeptember 1.
és december 31. közötti időszakban 185 db, 2014. január
hónapban 38 db. 

Budapest, 2014. február 4.
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető
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Fõbb mutatókFõbb mutatók
2013. 2013. 2013. 2013. 2014. összesen

szeptember október november december január

Elvégzett ellenõrzések száma 879 1039 1011 829 880 4638
Próbautazások száma 829 1362 1011 820 847 4869
Észrevételek száma 1579 2562 2187 1654 1720 9702
Próbautazások költsége (Ft) 1802487 2156555 2214720 1701145 1820755 9695662
A 31/2013. Fõv. Kgy. Rendelet 1249 1908 1598 1235 1232 7222
megsértése, nem megfelelõség
Nyugtaadás elmulasztása 207 410 336 204 271 1428
Visszajáró pénz átadásának elmulasztása 35 63 51 31 20 298
Taxaméterrel elkövetett csalás gyanúja 38 67 78 30 52 265
Kerülõ út alkalmazása 1 13 7 1 0 22
Fuvar megtagadása 20 40 9 19 26 114
Árdrágítás más tarifával 8 11 18 13 14 64
Hamis számla 3 3 9 1 20 36
Törölt, lejárt drosztengedély 18 42 61 57 57 235
Kiállási díj alkalmazása 1 2 0 0 1 4
Engedély nélküli személyszállítási 0 0 18 10 25 53
szolgáltatás
Érvénytelen adószámmal végzett 0 0 5 0 17 22
szolgáltatás
Panaszbejelentés vizsgálata 51 52 39 43 38 223
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Január 23-ra autós felvonulást szerveztek olyan taxis kollégák, akik a
címkiadás új szisztémáját elfogadhatatlannak tartják. Talán ez volt az
első olyan taxismegmozdulás, mely szinte osztatlan utálatot váltott ki
a sajtóból és a lakosságból. Még a politikai ellenzékhez sorolt újsá-
gok is, akiknek jól jön minden balhé, gúnyolódtak a fuvarozókon.
Ahogy ez több írásban is megjelent: megkapták a nagyon magas fix
árat, amit kértek, de ami rájuk vonatkozna, az nem tetszik nekik. A
vélemények természetesen általánosítók, minden fővárosi taxisra vo-
natkoztak annak ellenére, hogy a tüntetésen csak
100-150

autó vett részt. Volt olyan fuvarszervező, mely megtiltotta a felmatri-
cázott autóinak a megmozduláson való részvételt, így taxisaik lera-
gasztgatták a matricákat, hogy az ne látsszon. Volt, ahol ebből nem
csináltak problémát, ők felmatricázva, szabadjelzővel demonstráltak.
A jelentős többség pedig távol maradt. Mert nem értett egyet a kö-
dösen megfogalmazott céllal. Ugyanis tetszik, nem tetszik, a több-
ségnek – ha választásra kényszerítenék – jobb az új szisztéma, mint
a régi. Az érvek lassan már unalmasak: nem kell 2-3 perccel címre

rohanni, nem kell a kályhához visszamenni, növelve az üres ki-
lométe-

25

Dudálással a csendes címkiadás ellen

Taxisdemonstráció a fővárosban
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időszakban 484 esetben, 2014. január hó-
napban 86 esetben tapasztaltunk olyan
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rek számát, nem kell a rádiókra, antennákra, vezetékekre és egyéb
okosságokra költeni hatalmas pénzeket, nem kell a taxiban ülni
egész nap, várva a címet stb. Kétségtelen, vannak ellenérvek is.
Nem is akármilyenek: a bizonytalanság, ami a „süket dobozban”
tapasztalható, anélkül, hogy az ember

tudná, merre menjen vagy mozduljon, hogy pénzt keressen. A
bizonytalanság pedig valóban nehezen viselhető el, azzal nem
lehet hosszú távon együtt élni. Ám a valós okokat is nézni kelle-
ne. Elfelejtette volna valaki, hogy a január vagy a február mindig
is a nehéz hónapok közé tartozott? Ehhez még hozzá kell venni,
hogy a korábban olcsóbban fuvarozó cégek utasai szeptember-
ben lórúgásszerű áremeléssel találták szemben magukat, ami
most, az év elején bizony jelentős fuvarszám-viszszaesést oko-
zott. Erről vi-
szont, lássuk be,
nem a GPS te-
het. Nehezítés-
képpen tavaszi-
as januárunk és
februárunk volt,
ami tovább ron-
totta a viszo-
nyokat. A hely-
zet előbb-
utóbb konszoli-
dálódik, meg-
jön a tavasz és
az idegenfor-
galom is fel-
éled, valószí-
nűleg a gép
is több címet
dob majd
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Budapesti Közlekedési Központ  
1072 Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.             

Vitézy Dávid vezérigazgató
részére

Tárgy: egyeztetés 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A fővárosi taxirendelet bevezetése óta a
taxis szakmai és érdekképviseletek folya-
matosan értékelik és elemzik azokat a ta-
pasztalatokat és véleményeket, amik a
rendeleti előírások és azok betartása kap-
csán felmerülnek. 

Az elmúlt hetekben felerősödtek azok a
támadó hangok, valamint jogos szakmai
kritikák, melyek a GPS-es címkiadó rend-
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szét. Mindenütt. Rögzítsük itt azt
is: sok helyen szavaztatták a taxi-
sokat az új rendszerről, és már
mindenütt 50%-nál többen támo-
gatták azt. Így ez ügyben nem
lehet/ne/ sehol sem a „budapes-
ti taxisokra” hivatkozni. Csak
azokra, akik a megmozdulásban
részt vettek. Ez esetben a főváro-
si taxisok 2-3 százalékára. Két-
ségtelen, abban minden taxis
egyet ért,  hogy ezt az új fuvarki-
osztási szisztémát lehet/ne/ egy
kicsit javítani, kiszámíthatóbbá,
vagy ha úgy tetszik: „taxis-
barátabbá” tenni. Ebben viszont
komoly segítséget jelentett a
megmozdulás. A 100-150 taxis
nélkül minden maradt volna a
régiben.

A demonstrálók elérték,
hogy a főpolgármester úr a megmozdulás szervezőit február 6-án
délután fogadta, hogy első kézből ismerje meg a felvetett problé-
mákat. A meghívott taxisok szóban is elmondták Tarlós Istvánnak
és munkatársainak azokat az anomáliákat, melyek sajnálatos velejá-
rói az olyan címkiadó rendszereknek, ahol figyelmen kívül hagyták a
taxisok elvárásait, igényeit. Javaslatokat és kéréseket is megfogal-
maztak, ami az „igazságos”, tervezhető és kontrolálható címkiadó
rendszer elengedhetetlen alappillére kell legyen a jövőben.

A főpolgármester úr megértette a panaszok igazi okát és felkérte a
BKK vezérigazgatóját, hogy március elejéig tegyen szakmai javaslatot
a gondok mielőbbi orvoslására.

A taxisok beszéltek arról is, hogy a drosztengedély-kiadást fel kel-
lene függeszteni, amíg 4000-4500 főre nem csökken a taxisok szá-
ma Budapesten. Tarlós István ismertette az uniós irányelveket, vala-
mint a magyar Alkotmánybíróság állásfoglalását, melyek nem teszik
lehetővé a direkt létszámszabályozást, de emlékeztette a jelenlevő-
ket arra, hogy az indirekt szabályozás már része a taxirendeletnek,
ezt egyértelműen mutatják a statisztikák. Vagyis a létszám már most
jelentősen csökkent, ám mivel az érdekképviseletek maguk kérték a
szigorú szabályozás ütemezett bevezetését, azaz késleltetését, ezért
a végleges létszám kialakulása csak 2015 nyár elejére várható. 

A megmozdulásban részt vevők az alábbi levelet küldték
Budapest főpolgármesterének:

Tisztelt Főpolgármester úr!
A budapesti taxis rendelet kötelezővé tette az addigi rádiós forgal-
mazás lecserélését csendes címkiadásra. A közel négy hónap alatt

ennek minden műkö-
dő taxitársaság ele-
get tett. Az elmúlt idő-
szakban a céges sze-
mélyszállítók anyagi
biztonsága és megél-
hetése komoly ve-
szélybe került.

1.

A rendszer címel-
osztása teljesen kao-
tikus és bizonytalan.
Taxi felhasználásra al-
kalmatlan, mert igaz-
ságtalan és labilis.
Gyakran elveszti a
GPS az összekötte-
tést a járművekkel, il-
letve nem a valós

helyre pozícionál. Az említett hibák lehetetlenné
teszik a taxik megbízható azonosítását, így a címkiosztásban is hát-
rányba kerülnek. Ez általánosságban jellemző, nem egyedi esetek-
ről van szó. A rendszer az egymáshoz közel álló (3-5 méter) taxik
között nem tud különbséget tenni, ezért az azonos társaságú gép-
kocsik egy droszton várakozása nem lehetséges. A rendszer bein-
dítása előtt nem volt tesztidőszak, így nem volt lehetséges az eset-
leges hibák kijavítása. Pusztán a vakszerencsének köszönhető a
napi bevétel. A 20-30 év tapasztalattal rendelkező kollégák utasfor-
galma is 30-40%-kal visszaesett. Az említett problémák családok
megélhetését veszélyeztetik, mely egy demokratikus államban meg-
engedhetetlen.

A címkiadó tabletek és mobiltelefonok a közlekedés biztonságát
veszélyeztetik. Kezelésük, alkalmanként vezetés közben, elvonja a
taxis figyelmét a forgalomról. Ez elkerülhetetlen, mert az esetleges
menet közbeni címfelvétel a munka része.

Indokaink alapján kérjük a rendeletet módosítani oly módon,
hogy a „csendes címkiadás” helyett a „félcsendes címkiadásra”,
vagy esetleg egy módosított, „taxisbarát”-ként működő címkiadó
rendszerre legyen lehetőség! Amennyiben nem történik módosítás
záros határidőn belül, akkor a céges taxisok nagy hányada kerülhet
anyagi csődbe, nem tudják eltartani családjukat, nem tudják fizetni
a hitelre vásárolt autójuk vagy a lakásuk részleteit!
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Két pasi beszélget. Azt mondja az egyik:
– Borzasztó a feleségem. Ha elmegyek a barátaimmal egy

kicsit inni, kocsmázni, mindig hatalmas balhét csap. Pedig
amikor hazaérek, már egy  sarokkal elõbb leállítom az au-
tót, a kertkapuban lehúzom a cipõmet, lábujjhegyen  oso-
nok a lakásban, az elõszobában levetkõzõm, s a sötétben
settenkedem az ágyhoz.  De semmit sem számít, mindig fel-
ébred és hajnalig szid.

– Mert nem jól csinálod, barátom! – feleli a másik.
– Amikor én buli után hazaérek, behajtok a garázsba, fel-

pörgetem a motort, becsapom a garázsajtót, a bejárati aj-
tót, felkapcsolok minden villanyt, bekapcsolom a tévét, fü-
työrészek, dúdolok. Majd azt rikkantom: ha már úgyis éb-
ren vagy, kedvesem, mit szólnál egy kis orális szexhez? Min-
dig úgy tesz, mintha mélyen aludna.

* * *
Vonaton
– Na de Rabbi! Miért utazik másodosztályon?
– Nu, az elsõ osztályú elõbb ér oda?

szereket vezérlő szoftverek működésével
összefüggenek. 

Véleményem szerint, a rendelet pontat-
lan értelmezése és annak gyakorlati alkal-
mazása miatt vannak eltérő különbségek
a rendszereket üzemeltető fuvarszervezők
címkiadó rendszerei között, ami komoly
hatással van a taxisok napi tevékenységé-
re és munkavégzésére. 

Kérem Önt, szíveskedjék a közeljövő-
ben egy egyeztetést kezdeményezni és
összehívni, ahol megítélésem szerint meg-
nyugtató módon pontosíthatók a félreérté-
sek.

2014. január 28.
Tisztelettel

Metál Zoltán
elnök

Akik nem fértek el a Szépművészeti Múzeum előtt, azok a Műjégpálya előtt sorakoztak

Fotók: Juhász Péter
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rek számát, nem kell a rádiókra, antennákra, vezetékekre és egyéb
okosságokra költeni hatalmas pénzeket, nem kell a taxiban ülni
egész nap, várva a címet stb. Kétségtelen, vannak ellenérvek is.
Nem is akármilyenek: a bizonytalanság, ami a „süket dobozban”
tapasztalható, anélkül, hogy az ember

tudná, merre menjen vagy mozduljon, hogy pénzt keressen. A
bizonytalanság pedig valóban nehezen viselhető el, azzal nem
lehet hosszú távon együtt élni. Ám a valós okokat is nézni kelle-
ne. Elfelejtette volna valaki, hogy a január vagy a február mindig
is a nehéz hónapok közé tartozott? Ehhez még hozzá kell venni,
hogy a korábban olcsóbban fuvarozó cégek utasai szeptember-
ben lórúgásszerű áremeléssel találták szemben magukat, ami
most, az év elején bizony jelentős fuvarszám-viszszaesést oko-
zott. Erről vi-
szont, lássuk be,
nem a GPS te-
het. Nehezítés-
képpen tavaszi-
as januárunk és
februárunk volt,
ami tovább ron-
totta a viszo-
nyokat. A hely-
zet előbb-
utóbb konszoli-
dálódik, meg-
jön a tavasz és
az idegenfor-
galom is fel-
éled, valószí-
nűleg a gép
is több címet
dob majd
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Budapesti Közlekedési Központ  
1072 Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.             

Vitézy Dávid vezérigazgató
részére

Tárgy: egyeztetés 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A fővárosi taxirendelet bevezetése óta a
taxis szakmai és érdekképviseletek folya-
matosan értékelik és elemzik azokat a ta-
pasztalatokat és véleményeket, amik a
rendeleti előírások és azok betartása kap-
csán felmerülnek. 
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támadó hangok, valamint jogos szakmai
kritikák, melyek a GPS-es címkiadó rend-
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szét. Mindenütt. Rögzítsük itt azt
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sokat az új rendszerről, és már
mindenütt 50%-nál többen támo-
gatták azt. Így ez ügyben nem
lehet/ne/ sehol sem a „budapes-
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si taxisok 2-3 százalékára. Két-
ségtelen, abban minden taxis
egyet ért,  hogy ezt az új fuvarki-
osztási szisztémát lehet/ne/ egy
kicsit javítani, kiszámíthatóbbá,
vagy ha úgy tetszik: „taxis-
barátabbá” tenni. Ebben viszont
komoly segítséget jelentett a
megmozdulás. A 100-150 taxis
nélkül minden maradt volna a
régiben.

A demonstrálók elérték,
hogy a főpolgármester úr a megmozdulás szervezőit február 6-án
délután fogadta, hogy első kézből ismerje meg a felvetett problé-
mákat. A meghívott taxisok szóban is elmondták Tarlós Istvánnak
és munkatársainak azokat az anomáliákat, melyek sajnálatos velejá-
rói az olyan címkiadó rendszereknek, ahol figyelmen kívül hagyták a
taxisok elvárásait, igényeit. Javaslatokat és kéréseket is megfogal-
maztak, ami az „igazságos”, tervezhető és kontrolálható címkiadó
rendszer elengedhetetlen alappillére kell legyen a jövőben.

A főpolgármester úr megértette a panaszok igazi okát és felkérte a
BKK vezérigazgatóját, hogy március elejéig tegyen szakmai javaslatot
a gondok mielőbbi orvoslására.

A taxisok beszéltek arról is, hogy a drosztengedély-kiadást fel kel-
lene függeszteni, amíg 4000-4500 főre nem csökken a taxisok szá-
ma Budapesten. Tarlós István ismertette az uniós irányelveket, vala-
mint a magyar Alkotmánybíróság állásfoglalását, melyek nem teszik
lehetővé a direkt létszámszabályozást, de emlékeztette a jelenlevő-
ket arra, hogy az indirekt szabályozás már része a taxirendeletnek,
ezt egyértelműen mutatják a statisztikák. Vagyis a létszám már most
jelentősen csökkent, ám mivel az érdekképviseletek maguk kérték a
szigorú szabályozás ütemezett bevezetését, azaz késleltetését, ezért
a végleges létszám kialakulása csak 2015 nyár elejére várható. 

A megmozdulásban részt vevők az alábbi levelet küldték
Budapest főpolgármesterének:

Tisztelt Főpolgármester úr!
A budapesti taxis rendelet kötelezővé tette az addigi rádiós forgal-
mazás lecserélését csendes címkiadásra. A közel négy hónap alatt

ennek minden műkö-
dő taxitársaság ele-
get tett. Az elmúlt idő-
szakban a céges sze-
mélyszállítók anyagi
biztonsága és megél-
hetése komoly ve-
szélybe került.

1.

A rendszer címel-
osztása teljesen kao-
tikus és bizonytalan.
Taxi felhasználásra al-
kalmatlan, mert igaz-
ságtalan és labilis.
Gyakran elveszti a
GPS az összekötte-
tést a járművekkel, il-
letve nem a valós

helyre pozícionál. Az említett hibák lehetetlenné
teszik a taxik megbízható azonosítását, így a címkiosztásban is hát-
rányba kerülnek. Ez általánosságban jellemző, nem egyedi esetek-
ről van szó. A rendszer az egymáshoz közel álló (3-5 méter) taxik
között nem tud különbséget tenni, ezért az azonos társaságú gép-
kocsik egy droszton várakozása nem lehetséges. A rendszer bein-
dítása előtt nem volt tesztidőszak, így nem volt lehetséges az eset-
leges hibák kijavítása. Pusztán a vakszerencsének köszönhető a
napi bevétel. A 20-30 év tapasztalattal rendelkező kollégák utasfor-
galma is 30-40%-kal visszaesett. Az említett problémák családok
megélhetését veszélyeztetik, mely egy demokratikus államban meg-
engedhetetlen.

A címkiadó tabletek és mobiltelefonok a közlekedés biztonságát
veszélyeztetik. Kezelésük, alkalmanként vezetés közben, elvonja a
taxis figyelmét a forgalomról. Ez elkerülhetetlen, mert az esetleges
menet közbeni címfelvétel a munka része.

Indokaink alapján kérjük a rendeletet módosítani oly módon,
hogy a „csendes címkiadás” helyett a „félcsendes címkiadásra”,
vagy esetleg egy módosított, „taxisbarát”-ként működő címkiadó
rendszerre legyen lehetőség! Amennyiben nem történik módosítás
záros határidőn belül, akkor a céges taxisok nagy hányada kerülhet
anyagi csődbe, nem tudják eltartani családjukat, nem tudják fizetni
a hitelre vásárolt autójuk vagy a lakásuk részleteit!
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Két pasi beszélget. Azt mondja az egyik:
– Borzasztó a feleségem. Ha elmegyek a barátaimmal egy

kicsit inni, kocsmázni, mindig hatalmas balhét csap. Pedig
amikor hazaérek, már egy  sarokkal elõbb leállítom az au-
tót, a kertkapuban lehúzom a cipõmet, lábujjhegyen  oso-
nok a lakásban, az elõszobában levetkõzõm, s a sötétben
settenkedem az ágyhoz.  De semmit sem számít, mindig fel-
ébred és hajnalig szid.

– Mert nem jól csinálod, barátom! – feleli a másik.
– Amikor én buli után hazaérek, behajtok a garázsba, fel-

pörgetem a motort, becsapom a garázsajtót, a bejárati aj-
tót, felkapcsolok minden villanyt, bekapcsolom a tévét, fü-
työrészek, dúdolok. Majd azt rikkantom: ha már úgyis éb-
ren vagy, kedvesem, mit szólnál egy kis orális szexhez? Min-
dig úgy tesz, mintha mélyen aludna.

* * *
Vonaton
– Na de Rabbi! Miért utazik másodosztályon?
– Nu, az elsõ osztályú elõbb ér oda?

szereket vezérlő szoftverek működésével
összefüggenek. 

Véleményem szerint, a rendelet pontat-
lan értelmezése és annak gyakorlati alkal-
mazása miatt vannak eltérő különbségek
a rendszereket üzemeltető fuvarszervezők
címkiadó rendszerei között, ami komoly
hatással van a taxisok napi tevékenységé-
re és munkavégzésére. 

Kérem Önt, szíveskedjék a közeljövő-
ben egy egyeztetést kezdeményezni és
összehívni, ahol megítélésem szerint meg-
nyugtató módon pontosíthatók a félreérté-
sek.

2014. január 28.
Tisztelettel

Metál Zoltán
elnök

Akik nem fértek el a Szépművészeti Múzeum előtt, azok a Műjégpálya előtt sorakoztak

Fotók: Juhász Péter
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2.
Már évek óta nyilvánvaló tény, hogy a budapesti taxipiac telítő-

dött. A lakosság képtelen több vállalkozót eltartani, ennek ellenére
a mai napig új taxiengedélyeket adnak ki. Követeljük, hogy azonnali
hatállyal állítsák le ezt, és addig szüneteltessék, ameddig a létszám
5000 fő alá nem csökken! Ez minden személyszállító vállalkozó
együttes érdeke! A rendelet hatására most is lesz lemorzsolódás,
nem kellene újra tölteni a helyeket! Az idő ezt a dolgot meg fogja
oldani, ha ebben Önök is segítenek!

3.

A taxirendeletben a címkiadás és az utcai utas felvétel szabályo-
zása ellentétben van egymással. Az a fő szempont, hogy aki utazni
szeretne, minél előbb kocsihoz jusson. Ez csak úgy lehetséges,
hogy a taxik szétszóródnak a város különböző pontjain. A koráb-
ban említett probléma miatt (több azonos társaságba tartozó gép-
kocsit egy helyen nem tud beazonosítani a rendszer) sem állhat-
nak csoportosan. Parkoló autóba az utazni szándékozó nem ülhet
be, mert az utcai utasfelvétel csak a taxiállomáson lehetséges.
Ilyen esetben a kedves utasnak el kell sétálni, keresni egy drosz-
tot, amivel sérül az utazáshoz való joga. Arról nem is beszélve,
hogy a BKK ellenőrök az ilyen utasra várást büntetéssel szankcio-
nálják. 

Kérjük a rendelet e pontját is módosítani, hogy az utcán szabá-
lyosan parkoló taxit igénybe vehesse az utas!

4.

A rendelet a viteldíjtarifát rögzítette, ez a jelenlegi körülmények
között elfogadható. Nem tért ki azonban a cégeknek fizetendő tag-
díjak rendezésére. Ebben a tekintetben „vadkapitalista” viszonyok
uralkodnak. A tulajdonosok nem érdekeltek a fuvarszervezésben. A
fix tagdíjat minden hónapban beszedik, de hogy a taxisok ezt ho-
gyan teremtik elő, abban nem érdekeltek. Ezen változtatni szeret-
nénk oly módon, hogy fizessenek az alvállalkozók alapdíjakat,
amely mértéke 35 - 40-000 Ft és korrekt címarányos (150-200 Ft)
tagdíjat. Ezt már régóta javasoljuk, de eddig érdemi válasz nem
kaptunk felvetésünkre. Amennyiben másként nem lehetséges, ak-
kor ezt a kérdést is szabályozni kell azért, hogy a cégek is érdek-
keltek legyenek a fuvarszervezésben, ők is dolgozzanak meg bevé-
telükért!

Kérjük az említett problémák mielőbbi orvoslását, illetve a felve-
tett hiányosságok tárgyalásos rendezését!

Hiszünk és bízunk az Önök segítőkész együttműködésében!
Tisztelettel: 

Budapesti személyszállítók
nevében

Budapest, 2014. január 23. 
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• Folytassunk vidám beszélgetést utasunkkal.
Ha ő mégsem akarja, erőltessük!

• Fennen hangoztassuk politikai és vallási né-
zeteinket, keveredjünk éles vitába, és ne
hagyjuk magunkat meggyőzni.

• Ne tudjunk visszaadni húszezresből. Sőt,
tíz- és ötezresből sem, hátha nálunk hagyja
a visszajárót.

• Fuvar végén ne adjuk oda a nyugtát uta-
sunknak. Ha ragaszkodik hozzá, sértődöt-
ten dobjuk a lába elé.

• Engedjük utasunkat önállóan cselekedni.
Hagyjuk, hogy maga pakolja be a bőröndjét
a csomagtartóba.

• Tároljunk piszkos és olajos tárgyakat a cso-
magtartóban, összegyűrt újságokat, ablak-
törlőrongyot, uzsonnászacskót az ülése-
ken.

• Köszönés helyett csak morogjunk valamit az
orrunk alatt.

• Ha megítélésünk szerint kevés borravalót
kaptunk, hajítsuk ki az ablakon „költse
gyógyszerre!” felszólítás kíséretében.

• Ebédünknél részesítsük előnyben a hagy-
mával, fokhagymával és savanyú uborkával
készült ételeket. Fokozhatjuk a hatást, ha
mindezt a kocsiban fogyasztjuk el.

• Aludjunk a kocsiban, és ébredésünk után
se szellőztessünk ki.

• Vezetés közben fennen szidjuk a közleke-
dés többi résztvevőjét. Néhány cifra károm-
kodást is elejthetünk, főleg ha gyermekes
család ül a kocsiban.

• Nyáron szolgáltassunk ujjatlan trikóban és
strandpapucsban, hiszen meleg van. Ha
nem használunk dezodort, a hatás még átü-
tőbb lesz.

• Ha megérkeztünk a címre, udvariasan jelez-

zük ezt a kaputelefonon. Javasolt a „mondja,
meddig várjak még”, esetleg a „vonszolja
már le azt a lottyadt seggét” kifejezések
használata.

• Ne zavartassuk magunkat, ha büdösek va-
gyunk. Nem illatszerbolt ez!

• Ha az utas az útirányba akar beleszólni, tor-
koljuk le! Mi jobban tudjuk!

• Térképet, atlaszt ne hordjunk magunkkal.
Ha elromlik a GPS, kérdezősködjünk a járó-
kelőktől!

• A vendéget, főleg ha külföldi, az ideális útvo-
nalon vigyük. A hosszú, városnéző körutak
az ideálisak…

• Menet közben minél többet babráljuk a taxi-
órát. Ha utasunknak már vöröslik a feje,
szóljunk hátra biztatóan: – Állandóan vaca-
kol ez a ketyere…

• Beszállás után állapodjunk meg a viteldíj-

ban. Aztán amikor fizetésre kerül sor az út
végén, emlékezzünk ennek a duplájára.

• Ha médiaszemélyiséget fuvarozunk, azon-
nal zúdítsuk rá összes orvosi, jogi, közgaz-
dasági problémánkat, közbenjárását kérve.

• Idősebb, jól szituált uraktól kérjünk kölcsön.
Fiatal hölgyutasoknak ajánljuk fel, hogy fel-
kísérjük a lakásáig.

• Akasszunk a belső tükörre minél több illato-
sítót. Ha utasunk sokallja, sértődötten kér-
dezzük meg: – Fingszag jobb lenne?

• Rövid fuvar esetén célszerű „legközelebb
menjen rollerrel” kifejezést alkalmazni.

• A közlekedési szabályokból csak annyit tart-
sunk be, amennyi nekünk megfelel. Ne fog-
lalkozzunk záróvonal-, meg piroslámpa-sze-
rű hülyeségekkel.

• Vezessünk lendületesen. Ha utasunk már
nagyon sikoltozik, kicsit lassíthatunk…

Hogyan veszítsük el utasainkat
Gyakorlat i  útmutató taxisok részére
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• A Főtaxi, ahogy az elmúlt 100 évben, most is élen jár a technikai
újítások és a rendeletben megfogalmazott kötelezettségek teljesíté-
sében. A csendes címkiadásról szóló jogszabály előírásának megfe-
lelően beüzemeltük a rendszert, és 2013. 09.02-én elsőként mi kap-
tuk meg a fővárostól az ezzel kapcsolatos megfelelőségi minősítést.
Ismereteink szerint egyedül a Főtaxi rendelkezik végleges minősí-
téssel! Így büszkék vagyunk arra, hogy a Főtaxi rendszere rendelke-
zik a 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletnek megfelelő, a KRESZ
szabályokat és az adott útvonal forgalmi viszonyait is figyelembe ve-
vő csendes címkiadó rendszerrel. 

Amikor nyilvánvaló lett – 2012. április, BKK tájékoztató –, hogy a
csendes címkiadás bevezetésre kerül, számtalan térinformatikai és
informatikai céggel tárgyaltunk. Ugyanennyi elképzeléssel ismerked-
tünk meg. Egyetlen cég, a Nerd Developments Kft. került a látókö-
rünkbe, mely egyedüliként konkrét és működő megoldást tudott be-
mutatni! A Nerd képes volt arra, hogy a Főtaxi 100 éves hagyomá-
nyai alatt összegyűjtött tapasztalatokat ötvözze a rendeletben megfo-
galmazott követelményekkel. Sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy
minden szempontból, az elvárásoknak megfelelő – mind a megren-
delő, mind a taxis, mind a rendeletalkotó és a Főtaxi Zrt. szempont-
jából – rendszert tudjunk kialakítani. 
• Milyen fejlesztések történtek az elmúlt időszakban?
• A 100 éves Főtaxi hagyományaihoz méltóan, a csendes címkiadás-
hoz szükséges összes látható, és nem látható berendezését lecse-
rélte, modernizálta. A Főtaxi Zrt.-nek valóban XXI. századi informati-
kai háttere és diszpécserközpontja van! Terheléses tesztelések ta-
pasztalata, hogy az új rendszerünk 6000 taxist is képes könnyedén,
üzembiztosan ellátni, képes kiszolgálni a hozzá szükséges címmeny-
nyiség kezelésével együtt.

Bevezettük céges szerződött partnereink számára az utólagos, de
ugyanakkor a  napi szintű nyomon követési és elszámolási rendszert.
Az ügyfelek visszajelzései alapján ez az egyik legjobban sikerült, és
jól kezelhető internetes felhasználói felü-
let.

A taxisok elszámolási folyamatát teljes
körűen automatizáltuk, egyszerűbbé tet-
tük. Rövid időn belül, kérés esetén, nap-
rakész egyenlegértesítőt is tudunk a
tabletre, e-mailben küldeni. Fejlesztése-
ink az ügyintézési időt, és ezzel a várako-
zási időt is csökkentik. 
• Okostelefon, vagy tablet?
• A Főtaxi a tablet mellett döntött. Szám-
talan készüléket teszteltünk, többek kö-
zött okostelefonokat is, és különböző
gyártóktól tableteket is. Végül, a taxisok
visszajelzése alapján, hiszen számunkra
az ő véleményük volt a legfontosabb, a
tablet mellett döntöttünk. Ennek több oka
is van. Egyrészt a nagyságából adódó
előnyöket vettük figyelembe. Másrészt
pedig hosszú távon gondolkodunk, har-
madrészt a kezelőfelület a tableten TÁ-

VOLRÓL programozható, alakítható, cserélhető, és teljes mértekben
képesek vagyunk a napi használatok során kialakult tapasztalatokat
követni, és szükség szerint – ha kell – változtatni rajta. Például a visz-
szajelzések alapján módosítottunk a tablet szolgáltatásán, hogy a ta-
xisok munkáját segítsük, a következőkkel (a teljesség igénye nélkül):
– az éjszakai fényerő,
– éjszakai megjelenés,
– a megkapott címre a program képes a taxist a helyszínre navigálni,
– szavazásokat vagyunk képesek lebonyolítani, 
kérdezz/felelek üzeneteket is képes kezelni a rendszer.

Ezzel a koncepcióval elsődlegesen az a célunk, hogy a taxisainkat
segítsük, támogassuk. Lassan öt hónapja alkalmazzuk a tabletet a ta-

Az elmúlt hónapok során bemutattuk a Budapest Taxi, a
City Taxi és a Taxi4 GPS alapú címkiadó rendszerét.  A
Főtaxi Zrt. fejlesztését Szunomár Tibor vezérigazgató
mutatja be olvasóinknak:

A XXI. századhoz méltó fejlesztés 

ÚJ FUVARKIOSZTÁS ÉS AZ
ELMÚLT IDŐSZAK TAPASZ-

TALATAI A FŐTAXINÁL
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2.
Már évek óta nyilvánvaló tény, hogy a budapesti taxipiac telítő-

dött. A lakosság képtelen több vállalkozót eltartani, ennek ellenére
a mai napig új taxiengedélyeket adnak ki. Követeljük, hogy azonnali
hatállyal állítsák le ezt, és addig szüneteltessék, ameddig a létszám
5000 fő alá nem csökken! Ez minden személyszállító vállalkozó
együttes érdeke! A rendelet hatására most is lesz lemorzsolódás,
nem kellene újra tölteni a helyeket! Az idő ezt a dolgot meg fogja
oldani, ha ebben Önök is segítenek!

3.

A taxirendeletben a címkiadás és az utcai utas felvétel szabályo-
zása ellentétben van egymással. Az a fő szempont, hogy aki utazni
szeretne, minél előbb kocsihoz jusson. Ez csak úgy lehetséges,
hogy a taxik szétszóródnak a város különböző pontjain. A koráb-
ban említett probléma miatt (több azonos társaságba tartozó gép-
kocsit egy helyen nem tud beazonosítani a rendszer) sem állhat-
nak csoportosan. Parkoló autóba az utazni szándékozó nem ülhet
be, mert az utcai utasfelvétel csak a taxiállomáson lehetséges.
Ilyen esetben a kedves utasnak el kell sétálni, keresni egy drosz-
tot, amivel sérül az utazáshoz való joga. Arról nem is beszélve,
hogy a BKK ellenőrök az ilyen utasra várást büntetéssel szankcio-
nálják. 

Kérjük a rendelet e pontját is módosítani, hogy az utcán szabá-
lyosan parkoló taxit igénybe vehesse az utas!

4.

A rendelet a viteldíjtarifát rögzítette, ez a jelenlegi körülmények
között elfogadható. Nem tért ki azonban a cégeknek fizetendő tag-
díjak rendezésére. Ebben a tekintetben „vadkapitalista” viszonyok
uralkodnak. A tulajdonosok nem érdekeltek a fuvarszervezésben. A
fix tagdíjat minden hónapban beszedik, de hogy a taxisok ezt ho-
gyan teremtik elő, abban nem érdekeltek. Ezen változtatni szeret-
nénk oly módon, hogy fizessenek az alvállalkozók alapdíjakat,
amely mértéke 35 - 40-000 Ft és korrekt címarányos (150-200 Ft)
tagdíjat. Ezt már régóta javasoljuk, de eddig érdemi válasz nem
kaptunk felvetésünkre. Amennyiben másként nem lehetséges, ak-
kor ezt a kérdést is szabályozni kell azért, hogy a cégek is érdek-
keltek legyenek a fuvarszervezésben, ők is dolgozzanak meg bevé-
telükért!

Kérjük az említett problémák mielőbbi orvoslását, illetve a felve-
tett hiányosságok tárgyalásos rendezését!

Hiszünk és bízunk az Önök segítőkész együttműködésében!
Tisztelettel: 

Budapesti személyszállítók
nevében

Budapest, 2014. január 23. 
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• Folytassunk vidám beszélgetést utasunkkal.
Ha ő mégsem akarja, erőltessük!

• Fennen hangoztassuk politikai és vallási né-
zeteinket, keveredjünk éles vitába, és ne
hagyjuk magunkat meggyőzni.

• Ne tudjunk visszaadni húszezresből. Sőt,
tíz- és ötezresből sem, hátha nálunk hagyja
a visszajárót.

• Fuvar végén ne adjuk oda a nyugtát uta-
sunknak. Ha ragaszkodik hozzá, sértődöt-
ten dobjuk a lába elé.

• Engedjük utasunkat önállóan cselekedni.
Hagyjuk, hogy maga pakolja be a bőröndjét
a csomagtartóba.

• Tároljunk piszkos és olajos tárgyakat a cso-
magtartóban, összegyűrt újságokat, ablak-
törlőrongyot, uzsonnászacskót az ülése-
ken.

• Köszönés helyett csak morogjunk valamit az
orrunk alatt.

• Ha megítélésünk szerint kevés borravalót
kaptunk, hajítsuk ki az ablakon „költse
gyógyszerre!” felszólítás kíséretében.

• Ebédünknél részesítsük előnyben a hagy-
mával, fokhagymával és savanyú uborkával
készült ételeket. Fokozhatjuk a hatást, ha
mindezt a kocsiban fogyasztjuk el.

• Aludjunk a kocsiban, és ébredésünk után
se szellőztessünk ki.

• Vezetés közben fennen szidjuk a közleke-
dés többi résztvevőjét. Néhány cifra károm-
kodást is elejthetünk, főleg ha gyermekes
család ül a kocsiban.

• Nyáron szolgáltassunk ujjatlan trikóban és
strandpapucsban, hiszen meleg van. Ha
nem használunk dezodort, a hatás még átü-
tőbb lesz.

• Ha megérkeztünk a címre, udvariasan jelez-

zük ezt a kaputelefonon. Javasolt a „mondja,
meddig várjak még”, esetleg a „vonszolja
már le azt a lottyadt seggét” kifejezések
használata.

• Ne zavartassuk magunkat, ha büdösek va-
gyunk. Nem illatszerbolt ez!

• Ha az utas az útirányba akar beleszólni, tor-
koljuk le! Mi jobban tudjuk!

• Térképet, atlaszt ne hordjunk magunkkal.
Ha elromlik a GPS, kérdezősködjünk a járó-
kelőktől!

• A vendéget, főleg ha külföldi, az ideális útvo-
nalon vigyük. A hosszú, városnéző körutak
az ideálisak…

• Menet közben minél többet babráljuk a taxi-
órát. Ha utasunknak már vöröslik a feje,
szóljunk hátra biztatóan: – Állandóan vaca-
kol ez a ketyere…

• Beszállás után állapodjunk meg a viteldíj-

ban. Aztán amikor fizetésre kerül sor az út
végén, emlékezzünk ennek a duplájára.

• Ha médiaszemélyiséget fuvarozunk, azon-
nal zúdítsuk rá összes orvosi, jogi, közgaz-
dasági problémánkat, közbenjárását kérve.

• Idősebb, jól szituált uraktól kérjünk kölcsön.
Fiatal hölgyutasoknak ajánljuk fel, hogy fel-
kísérjük a lakásáig.

• Akasszunk a belső tükörre minél több illato-
sítót. Ha utasunk sokallja, sértődötten kér-
dezzük meg: – Fingszag jobb lenne?

• Rövid fuvar esetén célszerű „legközelebb
menjen rollerrel” kifejezést alkalmazni.

• A közlekedési szabályokból csak annyit tart-
sunk be, amennyi nekünk megfelel. Ne fog-
lalkozzunk záróvonal-, meg piroslámpa-sze-
rű hülyeségekkel.

• Vezessünk lendületesen. Ha utasunk már
nagyon sikoltozik, kicsit lassíthatunk…

Hogyan veszítsük el utasainkat
Gyakorlat i  útmutató taxisok részére
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• A Főtaxi, ahogy az elmúlt 100 évben, most is élen jár a technikai
újítások és a rendeletben megfogalmazott kötelezettségek teljesíté-
sében. A csendes címkiadásról szóló jogszabály előírásának megfe-
lelően beüzemeltük a rendszert, és 2013. 09.02-én elsőként mi kap-
tuk meg a fővárostól az ezzel kapcsolatos megfelelőségi minősítést.
Ismereteink szerint egyedül a Főtaxi rendelkezik végleges minősí-
téssel! Így büszkék vagyunk arra, hogy a Főtaxi rendszere rendelke-
zik a 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletnek megfelelő, a KRESZ
szabályokat és az adott útvonal forgalmi viszonyait is figyelembe ve-
vő csendes címkiadó rendszerrel. 

Amikor nyilvánvaló lett – 2012. április, BKK tájékoztató –, hogy a
csendes címkiadás bevezetésre kerül, számtalan térinformatikai és
informatikai céggel tárgyaltunk. Ugyanennyi elképzeléssel ismerked-
tünk meg. Egyetlen cég, a Nerd Developments Kft. került a látókö-
rünkbe, mely egyedüliként konkrét és működő megoldást tudott be-
mutatni! A Nerd képes volt arra, hogy a Főtaxi 100 éves hagyomá-
nyai alatt összegyűjtött tapasztalatokat ötvözze a rendeletben megfo-
galmazott követelményekkel. Sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy
minden szempontból, az elvárásoknak megfelelő – mind a megren-
delő, mind a taxis, mind a rendeletalkotó és a Főtaxi Zrt. szempont-
jából – rendszert tudjunk kialakítani. 
• Milyen fejlesztések történtek az elmúlt időszakban?
• A 100 éves Főtaxi hagyományaihoz méltóan, a csendes címkiadás-
hoz szükséges összes látható, és nem látható berendezését lecse-
rélte, modernizálta. A Főtaxi Zrt.-nek valóban XXI. századi informati-
kai háttere és diszpécserközpontja van! Terheléses tesztelések ta-
pasztalata, hogy az új rendszerünk 6000 taxist is képes könnyedén,
üzembiztosan ellátni, képes kiszolgálni a hozzá szükséges címmeny-
nyiség kezelésével együtt.

Bevezettük céges szerződött partnereink számára az utólagos, de
ugyanakkor a  napi szintű nyomon követési és elszámolási rendszert.
Az ügyfelek visszajelzései alapján ez az egyik legjobban sikerült, és
jól kezelhető internetes felhasználói felü-
let.

A taxisok elszámolási folyamatát teljes
körűen automatizáltuk, egyszerűbbé tet-
tük. Rövid időn belül, kérés esetén, nap-
rakész egyenlegértesítőt is tudunk a
tabletre, e-mailben küldeni. Fejlesztése-
ink az ügyintézési időt, és ezzel a várako-
zási időt is csökkentik. 
• Okostelefon, vagy tablet?
• A Főtaxi a tablet mellett döntött. Szám-
talan készüléket teszteltünk, többek kö-
zött okostelefonokat is, és különböző
gyártóktól tableteket is. Végül, a taxisok
visszajelzése alapján, hiszen számunkra
az ő véleményük volt a legfontosabb, a
tablet mellett döntöttünk. Ennek több oka
is van. Egyrészt a nagyságából adódó
előnyöket vettük figyelembe. Másrészt
pedig hosszú távon gondolkodunk, har-
madrészt a kezelőfelület a tableten TÁ-

VOLRÓL programozható, alakítható, cserélhető, és teljes mértekben
képesek vagyunk a napi használatok során kialakult tapasztalatokat
követni, és szükség szerint – ha kell – változtatni rajta. Például a visz-
szajelzések alapján módosítottunk a tablet szolgáltatásán, hogy a ta-
xisok munkáját segítsük, a következőkkel (a teljesség igénye nélkül):
– az éjszakai fényerő,
– éjszakai megjelenés,
– a megkapott címre a program képes a taxist a helyszínre navigálni,
– szavazásokat vagyunk képesek lebonyolítani, 
kérdezz/felelek üzeneteket is képes kezelni a rendszer.

Ezzel a koncepcióval elsődlegesen az a célunk, hogy a taxisainkat
segítsük, támogassuk. Lassan öt hónapja alkalmazzuk a tabletet a ta-

Az elmúlt hónapok során bemutattuk a Budapest Taxi, a
City Taxi és a Taxi4 GPS alapú címkiadó rendszerét.  A
Főtaxi Zrt. fejlesztését Szunomár Tibor vezérigazgató
mutatja be olvasóinknak:

A XXI. századhoz méltó fejlesztés 

ÚJ FUVARKIOSZTÁS ÉS AZ
ELMÚLT IDŐSZAK TAPASZ-

TALATAI A FŐTAXINÁL
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xikban, és ezen idő alatt is szá-
mos újítást, változtatást alkalmaz-
tunk a felületen. Folyamatosan
kapjuk – és kérjük is – a visszajel-
zéseket a kollégáktól ezzel kap-
csolatban. A Főtaxi számára fon-
tos, hogy a szerződött partnerei
munkáját folyamatosan segítse,
támogassa. 

A bevezetés elején logikusabb-
nak tűnt a mobiltelefon használa-
ta, több javaslat is érkezett ez
ügyben, így óriási dilemma volt a
választás. De mint korábban is
említettem, a hosszú távú befek-
tetés és a kezelőfelület alakítható-
sága volt a célunk. Ma már bizto-
sak vagyunk benne, hogy jól dön-
töttük!

Stabilan és megbízhatóan mű-
ködő rendszert épített fel a
Főtaxi. Ez azt jelenti, hogy a tablet

„csupán” megjelenítő és kezelő felület. A címkiadó rendszer biz-
tonságos működése (szemben a taxisok között elterjedt és téves
legendával), a fuvarszervező központi rendszerén múlik! Ezt az
elmúlt időszak tapasztalatai is bizonyították. 
• A taxis szempontjából fontos kérdés a költség. Tehát na-
gyon röviden, mibe kerül ez a taxisnak?
• A biztonságot szem előtt tartva, a Főtaxi Zrt. finanszírozta a taxi-
sokhoz kerülő eszközöket, a tableteket. Azért, hogy a velünk szerző-
dött partnerek ne kerüljenek hátrányba az eszköz esetleges hibája,
sérülése miatt. Nálunk a taxisnak a tabletet nem kell megvennie, ha-
vi bérleti díjat fizet érte. A Főtaxinál, amennyiben az eszköz meghibá-
sodik, úgy a taxisnak azonnal adunk cserekészüléket. Folyamatosan
tud dolgozni, szolgáltatni, ami jó az utasainknak, a taxisainknak, és
így a Főtaxinak is. Más taxi társaságokkal, ahol a taxisokkal megvásá-
roltatták a készülékeket, és onnantól őket terheli a finanszírozási, ja-
vítási költség. Szerintünk ez a lehető legrosszabb konstrukció, mert
ha elromlik a taxis címfelvevő készüléke, addig nem tud dolgozni,
amíg nincs másik.

30

A férfi és nõ ül egymás mellett a repülõn. Egyszer
csak tüsszent a nõ, majd elõvesz egy pzs-t, és gyengé-
den megtörölgeti a lába közötti területet. A fickó értet-
lenül néz, azt gondolja, hogy rosszul látott. A nõ pár
perc múlva megint tüsszent, megint elõvesz egy zsebit,
megint megtörli a nevezett területet. A férfi továbbra
is meglepetten, csendben figyel, de már alig tudja ma-
gát türtõztetni. Pár perc múlva megint tüsszentés,
megint törlés...

A pasi már nem bír magával, és megkérdezi:
– Bocsánat, de ön 3-szor tüsszentett, és mindhárom

után megtörölte magát. Meg tudná nekem ezt magya-
rázni?

– Sajnálom, hogy megzavartam ezzel. Tudja, olyan
betegségben „szenvedek“, hogy valahányszor tüsszen-
tek, orgazmusom van...

– Ooooh, nagyon sajnálom, hogy kellemetlenked-
tem. De szed valamit erre a problémára?

– Aha, borsot!
* * *

Korszerû mama:
– Jé! Mekkorát nõtt a kislánya, amióta nem láttam,

kedves szomszédasszony! Biztosan eladósorba került.
– Még nem. De már lízingelhetõ.

ujtaxi.qxd  2/12/14 08:38  Page 30

• Mik az elmúlt időszak tapasztalatai?
• Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a taxi-
szabályozás egyértelmű nyertese a megrendelő! A Főtaxinál a meg-
rendelők többségét a megrendeléstől számított 3-5 percen belül ké-
pesek vagyunk kiszolgálni úgy, hogy a többi taxis társasággal ellen-
tétben a Főtaxi megrendelői állománya növekedett. Ugyancsak nyer-
tese a csendes címkiadásnak a taxis, hiszen a rendszer látja, és így
kevesebbet kell a címre gurulnia. Az üres kilométerek száma drasz-
tikusan csökkent, azaz a Főtaxival szerződött partnereink költségei
lényegesen alacsonyabbak a korábbi URH címkiadás alatt tapasztal-
takhoz viszonyítva. A címkiadásnak ugyancsak nyertese a Főtaxi Zrt.
is, hiszen igényesebb, pontosabb szolgáltatással, rövidebb kiállási
idővel magasabb számú megrendelőt tudunk kiszolgálni. Ennek
számtalan visszajelzését kapjuk a megrendelők részéről is! 
• Mitől más a rendszer, mint a többi minősített fuvarszerve-
ző rendszere?
• 1. Információink alapján a rendeletnek megfelelően egyedül a
Főtaxi teljesíti a KRESZ és forgalmi viszonyok figyelembevételével
történő címkiadást. 

2. Az általunk használt rendszer kialakításánál elsőrendű szem-
pont volt a 0–24 szolgáltatás üzembiztonsága. Ennek megfelelően
az URH-félcsendes-csendes címkiadások között egy gombnyo-
mással képesek vagyunk változtatni. Előfordulhatnak olyan szituáci-
ók, pl. egyes körzetekben a GSM-tornyok karbantartása, meghibá-
sodása, ami miatt az adott területen nem lehetséges sem a félcsen-
des, sem a csendes címkiadás, és ilyenkor szükséges visszaállni a
hagyományos, URH-forgalmazásra. Ezt a rendszerünk természete-
sen naplózza, melyről információt adunk – azonnal – a BKK-nak. 

3. A beérkező hívást a telefonos kollégánk fogadja a diszpécser-
központban, és az operációs felület térkép szoftverén AZONNAL
látszik a megrendelő pozíciója, és a rendszer automatikusan 10
gépjármű pozícióját feldolgozva, az 1-es pontban ismertetett felté-
telek szigorú betartásával a legközelebbi taxinak küldi ki a címet a
tabletre. Ez a művelet tizedmásodpercek alatt megy végbe!

4. A rendszerbe nem lehet „belenyúlni”, módosítani, vagy az
adott címkiadást felülírni. Így az adott paraméterek szerinti rende-

lés teljesülése minden kolléga számára egyenlő esélyekkel biztosí-
tott. Erre nagyon büszkék vagyunk!

5. Minden egyes taxiról pontos informatikai nyilvántartás van,
melynek része a gépjármű állapota, kinézete – fényképekkel doku-
mentálva. Ugyancsak itt kerültek rögzítésre azon feltételek, melye-
ket a taxisok egyénileg megadtak a fuvarvállalások kiválasztási
szempontjainak (pl. van olyan taxis, aki nem óhajt állatot szállíta-
ni). Ez teszi le-
hetővé, hogy
az utasok
egyedi igényeit
a rendeletnek
megfelelően
vagyunk képe-
sek kezelni. 

6. Természetesen a rendszert folyamatosan optimalizáljuk. A taxi-
sok látják saját helyzetüket a térkép szoftveren. Például látják
az adott területen (pillanatnyilag 144 db területre van bontva Buda-
pest) lévő taxisok számát. Valamint a korábbi évek fuvarszámadatai
alapján készített, az adott területre vonatkozó, és félóránként frissí-
tett várható fuvarszámok prognózisát is.

7. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a szilveszteri csúcster-
helés idején sem kellett visszaállnunk az URH-s címkiadásra, amire
a szolgáltatás biztonsága miatt egyébként felkészültünk!
• Mobil applikáció – taxirendelés okostelefonon
• Elindítottuk az okostelefonon keresztüli taxirendelést, a mobil appli-
kációt. Egyedülálló a piacon a fellelhető mobil applikációk között, hogy
a GPS helymeghatározáson alapuló taxirendelő applikációnk. A meg-
rendelő okostelefonján látható, hogy milyen rendszámmal, milyen típu-
sú gépjárművel rendelkező taxis, mennyi idő alatt fog odaérni a rende-
lési címre, valamint folyamatosan követheti a közeledő taxit. A taxi meg-
érkezésekor a megrendelő üzenetet kap: „Az Ön által rendelt taxi meg-
érkezett”. Ez a címkiadás teljes egészében automatikus kiadással tör-
ténik a szerveren keresztül, a fuvar teljesülése utólag, mint az összes
többi csendes címkiadás esetében, nyomon követhető. 

A mobil applikáció kampánya 2014. január 31-én elindult! 
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A hónap mondása
Ma harmincnyolcezer forintot kerestem!

De csak tizenhatezret találtam...

V. Irányi utca
Már fogalmaztuk a kérést, hogy nagyon kell (kellene) a taxiállomás a
régi helyére, amikor észrevettük, ismét kialakítottak nekünk egy megál-
lót. Köszönjük!

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Két cápa beszélget
– Mit reggeliztél?
– Én egy meztelen nõt!

És te?
– Én egy magyar politikust.

– És honnan tudod, hogy
az volt?

– Gerinctelen volt, nem
volt bõr a pofáján, a seg-
ge simára volt nyalva...

…és láss csodát! Lett taxiállomás… 

V. Irányi utca: Nagyon kellene
ide ismét egy taxiállomás...
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xikban, és ezen idő alatt is szá-
mos újítást, változtatást alkalmaz-
tunk a felületen. Folyamatosan
kapjuk – és kérjük is – a visszajel-
zéseket a kollégáktól ezzel kap-
csolatban. A Főtaxi számára fon-
tos, hogy a szerződött partnerei
munkáját folyamatosan segítse,
támogassa. 

A bevezetés elején logikusabb-
nak tűnt a mobiltelefon használa-
ta, több javaslat is érkezett ez
ügyben, így óriási dilemma volt a
választás. De mint korábban is
említettem, a hosszú távú befek-
tetés és a kezelőfelület alakítható-
sága volt a célunk. Ma már bizto-
sak vagyunk benne, hogy jól dön-
töttük!

Stabilan és megbízhatóan mű-
ködő rendszert épített fel a
Főtaxi. Ez azt jelenti, hogy a tablet

„csupán” megjelenítő és kezelő felület. A címkiadó rendszer biz-
tonságos működése (szemben a taxisok között elterjedt és téves
legendával), a fuvarszervező központi rendszerén múlik! Ezt az
elmúlt időszak tapasztalatai is bizonyították. 
• A taxis szempontjából fontos kérdés a költség. Tehát na-
gyon röviden, mibe kerül ez a taxisnak?
• A biztonságot szem előtt tartva, a Főtaxi Zrt. finanszírozta a taxi-
sokhoz kerülő eszközöket, a tableteket. Azért, hogy a velünk szerző-
dött partnerek ne kerüljenek hátrányba az eszköz esetleges hibája,
sérülése miatt. Nálunk a taxisnak a tabletet nem kell megvennie, ha-
vi bérleti díjat fizet érte. A Főtaxinál, amennyiben az eszköz meghibá-
sodik, úgy a taxisnak azonnal adunk cserekészüléket. Folyamatosan
tud dolgozni, szolgáltatni, ami jó az utasainknak, a taxisainknak, és
így a Főtaxinak is. Más taxi társaságokkal, ahol a taxisokkal megvásá-
roltatták a készülékeket, és onnantól őket terheli a finanszírozási, ja-
vítási költség. Szerintünk ez a lehető legrosszabb konstrukció, mert
ha elromlik a taxis címfelvevő készüléke, addig nem tud dolgozni,
amíg nincs másik.

30

A férfi és nõ ül egymás mellett a repülõn. Egyszer
csak tüsszent a nõ, majd elõvesz egy pzs-t, és gyengé-
den megtörölgeti a lába közötti területet. A fickó értet-
lenül néz, azt gondolja, hogy rosszul látott. A nõ pár
perc múlva megint tüsszent, megint elõvesz egy zsebit,
megint megtörli a nevezett területet. A férfi továbbra
is meglepetten, csendben figyel, de már alig tudja ma-
gát türtõztetni. Pár perc múlva megint tüsszentés,
megint törlés...

A pasi már nem bír magával, és megkérdezi:
– Bocsánat, de ön 3-szor tüsszentett, és mindhárom

után megtörölte magát. Meg tudná nekem ezt magya-
rázni?

– Sajnálom, hogy megzavartam ezzel. Tudja, olyan
betegségben „szenvedek“, hogy valahányszor tüsszen-
tek, orgazmusom van...

– Ooooh, nagyon sajnálom, hogy kellemetlenked-
tem. De szed valamit erre a problémára?

– Aha, borsot!
* * *

Korszerû mama:
– Jé! Mekkorát nõtt a kislánya, amióta nem láttam,

kedves szomszédasszony! Biztosan eladósorba került.
– Még nem. De már lízingelhetõ.
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• Mik az elmúlt időszak tapasztalatai?
• Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a taxi-
szabályozás egyértelmű nyertese a megrendelő! A Főtaxinál a meg-
rendelők többségét a megrendeléstől számított 3-5 percen belül ké-
pesek vagyunk kiszolgálni úgy, hogy a többi taxis társasággal ellen-
tétben a Főtaxi megrendelői állománya növekedett. Ugyancsak nyer-
tese a csendes címkiadásnak a taxis, hiszen a rendszer látja, és így
kevesebbet kell a címre gurulnia. Az üres kilométerek száma drasz-
tikusan csökkent, azaz a Főtaxival szerződött partnereink költségei
lényegesen alacsonyabbak a korábbi URH címkiadás alatt tapasztal-
takhoz viszonyítva. A címkiadásnak ugyancsak nyertese a Főtaxi Zrt.
is, hiszen igényesebb, pontosabb szolgáltatással, rövidebb kiállási
idővel magasabb számú megrendelőt tudunk kiszolgálni. Ennek
számtalan visszajelzését kapjuk a megrendelők részéről is! 
• Mitől más a rendszer, mint a többi minősített fuvarszerve-
ző rendszere?
• 1. Információink alapján a rendeletnek megfelelően egyedül a
Főtaxi teljesíti a KRESZ és forgalmi viszonyok figyelembevételével
történő címkiadást. 

2. Az általunk használt rendszer kialakításánál elsőrendű szem-
pont volt a 0–24 szolgáltatás üzembiztonsága. Ennek megfelelően
az URH-félcsendes-csendes címkiadások között egy gombnyo-
mással képesek vagyunk változtatni. Előfordulhatnak olyan szituáci-
ók, pl. egyes körzetekben a GSM-tornyok karbantartása, meghibá-
sodása, ami miatt az adott területen nem lehetséges sem a félcsen-
des, sem a csendes címkiadás, és ilyenkor szükséges visszaállni a
hagyományos, URH-forgalmazásra. Ezt a rendszerünk természete-
sen naplózza, melyről információt adunk – azonnal – a BKK-nak. 

3. A beérkező hívást a telefonos kollégánk fogadja a diszpécser-
központban, és az operációs felület térkép szoftverén AZONNAL
látszik a megrendelő pozíciója, és a rendszer automatikusan 10
gépjármű pozícióját feldolgozva, az 1-es pontban ismertetett felté-
telek szigorú betartásával a legközelebbi taxinak küldi ki a címet a
tabletre. Ez a művelet tizedmásodpercek alatt megy végbe!

4. A rendszerbe nem lehet „belenyúlni”, módosítani, vagy az
adott címkiadást felülírni. Így az adott paraméterek szerinti rende-

lés teljesülése minden kolléga számára egyenlő esélyekkel biztosí-
tott. Erre nagyon büszkék vagyunk!

5. Minden egyes taxiról pontos informatikai nyilvántartás van,
melynek része a gépjármű állapota, kinézete – fényképekkel doku-
mentálva. Ugyancsak itt kerültek rögzítésre azon feltételek, melye-
ket a taxisok egyénileg megadtak a fuvarvállalások kiválasztási
szempontjainak (pl. van olyan taxis, aki nem óhajt állatot szállíta-
ni). Ez teszi le-
hetővé, hogy
az utasok
egyedi igényeit
a rendeletnek
megfelelően
vagyunk képe-
sek kezelni. 

6. Természetesen a rendszert folyamatosan optimalizáljuk. A taxi-
sok látják saját helyzetüket a térkép szoftveren. Például látják
az adott területen (pillanatnyilag 144 db területre van bontva Buda-
pest) lévő taxisok számát. Valamint a korábbi évek fuvarszámadatai
alapján készített, az adott területre vonatkozó, és félóránként frissí-
tett várható fuvarszámok prognózisát is.

7. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a szilveszteri csúcster-
helés idején sem kellett visszaállnunk az URH-s címkiadásra, amire
a szolgáltatás biztonsága miatt egyébként felkészültünk!
• Mobil applikáció – taxirendelés okostelefonon
• Elindítottuk az okostelefonon keresztüli taxirendelést, a mobil appli-
kációt. Egyedülálló a piacon a fellelhető mobil applikációk között, hogy
a GPS helymeghatározáson alapuló taxirendelő applikációnk. A meg-
rendelő okostelefonján látható, hogy milyen rendszámmal, milyen típu-
sú gépjárművel rendelkező taxis, mennyi idő alatt fog odaérni a rende-
lési címre, valamint folyamatosan követheti a közeledő taxit. A taxi meg-
érkezésekor a megrendelő üzenetet kap: „Az Ön által rendelt taxi meg-
érkezett”. Ez a címkiadás teljes egészében automatikus kiadással tör-
ténik a szerveren keresztül, a fuvar teljesülése utólag, mint az összes
többi csendes címkiadás esetében, nyomon követhető. 

A mobil applikáció kampánya 2014. január 31-én elindult! 
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A hónap mondása
Ma harmincnyolcezer forintot kerestem!

De csak tizenhatezret találtam...

V. Irányi utca
Már fogalmaztuk a kérést, hogy nagyon kell (kellene) a taxiállomás a
régi helyére, amikor észrevettük, ismét kialakítottak nekünk egy megál-
lót. Köszönjük!

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Két cápa beszélget
– Mit reggeliztél?
– Én egy meztelen nõt!

És te?
– Én egy magyar politikust.

– És honnan tudod, hogy
az volt?

– Gerinctelen volt, nem
volt bõr a pofáján, a seg-
ge simára volt nyalva...

…és láss csodát! Lett taxiállomás… 

V. Irányi utca: Nagyon kellene
ide ismét egy taxiállomás...
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V. Szabad sajtó útja 2.  
Minden taxiállomás-kialakítás ünnepnap a taxisok életében, főleg
ha ez a város szívében van. Köszönjük az újabb drosztot. 

VII. Károly körút 5. 
Hónapok óta kérjük, hogy fessék fel a „TAXIÁLLOMÁS” útburkolati
jeleket. Akkor talán jobban tisztelnék a taxiállomást a civil autósok,
és nem parkolnának a mi helyünkre. 

XX. Helsinki utca
Hiányzik a „TAXIÁLLOMÁS” jelzőtábla a János utca saroknál, kér-
jük pótolni. 

VII. Baross tér
Befejezték a Keleti pályaudvar Thököly úti oldalán a parkoló átépíté-
sét, kihelyezték az összes jelzőtáblát, egyedül a „TAXIÁLLOMÁS” jel-
zőtábláról feledkeztek el. Kérjük a jelzőtáblát pótolni.  

XXI. Szent Imre tér 
Hónapokkal ezelőtt már jeleztük, hogy „elköltöztették” a taxiállo-
mást régi helyéről, mi taxisok pedig kértük, helyezzék azt vissza. Ta-
xis kolléga küldött egy fényképet a szerkesztőségnek – köszönet
érte – miszerint sajnos semmi sem változott. Ismételten kérjük te-
hát a taxiállomást legalizálni, hiszen az utasoknak itt van erre igé-
nyük, így a taxisok továbbra is itt várakoznak. 

VII. Klauzál tér 
Mint, minden évben, most is kérjük, hogy fessék újra a „TAXIÁLLO-
MÁS” útburkolati jeleket. Ha nem lenne itt ennyi szemét, még az
sem vennénk észre, hogy ez egy taxiállomás… 

Juhász Péter
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V. Szabad sajtó út: A fő-
város egyik legforgal-
masabb útvonalán is ki-
alakítottak taxiállomást
Köszönet érte

VII. Barosss tér:
Befejeződött az
átépítés, csak a ta-
xiállomásról feled-
keztek meg

XXI. Szent Imre tér: A taxisok a meg-
szokott helyen várnak utasaikra

VII. Károly körút 5.: Rend-
szeresen parkolnak civil
autók a taxiállomáson

XX. Helsinki út: Eltűnt a
Taxiállomás jelzőtábla

VII. Klauzál tér: Útburkolati
jelek nincsenek, csak renge-
teg szemét. Biztosan a köze-
li házak lakói hordják ide...
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VIII. Pollack Mihály tér

!„Gyalogos kerékpáros övezet” jelzőtábla van kihelyezve, de hát
így nem lehet behajtani a mélygarázsba.

• A jelzőtábla a „kőelemekkel” fizikailag lezárt területre vonatkozik,
nem a közút sávjára. 

VIII. Szigony utca 5. és 7. 

!Mindkét helyszínen hiányoznak a „Gyalogátkelőhely” útburkolati
jelek.

• Mindkettő illegális gyalogos-átkelőhely, a jelzőtábla nem szüksé-
ges. Megszüntetésük folyamatban. 

XV. Kossuth Lajos utca 55.

!Gyakorlatilag semmit sem látni az „Elsőbbségadás kötelező!” jel-
zőtáblából a növényzet miatt. 

• A növényzet eltávolításáról intézkedtünk. 

IX. Közraktár utca 24. 

!Valamikor csak BKV járművek haladhattak a
Lónyay utca egy szakaszán. A tilalom meg-

szűnt, a jelzőtábla felesleges. 
• A Csarnok tér átépítésének befejezésekor a
kivitelező rendezi a forgalmi rendet a környéken. 

V. Petőfi Sándor utca 11. 
!Fákat telepítettek a jelzőtáblák elé, így most nem látni azokat. 
• Intézkedünk a lombtalanításról. 
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Interkontinentális repülõ-
járaton a személyzet nyu-
godtan kávézik a kabinban,
amikor egy farkas töri rájuk
az ajtót. Gondolkodás nélkül
elkapja a kapitány graban-
cát, és szól: 

– Téged most felfallak!
– Ne egyél meg, farkas ko-

ma! Én vezetem a gépet, ha
megeszel, ki fog leszállni?

– Na jó. Akkor, másodpiló-
ta, téged.

– Jaj, engem se egyél meg,
mert a kapitánynak szüksé-
ge van rám, hogy biztonsá-
gosan földet érjünk.

Ekkor lép be a kabinba az
egyik stewardess.

– Akkor nincs más hátra,
téged kell megennem.

– Hát egyél, de figyelmez-
tetnélek, hogy ebben az
esetben leszállás után téged
dugnak meg a pilóták.

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

IX. Közraktár
utca: Felesle-
gessé vált ez
a jelzőtábla

VIII. Pollack Mihály
tér: Jó lenne lesze-
relni a Gyalogos
kerékpáros övezet
jelzőtáblát

VIII. Szigony utca: Hiányoznak az útburkolati jelek V. Petőfi Sándor utca: Fákat
telepítettek a jelzőtáblák elé

XV. Kossuth Lajos utca: Semmi sem lát-
szik az elsőbbségadás jelzőtáblából
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Juhász Péter
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V. Szabad sajtó út: A fő-
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XIII. Népfürdő utca 1.

!Minden útburkolati jelet pótoltak, egyedül a STOP-vonalat nem.
Kérjük azt is felfesteni.

• A csomópontban minden burkolati jel fel lett újítva, a helyzetjelző
vonalak is. 

VIII. Nagytemplom utca 34. 
!Nagyon alacsonyan van egy jelzőtábla.
• Az ideiglenes jelzőtáblát nem az igazgatóságunk üzemelteti. Még
nem volt műszaki átadás, ezért a jelzőtábla szükséges. 

VIII. Csepreghy utca 2.

!Valaki hazavitte a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblát, kérjük pó-
tolni. 

• A jelzőtáblát pótoljuk. 

VI. Hunyadi tér 12.

!Egy rendezvény miatt „Zsákutca” lett a Vörösmarty utca egy sza-
kasza. A rendezvény véget ért, feleslegessé vált a jelzőtábla. 

• A jelzőtábla leszerelését a kivitelezőnek bejelentettük. 

V. Kálmán Imre utca – Honvéd utca sarok 

!Az útburkolati jel szerint kötelező egyenesen tovább haladni, a jel-
zőtábla szerint viszont kötelező balra fordulni. Kérjük az útburko-

lati jelet módosítani. 
• Ideiglenes állapotról van szó, a Budapesti Közlekedési Központ
jóváhagyta a kialakítást. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.

SMS: 06209247645, e-mail: lampafelelos@freemail.hu
Facebook, iwiw
Juhász Péter
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XIII. Népfürdő utca: Minden
útburkolati jelet pótoltak,
csak a STOP vonalat nem

VI. Hunyady tér: Felesle-
gessé vált ez a jelzőtábla

VIII. Nagytemplom
utca: Nagyon ala-
csonyan van a jel-
zőtábla

V.  Kálmán Imre utca: Ellent-
mond egymásnak a jelzőtáb-
la és az útburkolati jel

VIII. Csepreghy utca: Valaki hazavitte a jelzőtáblát

Hazaérkezik a férj és
egy idegen férfit talál a
feleségével az ágyban.

Megragadja a pasast és
kidobja a harmadik eme-
let ablakából.

– Megõrültél? – sikoltja
a feleség.

A férj rezignáltan:
– Aki turbékolni tud, az

repülni is….

* * *
Az anya tizenéves lá-

nyával bemegy az orvos-
hoz:

– Drága doktor úr, mit
gondol, beszélhetnék a
lányommal a nemi élet-
rõl?

– Beszéljen csak, asz-
szonyom, majd meglát-
ja, mennyit tanul tõle.
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Amikor kiválasztom a taxim

A taxik iránt egyre magasabbak az elvárások, és a fővárosban 
bevezetett új taxirendelet által szűkült a fuvarozásra hasz-
nálható személyautók köre. Már nem csak a gazdaságos 
üzem, a kedvező fenntartási költségek döntenek az autó 
kiválasztásában. Az olcsón hozzáférhető autók java része nem 
felel meg az előírásoknak, csapágyas lesz a számológép, mire 
meglesz a megfelelő képességű nagy kocsi.

Vagy mégsem? 

Tavaly bemutatkozott egy kategória-forradalmár 
négyajtós autó, a Peugeot 301. A tengelytávja 2,65 m, 
amely meg haladja az előírást. Ráadásul a nagy tengelytáv 
miatt nagyon kényelmes a hátsó ülés, nagy hátul a lábtér, ez 
tovább növeli a klasszikusan jó Peugeot utazási komfortot. 
A csomagtartója óriási, 640 literes, szintén több, mint 
az előírt minimum, és még nagyobbra bővíthető! Ugyan 
az 1,2 literes alapmotor 2 kW-tal gyengébb az elvártnál, 
viszont kapható egy kifi nomult 1,6 literes, 85 kW (115 LE) 
teljesítményű benzines, vagy azonos hengerűrtartalmú, 
68 kW (92 LE) teljesítményű spórológép dízelmotorral is, 
amelyek teljesítményben és környezetvédelmi besorolásban 
is megfelelnek az új rendelkezésnek. Mindemellett kiforrott 
konstrukciók, alacsony szervizigénnyel. Ez utóbbi jellemző az 
egész autóra, amelyet rendkívül strapabíróra alakítottak ki. 
A Peugeot 301 felszereltsége tartalmazza a szintén elvárt 
légkondicionálót, sok minden más mellett. És ne felejtsük el, 
az ára mégis kiskategóriás!

Amikor megveszem a taxim

Akkor kezdjünk el dobálózni a milliókkal. Mennyit kell 
kitermelni havonta a munkaeszközért, azaz az autóért?
Még jó, hogy túl sokat nem kell gondol kozni, ezt megtette 
a Peugeot, amikor kialakította a kifejezetten a taxisoknak 
szánt ajánlatát. A matekolás a Peugeot 301 Active felszerelt-
ségi szintű modell 1,6 literes benzinmotorral, vagy az 
1,6 literes HDI dízellel szerelt változatából indul, amelynek 
az indulóára 3 041 000 Ft, illetve a dízellel 3 361 000 Ft. 
A lízing konstrukció szerint 20 százalék kezdőrészlettel 
be lehet szállni (persze lehet több is), és 48 vagy 60 hónapos 
futamidőt lehet választani. Így 608 200 Ft, vagy 672 000 Ft 
befi zetésével be lehet ülni a vadonatúj autóba, majd 
havonta 49 553 illetve 54 767 forintba kerül a történet. 
Ez utóbbi kevesebb, mint bármely taxis csapatban a havi 
tagdíj. És ne felejtsük el megjegyezni, hogy a Peugeot 
ajánlata forintalapú, amely biztonságossá teszi a fi zetési 
konstrukciót. És milliókról szó sem volt, az új Peugeot 301 
Active-hez jutáshoz szükséges összegért a használtpiacon 
legfeljebb 15 éves autót adnak!

Amikor használom a taxim

Mikor beül az ember egy új kocsiba azt kívánja bárcsak 
még évekig ilyen szép lenne. Persze, ehhez kell a gondos 
tulajdonos is, de szintén sokat tehet érte az autó forgal-
mazója, ha olyan eszközt ad az új tulajdonos kezébe, amely 
segíti őt az értékének a megóvásában. A Peugeot ebben is 
a taxisok partnere. Tudjuk, hogy a biztosítók drágán kötnek 
cascót a fuvarozó autókra. Azonban, ha már megalkotott 
a Peugeot egy nagyon kerek autót, amit taxinak ajánl, 
kidolgozott hozzá egy kedvező fi zetési konstrukciót, akkor 
arra is volt gondja, hogy személyre, pontosabban Peugeot 
301 taxikra kialakított cascót is kínáljon. A Peugeot Taxi 
Casco törés-, lopás- és elemi kárra egyaránt kiterjed. 
Lopás esetén az első félévben a beszerzési ár 100 százalékát 
térítik, az első évben az üvegkárok önrészmentesek. Töréskár 
esetén hat napra csereautót biztosítanak. Sőt még a sárga 
taxifóliát ért károkat is térítik. Nem is folytatjuk, mert a többi 
nem fér ki ide. Érdemesebb próbaképpen besétálni egy 
Peugeot kereskedőhöz és kifaggatni őt a lehetőségekről. 
De vigyázzanak, lehet, hogy egy új autóval hajtanak ki,
akkor is, ha még nem tervezték a vásárlást! Mi szóltunk!

Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.
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XIII. Népfürdő utca 1.

!Minden útburkolati jelet pótoltak, egyedül a STOP-vonalat nem.
Kérjük azt is felfesteni.

• A csomópontban minden burkolati jel fel lett újítva, a helyzetjelző
vonalak is. 

VIII. Nagytemplom utca 34. 
!Nagyon alacsonyan van egy jelzőtábla.
• Az ideiglenes jelzőtáblát nem az igazgatóságunk üzemelteti. Még
nem volt műszaki átadás, ezért a jelzőtábla szükséges. 

VIII. Csepreghy utca 2.

!Valaki hazavitte a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblát, kérjük pó-
tolni. 

• A jelzőtáblát pótoljuk. 

VI. Hunyadi tér 12.

!Egy rendezvény miatt „Zsákutca” lett a Vörösmarty utca egy sza-
kasza. A rendezvény véget ért, feleslegessé vált a jelzőtábla. 

• A jelzőtábla leszerelését a kivitelezőnek bejelentettük. 

V. Kálmán Imre utca – Honvéd utca sarok 

!Az útburkolati jel szerint kötelező egyenesen tovább haladni, a jel-
zőtábla szerint viszont kötelező balra fordulni. Kérjük az útburko-

lati jelet módosítani. 
• Ideiglenes állapotról van szó, a Budapesti Közlekedési Központ
jóváhagyta a kialakítást. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.

SMS: 06209247645, e-mail: lampafelelos@freemail.hu
Facebook, iwiw
Juhász Péter
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XIII. Népfürdő utca: Minden
útburkolati jelet pótoltak,
csak a STOP vonalat nem

VI. Hunyady tér: Felesle-
gessé vált ez a jelzőtábla

VIII. Nagytemplom
utca: Nagyon ala-
csonyan van a jel-
zőtábla

V.  Kálmán Imre utca: Ellent-
mond egymásnak a jelzőtáb-
la és az útburkolati jel

VIII. Csepreghy utca: Valaki hazavitte a jelzőtáblát

Hazaérkezik a férj és
egy idegen férfit talál a
feleségével az ágyban.

Megragadja a pasast és
kidobja a harmadik eme-
let ablakából.

– Megõrültél? – sikoltja
a feleség.

A férj rezignáltan:
– Aki turbékolni tud, az

repülni is….

* * *
Az anya tizenéves lá-

nyával bemegy az orvos-
hoz:

– Drága doktor úr, mit
gondol, beszélhetnék a
lányommal a nemi élet-
rõl?

– Beszéljen csak, asz-
szonyom, majd meglát-
ja, mennyit tanul tõle.
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Amikor kiválasztom a taxim

A taxik iránt egyre magasabbak az elvárások, és a fővárosban 
bevezetett új taxirendelet által szűkült a fuvarozásra hasz-
nálható személyautók köre. Már nem csak a gazdaságos 
üzem, a kedvező fenntartási költségek döntenek az autó 
kiválasztásában. Az olcsón hozzáférhető autók java része nem 
felel meg az előírásoknak, csapágyas lesz a számológép, mire 
meglesz a megfelelő képességű nagy kocsi.

Vagy mégsem? 

Tavaly bemutatkozott egy kategória-forradalmár 
négyajtós autó, a Peugeot 301. A tengelytávja 2,65 m, 
amely meg haladja az előírást. Ráadásul a nagy tengelytáv 
miatt nagyon kényelmes a hátsó ülés, nagy hátul a lábtér, ez 
tovább növeli a klasszikusan jó Peugeot utazási komfortot. 
A csomagtartója óriási, 640 literes, szintén több, mint 
az előírt minimum, és még nagyobbra bővíthető! Ugyan 
az 1,2 literes alapmotor 2 kW-tal gyengébb az elvártnál, 
viszont kapható egy kifi nomult 1,6 literes, 85 kW (115 LE) 
teljesítményű benzines, vagy azonos hengerűrtartalmú, 
68 kW (92 LE) teljesítményű spórológép dízelmotorral is, 
amelyek teljesítményben és környezetvédelmi besorolásban 
is megfelelnek az új rendelkezésnek. Mindemellett kiforrott 
konstrukciók, alacsony szervizigénnyel. Ez utóbbi jellemző az 
egész autóra, amelyet rendkívül strapabíróra alakítottak ki. 
A Peugeot 301 felszereltsége tartalmazza a szintén elvárt 
légkondicionálót, sok minden más mellett. És ne felejtsük el, 
az ára mégis kiskategóriás!

Amikor megveszem a taxim

Akkor kezdjünk el dobálózni a milliókkal. Mennyit kell 
kitermelni havonta a munkaeszközért, azaz az autóért?
Még jó, hogy túl sokat nem kell gondol kozni, ezt megtette 
a Peugeot, amikor kialakította a kifejezetten a taxisoknak 
szánt ajánlatát. A matekolás a Peugeot 301 Active felszerelt-
ségi szintű modell 1,6 literes benzinmotorral, vagy az 
1,6 literes HDI dízellel szerelt változatából indul, amelynek 
az indulóára 3 041 000 Ft, illetve a dízellel 3 361 000 Ft. 
A lízing konstrukció szerint 20 százalék kezdőrészlettel 
be lehet szállni (persze lehet több is), és 48 vagy 60 hónapos 
futamidőt lehet választani. Így 608 200 Ft, vagy 672 000 Ft 
befi zetésével be lehet ülni a vadonatúj autóba, majd 
havonta 49 553 illetve 54 767 forintba kerül a történet. 
Ez utóbbi kevesebb, mint bármely taxis csapatban a havi 
tagdíj. És ne felejtsük el megjegyezni, hogy a Peugeot 
ajánlata forintalapú, amely biztonságossá teszi a fi zetési 
konstrukciót. És milliókról szó sem volt, az új Peugeot 301 
Active-hez jutáshoz szükséges összegért a használtpiacon 
legfeljebb 15 éves autót adnak!

Amikor használom a taxim

Mikor beül az ember egy új kocsiba azt kívánja bárcsak 
még évekig ilyen szép lenne. Persze, ehhez kell a gondos 
tulajdonos is, de szintén sokat tehet érte az autó forgal-
mazója, ha olyan eszközt ad az új tulajdonos kezébe, amely 
segíti őt az értékének a megóvásában. A Peugeot ebben is 
a taxisok partnere. Tudjuk, hogy a biztosítók drágán kötnek 
cascót a fuvarozó autókra. Azonban, ha már megalkotott 
a Peugeot egy nagyon kerek autót, amit taxinak ajánl, 
kidolgozott hozzá egy kedvező fi zetési konstrukciót, akkor 
arra is volt gondja, hogy személyre, pontosabban Peugeot 
301 taxikra kialakított cascót is kínáljon. A Peugeot Taxi 
Casco törés-, lopás- és elemi kárra egyaránt kiterjed. 
Lopás esetén az első félévben a beszerzési ár 100 százalékát 
térítik, az első évben az üvegkárok önrészmentesek. Töréskár 
esetén hat napra csereautót biztosítanak. Sőt még a sárga 
taxifóliát ért károkat is térítik. Nem is folytatjuk, mert a többi 
nem fér ki ide. Érdemesebb próbaképpen besétálni egy 
Peugeot kereskedőhöz és kifaggatni őt a lehetőségekről. 
De vigyázzanak, lehet, hogy egy új autóval hajtanak ki,
akkor is, ha még nem tervezték a vásárlást! Mi szóltunk!

Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277

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-tõl 2,85%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-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.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitvatartással!

Február 25. Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásá-
nak határideje EVA bevallási határidõ

Február 28. Éves adómemória kiolvasás és adatszolgáltatás
Március 12. Elõzõ havi járulékbevallás és befizetés
Március 15. Iparûzési adó elsõ féléves elõlegének befizetése KATA 

adózók iparûzési adó elsõ felének fizetése Gépjármû-
adó elsõ félévi részének fizetése

Fontos határidõk
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277

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-tõl 2,85%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-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.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitvatartással!

Február 25. Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásá-
nak határideje EVA bevallási határidõ

Február 28. Éves adómemória kiolvasás és adatszolgáltatás
Március 12. Elõzõ havi járulékbevallás és befizetés
Március 15. Iparûzési adó elsõ féléves elõlegének befizetése KATA 

adózók iparûzési adó elsõ felének fizetése Gépjármû-
adó elsõ félévi részének fizetése

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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 12 941 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

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

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

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-
jétől illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012. július 1. utá-
ni időszakra önrevízióval módosítható-
ak a hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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 tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla 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.
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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. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munka-
viszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ

hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

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

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
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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 12 941 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

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

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

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-
jétől illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012. július 1. utá-
ni időszakra önrevízióval módosítható-
ak a hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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 tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla 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.
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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. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munka-
viszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ

hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

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

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
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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Facebook-üzenettel állt bosszút

Bliccelő Izlandon
Elfutott a fizetés elől az az izlandi fiatalember,
aki a taxiban használta a Facebook szolgálta-
tást, valamint a sofőr okostelefonját is. Mind-
ezek után, mikor megérkezett a kívánt helyre,
kiugrott az autóból és elfutott. A taxis végső el-
keseredésében posztolt egy üzenetet a bliccelő
utas oldalára.

A XXI. század technikai eszközei nem csak előnyt, oly-
kor hátrányt is okozhatnak. Néhány napja jelent meg a
hírügynökségi jelentések között, miszerint egy fiatalem-
ber Izlandon beszállt a taxiba. Az utastérben használta
az internetet, a sofőr okostelefonját, majd mikor megér-
keztek, fizetés helyett nyakába vette a lábát és elfutott.
A kuncsaftot az sem zavarta, hogy az utastér láthatóan
be volt kamerázva, így bármikor azonosíthatóvá válhat.

A fuvarozó a Facebookot hívta segítségül, kiposz-
tolta a következő üzenetet a fizetés nélkül távozó kun-
csaft idővonalára: „Közönséges hazug tolvaj lettem
ma, amikor elfutottam az 5.000 izlandi korona – kb.
9.591 forintnyi – taxi viteldíj elől! Őrült voltam és beje-
lentkeztem a Facebookra – használva a taxisofőr esz-
közét –, elfelejtettem kijelentkezni! Igen, ez itt a ta-
xisofőr. (A fiatalember) azt sem vette észre, hogy van
a taxiban videókamera. Felhívom a figyelmed, hogy fi-
zesd ki a viteldíjat hétfő délig, vagy feljelentelek. Elfut-
ni fizetés nélkül gyáva dolog!” – írta a felháborodott
taxis a kommentbe. Egyelőre nem tudni, hogy fizetett-
e az utas.

Egy biztos: amennyi előnyt jelentenek ezek a mo-
dern technikai eszközök, olykor hátrányt is okozhat-
nak felelőtlen, bűnös szándékú alkalmazójának.

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Külföldieknek mindent szabad? (2.)
Mi van itt?
Münchenben
kiadták, hogy
Budapesten
csak taxiállo-
máson sza-
bad parkolni?
Azt csak hal-
kan halkan
jegyzem meg,
hogy a taxiál-
lomás mellett
ott a térfigye-
lő kamera, a
Közterület-fel-
ügyelet pedig
két sarokra.

Egy perc alatt in-
tézkedhetnének. De
nem intézkednek,
csak a magyar taxi-
sokkal szemben.
Ha például kilóg
egy taxi a vonalról
30 centit, mert nem
fér be a drosztra a
szabálytalanul par-
kolóktól. Korrekt,
nem?!

Megint egy müncheni ataxiállomásunkon…

…pedig ott a térfigyelő kamera! 
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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Facebook-üzenettel állt bosszút

Bliccelő Izlandon
Elfutott a fizetés elől az az izlandi fiatalember,
aki a taxiban használta a Facebook szolgálta-
tást, valamint a sofőr okostelefonját is. Mind-
ezek után, mikor megérkezett a kívánt helyre,
kiugrott az autóból és elfutott. A taxis végső el-
keseredésében posztolt egy üzenetet a bliccelő
utas oldalára.

A XXI. század technikai eszközei nem csak előnyt, oly-
kor hátrányt is okozhatnak. Néhány napja jelent meg a
hírügynökségi jelentések között, miszerint egy fiatalem-
ber Izlandon beszállt a taxiba. Az utastérben használta
az internetet, a sofőr okostelefonját, majd mikor megér-
keztek, fizetés helyett nyakába vette a lábát és elfutott.
A kuncsaftot az sem zavarta, hogy az utastér láthatóan
be volt kamerázva, így bármikor azonosíthatóvá válhat.

A fuvarozó a Facebookot hívta segítségül, kiposz-
tolta a következő üzenetet a fizetés nélkül távozó kun-
csaft idővonalára: „Közönséges hazug tolvaj lettem
ma, amikor elfutottam az 5.000 izlandi korona – kb.
9.591 forintnyi – taxi viteldíj elől! Őrült voltam és beje-
lentkeztem a Facebookra – használva a taxisofőr esz-
közét –, elfelejtettem kijelentkezni! Igen, ez itt a ta-
xisofőr. (A fiatalember) azt sem vette észre, hogy van
a taxiban videókamera. Felhívom a figyelmed, hogy fi-
zesd ki a viteldíjat hétfő délig, vagy feljelentelek. Elfut-
ni fizetés nélkül gyáva dolog!” – írta a felháborodott
taxis a kommentbe. Egyelőre nem tudni, hogy fizetett-
e az utas.

Egy biztos: amennyi előnyt jelentenek ezek a mo-
dern technikai eszközök, olykor hátrányt is okozhat-
nak felelőtlen, bűnös szándékú alkalmazójának.

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Külföldieknek mindent szabad? (2.)
Mi van itt?
Münchenben
kiadták, hogy
Budapesten
csak taxiállo-
máson sza-
bad parkolni?
Azt csak hal-
kan halkan
jegyzem meg,
hogy a taxiál-
lomás mellett
ott a térfigye-
lő kamera, a
Közterület-fel-
ügyelet pedig
két sarokra.

Egy perc alatt in-
tézkedhetnének. De
nem intézkednek,
csak a magyar taxi-
sokkal szemben.
Ha például kilóg
egy taxi a vonalról
30 centit, mert nem
fér be a drosztra a
szabálytalanul par-
kolóktól. Korrekt,
nem?!

Megint egy müncheni ataxiállomásunkon…

…pedig ott a térfigyelő kamera! 
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Szervusztok. Száraz, baleset- és ha-
tóságmentes utakat kívánok nektek
és természetesen önmagunknak is.
Jó pár hét eltelt, amióta a hollandiai
utakról végre hazakeveredtünk meg-
ünnepelni a karácsonyt és kipihenni
a több mint öt hónapos kint tartózko-
dás fáradalmait.

Szóval, december 6-án landoltunk a kapu előtt. Kicsoma-
golás után jutott eszembe, hogy nekem bizony van még egy
kis dolgom, felkészíteni a „kisfiamat” a karácsonyi meglepe-
tésre. Bizony, fel kellett készíteni, mert semmiről nem tudott.

És ha most megengeditek, nem a kamionos élményekről
fogok beszámolni, hanem egy eszméletlenül csodálatos ró-
mai utazásról. Ugyanis ez volt az én karácsonyi ajándékom a
fiam részére: ötnapos római utazás, de nem ám autóval!
Nem, nem. Repülőgéppel!

Már szeptemberben lefoglaltam és kifizettem a két repü-
lőjegyet, és a római szállást. December 10-én megkérdez-
tem Dénest (így hívják a fiamat), hogy ugyan van-e öt sza-
badnapja? Értetlenül nézett, majd felugrott a mennyezetig

örömében, mikor
megmutattam a retúr-
jegyeket. Nem húzom
tovább a dolgot, dec.
14-én taxit rendeltünk
és – mint előkelő höl-
gyeket-urakat – kivitt
minket a kolléga a rep-
térre. Dénes még nem
ült repülőn, ezért nagy
várakozással nézett a
dolgok elé.

Beszállás, és a gép
szépen lassan elkezdett
gurulni a felszállópálya
felé. Fiam lekicsinylő
arckifejezéssel ült az ab-
lak mellett, és megje-
gyezte: ettől voltál úgy
oda? Hiszen ez alig megy
többel, mint száz... Abban a pillanatban a pilóta „padlógázzal” el-
indult felfelé, és Dénes belelapult az ülésbe. És tetszett neki, él-
vezte aztán a repülés minden pillanatát. Én úgyszintén. Csodála-
tos dolog, ha rajtam múlna, minden nap repülőgéppel utaznék.

Nos, ez volt a beve-
zető, lássuk Ró-
mát.

A Fiumicción
szálltunk le. A rep-

tér előtt ott álltak a taxik, de én előre kértem kocsit, és nagyon
furcsa érzés volt, amikor kijöttünk a folyosón, hogy nem én állok
ott táblával a kezemben, hanem engem vár a római taxiskollégák
közül valaki, „Kuthy” felirattal. Rögtön előjöttek azok az emlékek,
amikor még én is taxisofőr voltam.

Hamar megtaláltuk egymást, és beszálltunk. Este volt, csúcs-
forgalom a javából. Na már most kijelenthetem: a budapesti taxis-

kollégák tiszteletre méltóan óvatos és felelősségteljes
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 15. rész
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Szervusztok. Száraz, baleset- és ha-
tóságmentes utakat kívánok nektek
és természetesen önmagunknak is.
Jó pár hét eltelt, amióta a hollandiai
utakról végre hazakeveredtünk meg-
ünnepelni a karácsonyt és kipihenni
a több mint öt hónapos kint tartózko-
dás fáradalmait.

Szóval, december 6-án landoltunk a kapu előtt. Kicsoma-
golás után jutott eszembe, hogy nekem bizony van még egy
kis dolgom, felkészíteni a „kisfiamat” a karácsonyi meglepe-
tésre. Bizony, fel kellett készíteni, mert semmiről nem tudott.

És ha most megengeditek, nem a kamionos élményekről
fogok beszámolni, hanem egy eszméletlenül csodálatos ró-
mai utazásról. Ugyanis ez volt az én karácsonyi ajándékom a
fiam részére: ötnapos római utazás, de nem ám autóval!
Nem, nem. Repülőgéppel!

Már szeptemberben lefoglaltam és kifizettem a két repü-
lőjegyet, és a római szállást. December 10-én megkérdez-
tem Dénest (így hívják a fiamat), hogy ugyan van-e öt sza-
badnapja? Értetlenül nézett, majd felugrott a mennyezetig

örömében, mikor
megmutattam a retúr-
jegyeket. Nem húzom
tovább a dolgot, dec.
14-én taxit rendeltünk
és – mint előkelő höl-
gyeket-urakat – kivitt
minket a kolléga a rep-
térre. Dénes még nem
ült repülőn, ezért nagy
várakozással nézett a
dolgok elé.

Beszállás, és a gép
szépen lassan elkezdett
gurulni a felszállópálya
felé. Fiam lekicsinylő
arckifejezéssel ült az ab-
lak mellett, és megje-
gyezte: ettől voltál úgy
oda? Hiszen ez alig megy
többel, mint száz... Abban a pillanatban a pilóta „padlógázzal” el-
indult felfelé, és Dénes belelapult az ülésbe. És tetszett neki, él-
vezte aztán a repülés minden pillanatát. Én úgyszintén. Csodála-
tos dolog, ha rajtam múlna, minden nap repülőgéppel utaznék.

Nos, ez volt a beve-
zető, lássuk Ró-
mát.

A Fiumicción
szálltunk le. A rep-

tér előtt ott álltak a taxik, de én előre kértem kocsit, és nagyon
furcsa érzés volt, amikor kijöttünk a folyosón, hogy nem én állok
ott táblával a kezemben, hanem engem vár a római taxiskollégák
közül valaki, „Kuthy” felirattal. Rögtön előjöttek azok az emlékek,
amikor még én is taxisofőr voltam.

Hamar megtaláltuk egymást, és beszálltunk. Este volt, csúcs-
forgalom a javából. Na már most kijelenthetem: a budapesti taxis-
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sofőrök... Vezetőnk nyomta és tolta előre a
Fiatot, dudált és öklöt rázott, majd amikor
nem tudott besorolni a megfelelő sávba,
egyszerűen felhajtott a járdára és ott előz-
te meg a szerinte lassan közlekedő, idét-
len autóvezetőket. Egy élmény volt! Fiam
megjegyezte: a repülést túléltem, de ezt
nem biztos... Így is 40 perc alatt érkez-
tünk meg a szállodába. Amit viszont fiam
észrevett, és később már kifejezetten fi-
gyeltünk: egyetlen autó sem sérülésmen-
tes, minden kiskocsin van valami horpa-
dás, meghúzás. És természetesen azo-
kon a helyeken, ahol nagy a tülekedés,
lökdösődés, összekoccannak.

Egyébként Róma bármely pontja és a
repülőtér között a viteldíj 50 euró
(otthoni transzfer?). A szálloda nem ér-
dekes, ezer van belőle, de a másnap
reggeli első kirándulás a Vatikánba,
már annál érdekesebb.

Ezüstvasárnap lévén hatalmas tö-
megre és eszméletlen mennyiségű tu-
ristára számítottunk. Természetesen a
római metrót használtuk közlekedési
célra, meg az autóbuszokat.

Tudni kell, hogy a római 2. sz. metró-
vonal szinte az összes látnivaló mellett
elhalad.

A vezető bemondja, de a
metrókocsi belsejében a fény-
újságon is olvashatóak a meg-
állók.

Mi legelőször – mint említet-
tem – a Vatikánba mentünk, A
Szent Péter-bazilikát akartuk
először látni. Ez a program egy
teljes napot igénybe vesz. Ki-
szállás a metróból, majd érdek-
lődés, merre van a Szent Péter-
bazilika? Mint említettem ezüst-
vasárnap voltunk ott, felkészül-
tünk a tömegre, zarándokokra
és a világ összes katolikus hívő-
jének látogatására. És nem. A
tér szinte kongott az ürességtől,

és félórás sorban állás után már
bent voltunk a világ talán legszebb
templomában. A Szent Péter-bazili-
ka a római katolikus egyház első
számú szentélye, a négy nagy bazili-
ka (basilica maior) egyike, a világ
legnagyobb keresztény temploma.
A Vatikán állam területén épült, befo-
gadóképessége körülbelül 60 000
fő. Szent Péter apostol sírjára épí-
tették, ennek ellenére nem ez a
templom Róma püspökének a szé-
kesegyháza, hanem a lateráni bazili-
ka. Belső hosszúsága 211,5 méter,
magassága 132,5 méter, alapterüle-
te körülbelül 15 160 m, ezzel a Szent
Péter-bazilika a világ egyik legna-
gyobb belső terével rendelkező épít-
ménye. A bazilikát II. Gyula pápa ide-
jében, a 16. század elején kezdték
építeni, az akkor részlegesen lebon-
tott régi római Szent Péter-bazilika he-
lyére. Alapkőletétele 1506. április 18-
án volt. Tervezését II. Gyula pápa
Bramantéra bízta, aki az eredeti bazili-
ka helyére egy lenyűgöző, kilencosz-
tatú térrendszert tervezett.

A kupolát Michelangelo
tervezte a görögkereszt alap-
rajzú tér fölé. Egy magas do-
bon álló kupolát képzelt el, de
mielőtt megvalósíthatta volna
terveit, 1564-ben meghalt. Kö-
vetője, Giacomo della Porta
igyekezett tiszteletben tartani
nagy elődje elképzeléseit, és
a kupolát Michelangelo tervei
alapján készítette el, de úgy,
hogy ívét magasabbra emel-
te. A templom végleges alap-
rajza azonban Michelangelo
szándékával ellentétben nem
görög, hanem latinkereszt
alaprajzú lett. A templom be-
fejezése után szükségessé
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vált olyan tér kialakítása az épület előtt, ahol a hívek részt vehetnek
az egyházi ünnepségeken, és láthatják a körmeneteket is. A megren-
delés szerint további követelményeknek is eleget kellett tennie, így
fontos szempont volt például az, hogy a pápa a tér minden pontjáról
látható legyen, emellett a teret 100 ezer ember befogadására kellett
alkalmassá tenni.

A 71 méter hosszú, 13,5 méter széles és 20 méter magas előcsar-
nok a homlokzathoz hasonlóan Carlo Maderno munkája. A belső tér-
be innen öt ajtó vezet. Ezek közül a jobb szélső, a Porta Santa (szent
kapu) csak szentévekben használható, máskor be van falazva. A bal
szélsőn, a Halál Kapuján át a megboldogult pápák porhüvelye hagy-
ja el a trónját, 1964 óta. A bazilika háromhajós, kereszthajóval is el-
látott, latinkereszt alaprajzú tér. A főhajót tíz korinthoszi pillér választ-
ja el a mellékhajóktól, közülük az apszis felé eső négy óriási pillér
tartja a kupolát. Tetejét dongaboltozattal fedték be, amelyet a 18.
század végén VI. Piusz pápa megrendelésére aranyozott panelekkel
borítottak be. A főoltár előtti, félkörív alakú, korláttal védett, mélyeb-
ben fekvő területen, a régi bazilika padlószintjén, egy fülke nyílik
Szent Péter sírjával. Pontosan efölött van a bazilika főoltára, amelyen
csak a pápa misézhet. Az oltár fölé bronzból készült baldachin ma-
gasodik, Bernini alkotása. A bazilikában számos oltárt és síremléket
állítottak fel, az oltárképek túlnyomó többsége vászonra festett ké-
pek alapján készült. (Wikipédia). Elmondani nem lehet, leírni lehetet-
len. Nézzétek a fotókat, de a fénykép nem adja vissza a valóságot. A
bazilika kupolájába viszont a feljutás kalandos, és meglepő. Az egyik
lehetőség, hogy gyalog megmászunk 600 – nem viccelek, hatszáz!!!
lépcsőt felfelé. A másik lehetőség, hogy az első 280 lépcső megmá-
szása helyett felvisz a lift (7 euró/fő) és csak ez után kell megmász-
nod a még hátralevő 320 lépcsőt. Igazán baráti... Megmásztuk.

A felfelé haladás kissé nyakatekert, mert a kis folyosók igencsak
tekergősek, és volt olyan keskeny kis csigalépcső is, ahol bizony egy
testesebb ember alig-alig tudta magát átpréselni. De amikor fent vol-
tunk a kupolában, a látvány minden lépcsőmászást és lihegést meg-
ért.

A kupolából ki lehetett lépni, és előttünk Róma! Csodálatos, felejt-
hetetlen látvány és élmény. Az a csoda leírhatatlan, elfogja az embert
az érzés: Isten itt áll mellettem...

Több órán keresztül csodáltuk az építészet egyik varázslatos alko-
tását, a Bazilikát, de hátra volt még a Piéta. És ott álltunk az üvegfal
mögött, előttünk Michelangelo halhatatlan Piétája.

Másnap alig álltam már a lábamon. Dagadt boka, vízhólyagok, né-
mi hullafáradtság stb. No de még a Colosseum, és a Fontana di
Trevi hátra volt, hát indulás! Kénytelen voltam engedni fiam erősza-
kosságának – mely szerint nem érdekli mennyibe fog kerülni, taxival
megyünk –, és így újabb taxis-kalandban volt részünk: a szálloda elé
pontosan érkezett a megrendelt autó. A sofőrkolléga készséges és
aranyos volt, amerre mentünk, mindenhol magyarázott és mesélt.
Pergő olaszsággal mutogatta a város nevezetességeit, meg sem vár-
va sokszor, hogy Dénesnek lefordítsam mit is mond. De Dénest in-
kább a vezetési stílusa nyűgözte le. Ismét volt részünk dudálásban
és járdán-közlekedésben, sőt egy aranyos kis koccanás is szerepelt
a repertoárban, amit vezetőnk egy legyintéssel konstatált. Non fa
niente... (nem tesz semmit)... Mikor kiszálltunk, megnéztem: a „nem
tesz semmit” kéttenyérnyi mély horpadás a jobb első sárvédőn. Ez
után az élmény után Dénes belátta, jobb, ha a metrónál maradunk
(amely egyébként állandóan túlzsúfolt, mert ugye a közlekedés az
egyszerűen az öngyilkosság határát súrolja).

Fontana di Trevi. Keskeny kis utcán kell végigsétálni, és egyszer

csak hirtelen ott a csodakút. Azt hittem, egy hatalmas téren lesz, de
nem. Picike terecske, elfoglalja az egész álomszép alkotás. A Trevi
kutat a Poli palota déli homlokzatán 1732-ben kezdte el építeni
Niccolo Salvi. Barokk stílusban épült, és nemcsak Róma, de talán a
világ leghíresebb szökőkútja. Természetesen mindketten bedobtuk a
kötelező aprópénzt, mert szeretnénk még visszatérni, és nem is
olyan sokára. Na de gyerünk tovább, mert még hátra van a Colosse-
um és még mi minden...

A Colosseumot Titus Vespasianus, valamint Titus Flavius római
császár építtette. 48 méter magas és hektárnyi területet foglal el. Ma
már föld alatti része is bejárható, de sajnos nekünk ez a lehetőség
nem adatott meg. Ugyanis jelenleg felújítás alatt áll, a Diadalívvel –
amely mellette található – egyidejűen.

És csak mentünk és csak ámultunk és elfelejtettük hogy éhesek
vagyunk és kicsit már hullák is, de Róma az valóban olyan, hogy min-
den pillanatban új és új, megismételhetetlen képeket és élményeket
nyújt.

Aztán vége lett. Elmúlt az öt nap, és a repülőgép landolt. Két sze-
rencsétlen, sántikáló kialvatlan személy szállt le a gépről és már ha-
zafelé az autóban elaludtam. Aztán mikor megkérdeztem Dénest,
hogy na milyen volt, a válasz csak tömör és röviden ennyire sikere-
dett: még ma visszamennék.

Köszönöm hogy velünk tartottatok Rómába, és elnézést, hogy ez
most nem a kamionozásról szólt. Ígérem, legközelebb kamionos
csetlés-botlás, januári történések és újabb kalandok leírásával jelent-
kezem. Mert azt el kell mesélnem, miért és hogyan „fogyott el” két
hét alatt három palacsintasütő a kamionban.

Újabb szégyenletes helyszín 
A rutinos taxisok már évek óta tudják, melyek azok a címek, melyek
környékén nem ajánlatos „nyomkodni”, vagy  célszerű „szünetre” ten-
ni a címkiadó szerkezetet. Többek között ezeknek a címeknek a köze-
lében:

VIII. Nagyfuvaros utca …
VIII. Diószeghy Sámuel utca .. . 
X. Bihari utca …  
X. Hős utca …  
XIII. Kartács utca …  
XIV. Cserei utca … 

A felsoroláshoz természetesen konkrét házszámok is tartoznak, de
az ott élő lakóközösségeket nem akarom megbélyegezni, hiszen nem
róluk, hanem csak néhány személyről van szó. 

Mi a gond ezeken a helyeken? A kábítószerrel átitatott „kedves”
utasok. Vagy van pénzük, vagy nincs. „Tesókám, majd a végén fize-
tek. Majd a végén kapok pénzt.”  A taxisok egy része már előre elkéri
tőlük a várható viteldíjat. Ha nincs előleg, akkor nincs fuvar. Így járt…

Viszont, vannak taxisok, akiket még a várható viteldíj sem érdekel,
mert legtöbbször csak a gond van ezeken a helyeken. Be vannak az
utazni szándékozók „lőve”, azt se tudják sok esetben hol vannak, és
bizony szóváltás esetén hamar előkerülnek a kések…

Sajnos újabb helyszín került fel Budapest szégyentérképére.
Újabb házból jönnek ki kábítószeres fiatalok Zugló közepén, az Ilka
utcában. Készüljünk fel itt is kábítószeres utasokra. 

Ferenczy P. Károly 

Iskolába új tanárnõ érkezik. Szuper
figura, minden fiú imádja. Írni kezd a
táblára. Janika felkiált:

– A tanító néni borotválja a jobb
hónalját!

Erre begurul a tanító néni:
– Janika mehetsz rögtön haza, ma

nem akarlak még látni sem.

Másnap megint ír valamit a táblára,
Janika felkiált:

– A tanító néni borotválja a bal hón-
alját is!

Tanító néni:
– Neveletlen kölyök! Ezen a héten

otthon maradsz, a szüleidet fel fogom
hívni.

Hétfõn minden megy a rendjén,
amíg a tanító néni eltöri véletlen a kré-
tát és lehajol érte.

Janika szó nélkül feláll és pakolja ösz-
sze a cuccait:

– Azt hiszem, csak jövõre látjuk egy-
mást...
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sofőrök... Vezetőnk nyomta és tolta előre a
Fiatot, dudált és öklöt rázott, majd amikor
nem tudott besorolni a megfelelő sávba,
egyszerűen felhajtott a járdára és ott előz-
te meg a szerinte lassan közlekedő, idét-
len autóvezetőket. Egy élmény volt! Fiam
megjegyezte: a repülést túléltem, de ezt
nem biztos... Így is 40 perc alatt érkez-
tünk meg a szállodába. Amit viszont fiam
észrevett, és később már kifejezetten fi-
gyeltünk: egyetlen autó sem sérülésmen-
tes, minden kiskocsin van valami horpa-
dás, meghúzás. És természetesen azo-
kon a helyeken, ahol nagy a tülekedés,
lökdösődés, összekoccannak.

Egyébként Róma bármely pontja és a
repülőtér között a viteldíj 50 euró
(otthoni transzfer?). A szálloda nem ér-
dekes, ezer van belőle, de a másnap
reggeli első kirándulás a Vatikánba,
már annál érdekesebb.

Ezüstvasárnap lévén hatalmas tö-
megre és eszméletlen mennyiségű tu-
ristára számítottunk. Természetesen a
római metrót használtuk közlekedési
célra, meg az autóbuszokat.

Tudni kell, hogy a római 2. sz. metró-
vonal szinte az összes látnivaló mellett
elhalad.

A vezető bemondja, de a
metrókocsi belsejében a fény-
újságon is olvashatóak a meg-
állók.

Mi legelőször – mint említet-
tem – a Vatikánba mentünk, A
Szent Péter-bazilikát akartuk
először látni. Ez a program egy
teljes napot igénybe vesz. Ki-
szállás a metróból, majd érdek-
lődés, merre van a Szent Péter-
bazilika? Mint említettem ezüst-
vasárnap voltunk ott, felkészül-
tünk a tömegre, zarándokokra
és a világ összes katolikus hívő-
jének látogatására. És nem. A
tér szinte kongott az ürességtől,

és félórás sorban állás után már
bent voltunk a világ talán legszebb
templomában. A Szent Péter-bazili-
ka a római katolikus egyház első
számú szentélye, a négy nagy bazili-
ka (basilica maior) egyike, a világ
legnagyobb keresztény temploma.
A Vatikán állam területén épült, befo-
gadóképessége körülbelül 60 000
fő. Szent Péter apostol sírjára épí-
tették, ennek ellenére nem ez a
templom Róma püspökének a szé-
kesegyháza, hanem a lateráni bazili-
ka. Belső hosszúsága 211,5 méter,
magassága 132,5 méter, alapterüle-
te körülbelül 15 160 m, ezzel a Szent
Péter-bazilika a világ egyik legna-
gyobb belső terével rendelkező épít-
ménye. A bazilikát II. Gyula pápa ide-
jében, a 16. század elején kezdték
építeni, az akkor részlegesen lebon-
tott régi római Szent Péter-bazilika he-
lyére. Alapkőletétele 1506. április 18-
án volt. Tervezését II. Gyula pápa
Bramantéra bízta, aki az eredeti bazili-
ka helyére egy lenyűgöző, kilencosz-
tatú térrendszert tervezett.

A kupolát Michelangelo
tervezte a görögkereszt alap-
rajzú tér fölé. Egy magas do-
bon álló kupolát képzelt el, de
mielőtt megvalósíthatta volna
terveit, 1564-ben meghalt. Kö-
vetője, Giacomo della Porta
igyekezett tiszteletben tartani
nagy elődje elképzeléseit, és
a kupolát Michelangelo tervei
alapján készítette el, de úgy,
hogy ívét magasabbra emel-
te. A templom végleges alap-
rajza azonban Michelangelo
szándékával ellentétben nem
görög, hanem latinkereszt
alaprajzú lett. A templom be-
fejezése után szükségessé
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vált olyan tér kialakítása az épület előtt, ahol a hívek részt vehetnek
az egyházi ünnepségeken, és láthatják a körmeneteket is. A megren-
delés szerint további követelményeknek is eleget kellett tennie, így
fontos szempont volt például az, hogy a pápa a tér minden pontjáról
látható legyen, emellett a teret 100 ezer ember befogadására kellett
alkalmassá tenni.

A 71 méter hosszú, 13,5 méter széles és 20 méter magas előcsar-
nok a homlokzathoz hasonlóan Carlo Maderno munkája. A belső tér-
be innen öt ajtó vezet. Ezek közül a jobb szélső, a Porta Santa (szent
kapu) csak szentévekben használható, máskor be van falazva. A bal
szélsőn, a Halál Kapuján át a megboldogult pápák porhüvelye hagy-
ja el a trónját, 1964 óta. A bazilika háromhajós, kereszthajóval is el-
látott, latinkereszt alaprajzú tér. A főhajót tíz korinthoszi pillér választ-
ja el a mellékhajóktól, közülük az apszis felé eső négy óriási pillér
tartja a kupolát. Tetejét dongaboltozattal fedték be, amelyet a 18.
század végén VI. Piusz pápa megrendelésére aranyozott panelekkel
borítottak be. A főoltár előtti, félkörív alakú, korláttal védett, mélyeb-
ben fekvő területen, a régi bazilika padlószintjén, egy fülke nyílik
Szent Péter sírjával. Pontosan efölött van a bazilika főoltára, amelyen
csak a pápa misézhet. Az oltár fölé bronzból készült baldachin ma-
gasodik, Bernini alkotása. A bazilikában számos oltárt és síremléket
állítottak fel, az oltárképek túlnyomó többsége vászonra festett ké-
pek alapján készült. (Wikipédia). Elmondani nem lehet, leírni lehetet-
len. Nézzétek a fotókat, de a fénykép nem adja vissza a valóságot. A
bazilika kupolájába viszont a feljutás kalandos, és meglepő. Az egyik
lehetőség, hogy gyalog megmászunk 600 – nem viccelek, hatszáz!!!
lépcsőt felfelé. A másik lehetőség, hogy az első 280 lépcső megmá-
szása helyett felvisz a lift (7 euró/fő) és csak ez után kell megmász-
nod a még hátralevő 320 lépcsőt. Igazán baráti... Megmásztuk.

A felfelé haladás kissé nyakatekert, mert a kis folyosók igencsak
tekergősek, és volt olyan keskeny kis csigalépcső is, ahol bizony egy
testesebb ember alig-alig tudta magát átpréselni. De amikor fent vol-
tunk a kupolában, a látvány minden lépcsőmászást és lihegést meg-
ért.

A kupolából ki lehetett lépni, és előttünk Róma! Csodálatos, felejt-
hetetlen látvány és élmény. Az a csoda leírhatatlan, elfogja az embert
az érzés: Isten itt áll mellettem...

Több órán keresztül csodáltuk az építészet egyik varázslatos alko-
tását, a Bazilikát, de hátra volt még a Piéta. És ott álltunk az üvegfal
mögött, előttünk Michelangelo halhatatlan Piétája.

Másnap alig álltam már a lábamon. Dagadt boka, vízhólyagok, né-
mi hullafáradtság stb. No de még a Colosseum, és a Fontana di
Trevi hátra volt, hát indulás! Kénytelen voltam engedni fiam erősza-
kosságának – mely szerint nem érdekli mennyibe fog kerülni, taxival
megyünk –, és így újabb taxis-kalandban volt részünk: a szálloda elé
pontosan érkezett a megrendelt autó. A sofőrkolléga készséges és
aranyos volt, amerre mentünk, mindenhol magyarázott és mesélt.
Pergő olaszsággal mutogatta a város nevezetességeit, meg sem vár-
va sokszor, hogy Dénesnek lefordítsam mit is mond. De Dénest in-
kább a vezetési stílusa nyűgözte le. Ismét volt részünk dudálásban
és járdán-közlekedésben, sőt egy aranyos kis koccanás is szerepelt
a repertoárban, amit vezetőnk egy legyintéssel konstatált. Non fa
niente... (nem tesz semmit)... Mikor kiszálltunk, megnéztem: a „nem
tesz semmit” kéttenyérnyi mély horpadás a jobb első sárvédőn. Ez
után az élmény után Dénes belátta, jobb, ha a metrónál maradunk
(amely egyébként állandóan túlzsúfolt, mert ugye a közlekedés az
egyszerűen az öngyilkosság határát súrolja).

Fontana di Trevi. Keskeny kis utcán kell végigsétálni, és egyszer

csak hirtelen ott a csodakút. Azt hittem, egy hatalmas téren lesz, de
nem. Picike terecske, elfoglalja az egész álomszép alkotás. A Trevi
kutat a Poli palota déli homlokzatán 1732-ben kezdte el építeni
Niccolo Salvi. Barokk stílusban épült, és nemcsak Róma, de talán a
világ leghíresebb szökőkútja. Természetesen mindketten bedobtuk a
kötelező aprópénzt, mert szeretnénk még visszatérni, és nem is
olyan sokára. Na de gyerünk tovább, mert még hátra van a Colosse-
um és még mi minden...

A Colosseumot Titus Vespasianus, valamint Titus Flavius római
császár építtette. 48 méter magas és hektárnyi területet foglal el. Ma
már föld alatti része is bejárható, de sajnos nekünk ez a lehetőség
nem adatott meg. Ugyanis jelenleg felújítás alatt áll, a Diadalívvel –
amely mellette található – egyidejűen.

És csak mentünk és csak ámultunk és elfelejtettük hogy éhesek
vagyunk és kicsit már hullák is, de Róma az valóban olyan, hogy min-
den pillanatban új és új, megismételhetetlen képeket és élményeket
nyújt.

Aztán vége lett. Elmúlt az öt nap, és a repülőgép landolt. Két sze-
rencsétlen, sántikáló kialvatlan személy szállt le a gépről és már ha-
zafelé az autóban elaludtam. Aztán mikor megkérdeztem Dénest,
hogy na milyen volt, a válasz csak tömör és röviden ennyire sikere-
dett: még ma visszamennék.

Köszönöm hogy velünk tartottatok Rómába, és elnézést, hogy ez
most nem a kamionozásról szólt. Ígérem, legközelebb kamionos
csetlés-botlás, januári történések és újabb kalandok leírásával jelent-
kezem. Mert azt el kell mesélnem, miért és hogyan „fogyott el” két
hét alatt három palacsintasütő a kamionban.

Újabb szégyenletes helyszín 
A rutinos taxisok már évek óta tudják, melyek azok a címek, melyek
környékén nem ajánlatos „nyomkodni”, vagy  célszerű „szünetre” ten-
ni a címkiadó szerkezetet. Többek között ezeknek a címeknek a köze-
lében:

VIII. Nagyfuvaros utca …
VIII. Diószeghy Sámuel utca .. . 
X. Bihari utca …  
X. Hős utca …  
XIII. Kartács utca …  
XIV. Cserei utca … 

A felsoroláshoz természetesen konkrét házszámok is tartoznak, de
az ott élő lakóközösségeket nem akarom megbélyegezni, hiszen nem
róluk, hanem csak néhány személyről van szó. 

Mi a gond ezeken a helyeken? A kábítószerrel átitatott „kedves”
utasok. Vagy van pénzük, vagy nincs. „Tesókám, majd a végén fize-
tek. Majd a végén kapok pénzt.”  A taxisok egy része már előre elkéri
tőlük a várható viteldíjat. Ha nincs előleg, akkor nincs fuvar. Így járt…

Viszont, vannak taxisok, akiket még a várható viteldíj sem érdekel,
mert legtöbbször csak a gond van ezeken a helyeken. Be vannak az
utazni szándékozók „lőve”, azt se tudják sok esetben hol vannak, és
bizony szóváltás esetén hamar előkerülnek a kések…

Sajnos újabb helyszín került fel Budapest szégyentérképére.
Újabb házból jönnek ki kábítószeres fiatalok Zugló közepén, az Ilka
utcában. Készüljünk fel itt is kábítószeres utasokra. 

Ferenczy P. Károly 

Iskolába új tanárnõ érkezik. Szuper
figura, minden fiú imádja. Írni kezd a
táblára. Janika felkiált:

– A tanító néni borotválja a jobb
hónalját!

Erre begurul a tanító néni:
– Janika mehetsz rögtön haza, ma

nem akarlak még látni sem.

Másnap megint ír valamit a táblára,
Janika felkiált:

– A tanító néni borotválja a bal hón-
alját is!

Tanító néni:
– Neveletlen kölyök! Ezen a héten

otthon maradsz, a szüleidet fel fogom
hívni.

Hétfõn minden megy a rendjén,
amíg a tanító néni eltöri véletlen a kré-
tát és lehajol érte.

Janika szó nélkül feláll és pakolja ösz-
sze a cuccait:

– Azt hiszem, csak jövõre látjuk egy-
mást...
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NAV-információk
Új szabályok az ellenőrzésben

2014. július elsejétől új szabályok érvényesek az adóhivatali ellen-
őrzések során. Jelenleg a hatóság tértivevényes ajánlott levélben
értesíti az adózókat az ellenőrzés megkezdéséről (nem próbauta-
zásról van szó, hanem teljes adóvizsgálatról), és a levél átvételét
követően ezen idoponttól folytathat le joghatályosana revízió el-
lenőrzési cselekményeket. Átfogó, ill. adónem-ellenőrzések ese-
tén a vizsgálat megindulásával áll be az önellenőrzési és bevallás-
benyújtási tilalom. Ettől kezdve tehát már nem módosítható az
esetleg téves-, és nem pótolható az elmaradt adatszolgáltatás.

Többször említettük már, hogy nincs értelme megtagadni a
hatósági levelek átvételét.  A postai kézbesítés sikertelensége
több okból is  bekövetkezhet, például amikor a címzett az „átvé-
telt megtagadta”, az irat a „levélszekrény hiánya miatt kézbesít-
hetetlen”, illetve a „címzett ismeretlen” vagy a „címzett ismeret-
len helyre költözött” Ezek közül bármelyik fennállhat, mégis a
postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munka-
napon  kézbesítettnek kell tekinteni az okmányt, ha azt a posta
a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően „nem kereste” jelzés-
sel küldte vissza az adóhatóságnak (Adózás rendjéről szóló tör-
vény. 124. § (1) bekezdés).

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy az adóhi-
vatalhoz bejelentett székhelyünk valós cím legyen, és a levele-
ket át is tudjuk ott venni, ha szükséges. Ha a fenti okok miatt az
adóhatósághoz visszakerül az értesítés, akár adószámunkat is
megszüntethetik.

Júliustól a kézbesítési rend annyiban változik, hogy a hatóság
elektronikus úton is elküldheti a megbízólebvelet azoknak az
adósoknak, akik elektronikus ügyintézésre, bevallásokra kötele-
zettek. Gyakorlatilag ez minden egyéni vállalkozóra vonatkozik.
A nyugdíj melletti vállalkozók elvileg nem kötelezettek erre, ha
azonban elektronikusan küldik bevallásaikat, ők is elektronikus
úton kaphatnak értesítést.

Júliustól tehát már nem csak a postát, hanem ügyfélkapunk
értesítési tárhelyét és a megadott email címet is rendszeresen
figyelemmel kell kísérnünk. Az üzeneteket a rendszer egy hóna-
pig tárolja, ha addig nem helyeztük át a tartóstárba, akkor törli. 

Vállalkozás gyermeknevelési támogatás (gyet)
mellett

A gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni vállalkozó
nem köteles a minimum-járulékalap (a minimálbér 1,5-szerese)
utáni egészségbiztosítási járulék fizetésére akkor sem, ha vállal-
kozását személyesen gyakorolja. (korábban erre csak akkor volt
lehetősége, ha nem dolgozott).  A vállalkózó tehát csak akkor fi-
zet járulékot, ha tényleges vállalkozói kivétje, vagy átalányban

megállapított jövedelme van. Ugyanez a
szabály vonatkozik a szociális hozzájáru-
lási adóra is.

Alkalmazottak utáni járulékked-
vezmény

A 25 év alatti és 55 év feletti munkaválla-
lók foglalkoztatása esetén a szociális hoz-
zájárulási adóból kedvezmény érvényesít-
hető: 27 százalék helyett csak 12,5 szá-
zalékot kell fizetni, maximum havi 100
ezer forintos jövedelemig. Részfoglalkoz-
tatás esetén a 100 ezer forint arányos ré-
szét kell figyelembe venni. Ha a 25 év
alatti munkavállaló pályakezdőnek minő-
sül, a kedvezmény mértéke az első két
évben 100%, tehát egyáltalán nem kell
utána szociális hozzájárulási adót fizetni.
Szintén 100% a kedvezmény a tartósan
álláskeresők foglalkoztatása esetén. Fenti
kedvezmények csak alkalmazottakra vo-
natkoznak, az egyéni vállalkozó saját ma-
ga után köteles fizetni, életkortól függet-
lenül.

A NAV hajtja be a kamarai díja-
kat

A vállalkozói szféra számos szereplőjétől
eddig nem érkezett meg az ötezer forin-
tos hozzájárulás  a kamarák nyilvántartá-
sa szerint. A mulasztók listáját – a hiány-
zó pénzek behajtásának érdekében – ta-
valy októberben megkapta az adóhivatal.
A díjakat – 5000 forintos pótdíjjal megfe-
jelve – az adófolyószámlákra terhelik.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése
„Csúszós úttest”. Mivel a kiegészítő tábla
250–500 méternél rövidebb távolságot je-
löl meg, így 100 méter megtétele után már
számítania kell a csúszós úttestre.
2. Helyes a „B” válasz. „B” kategóriára
érvényesített jogosítvánnyal csak egy köny-
nyű pótkocsit vontató mezőgazdasági von-
tatót vezethet. 
3. Helyes a „B” válasz. A várakozóhe-
lyen a vezető más járművek biztonságának
kockáztatásával nem törhet utat magának.
Ha egymaga nem képes biztonságosan
manőverezni, akkor gondoskodnia kell
egy arra alkalmas irányító személy segítő
közreműködéséről.
4. Helyes a „B” válasz. Bár a képen a
fényjelző készülék lámpájában lévő nyíl
alig látható, de az útburkolatra festett elő-
jelző nyíl félre nem érthető módon jelzi,
hogy a gépkocsi csak visszafordulva ha-
ladhat majd tovább. 
5. Helyes a „B” válasz. Az előzés meg-
kezdésének azt a helyzetet kell tekinteni,
amikor a manővert végrehajtó jármű – az
előzendő jármű mögül – már kihúzódott
az úttestnek arra a részére, amelyen majd
haladni fog, valamint annyira megközelíti
az előtte haladót, hogy annak esetleges
irányváltoztatása ténylegesen zavarná.  
6. Helyes a „B” válasz. A tábla az ún.
„cipzár-közlekedést” kéri a forgalomban
részt vevőktől. Erre ott van szükség, ahol
az egyik forgalmi sáv megszűnik és az alá-
rendelt helyzetben lévőknek egyébként
sokáig kellene várniuk a továbbhaladás le-
hetőségére. Az elsőbbséggel bíró jár-
művek a megszűnő forgalmi sávban
közlekedőket úgy segíthetik, hogy egy-egy

járművet engednek befonódni maguk elé
a megmaradó forgalmi sávba.
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Sorompó nélküli vasúti átjáró”. A vas-
úti átjáróhoz érkező gépkocsi vezetőjének
meg kell győződnie arról, hogy közeledik-
e vasúti jármű, és ha nem, akkor megállás
nélkül folytathatja útját. 
8. Helyes a „B” válasz. Hangjelzést ad-
ni csak balesetveszély esetében a baleset
megelőzése érdekében, valamint – lakott
területen kívül – az előzési szándék céljá-
ból szabad. 
9. Helyes az „A” válasz. Lakott terület
úttestjén a kerékpáros legfeljebb 40 km/h
sebességgel közlekedhet.
10. Helyes a „B” válasz. A taxi jobb el-
ső ülésében 150 cm-nél alacsonyabb
gyermek csak a testsúlyához igazodó ki-
alakítású gyermekbiztonsági rendszerben
rögzítve szállítható. A jármű szokásos ha-
ladási irányával ellentétes irányban a gyer-
mekbiztonsági rendszer csak akkor sze-
relhető be, ha az üléshez légzsákot nem
szereltek fel vagy a légzsák működésbe lé-
pését előzetesen megakadályozták.  
11. Helyes a „B” válasz. Állatok sze-
mélygépkocsiban való szállítását a KRESZ
külön nem szabályozta, ezért ilyen eset-
ben a rakományról és annak rögzítéséről
szóló előírásokat kell megtartani. Ha az
autó vezetője állatot kíván szállítani, köte-
les annak biztonságáról, rögzítéséről gon-
doskodni! Az állatot a jármű utasterében,
illetve csomagterében kell elhelyezni!
12. Helyes a „C” válasz. Vezetés köz-
ben akkor jut a legtöbb lényeges informá-
cióhoz a sofőr, ha tekintetét azon a pályán
futtatja végig, amelyen haladni fog.

Egy közvélemény-kutató a szexuá-
lis szokásaikról kérdezi az embereket.

Megszólít egy férfit:
– Szokott-e ön szex után beszélget-

ni a feleségével?
– Persze, ha megtalálom a telefont.
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NAV-információk
Új szabályok az ellenőrzésben

2014. július elsejétől új szabályok érvényesek az adóhivatali ellen-
őrzések során. Jelenleg a hatóság tértivevényes ajánlott levélben
értesíti az adózókat az ellenőrzés megkezdéséről (nem próbauta-
zásról van szó, hanem teljes adóvizsgálatról), és a levél átvételét
követően ezen idoponttól folytathat le joghatályosana revízió el-
lenőrzési cselekményeket. Átfogó, ill. adónem-ellenőrzések ese-
tén a vizsgálat megindulásával áll be az önellenőrzési és bevallás-
benyújtási tilalom. Ettől kezdve tehát már nem módosítható az
esetleg téves-, és nem pótolható az elmaradt adatszolgáltatás.

Többször említettük már, hogy nincs értelme megtagadni a
hatósági levelek átvételét.  A postai kézbesítés sikertelensége
több okból is  bekövetkezhet, például amikor a címzett az „átvé-
telt megtagadta”, az irat a „levélszekrény hiánya miatt kézbesít-
hetetlen”, illetve a „címzett ismeretlen” vagy a „címzett ismeret-
len helyre költözött” Ezek közül bármelyik fennállhat, mégis a
postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munka-
napon  kézbesítettnek kell tekinteni az okmányt, ha azt a posta
a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően „nem kereste” jelzés-
sel küldte vissza az adóhatóságnak (Adózás rendjéről szóló tör-
vény. 124. § (1) bekezdés).

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy az adóhi-
vatalhoz bejelentett székhelyünk valós cím legyen, és a levele-
ket át is tudjuk ott venni, ha szükséges. Ha a fenti okok miatt az
adóhatósághoz visszakerül az értesítés, akár adószámunkat is
megszüntethetik.

Júliustól a kézbesítési rend annyiban változik, hogy a hatóság
elektronikus úton is elküldheti a megbízólebvelet azoknak az
adósoknak, akik elektronikus ügyintézésre, bevallásokra kötele-
zettek. Gyakorlatilag ez minden egyéni vállalkozóra vonatkozik.
A nyugdíj melletti vállalkozók elvileg nem kötelezettek erre, ha
azonban elektronikusan küldik bevallásaikat, ők is elektronikus
úton kaphatnak értesítést.

Júliustól tehát már nem csak a postát, hanem ügyfélkapunk
értesítési tárhelyét és a megadott email címet is rendszeresen
figyelemmel kell kísérnünk. Az üzeneteket a rendszer egy hóna-
pig tárolja, ha addig nem helyeztük át a tartóstárba, akkor törli. 

Vállalkozás gyermeknevelési támogatás (gyet)
mellett

A gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni vállalkozó
nem köteles a minimum-járulékalap (a minimálbér 1,5-szerese)
utáni egészségbiztosítási járulék fizetésére akkor sem, ha vállal-
kozását személyesen gyakorolja. (korábban erre csak akkor volt
lehetősége, ha nem dolgozott).  A vállalkózó tehát csak akkor fi-
zet járulékot, ha tényleges vállalkozói kivétje, vagy átalányban

megállapított jövedelme van. Ugyanez a
szabály vonatkozik a szociális hozzájáru-
lási adóra is.

Alkalmazottak utáni járulékked-
vezmény

A 25 év alatti és 55 év feletti munkaválla-
lók foglalkoztatása esetén a szociális hoz-
zájárulási adóból kedvezmény érvényesít-
hető: 27 százalék helyett csak 12,5 szá-
zalékot kell fizetni, maximum havi 100
ezer forintos jövedelemig. Részfoglalkoz-
tatás esetén a 100 ezer forint arányos ré-
szét kell figyelembe venni. Ha a 25 év
alatti munkavállaló pályakezdőnek minő-
sül, a kedvezmény mértéke az első két
évben 100%, tehát egyáltalán nem kell
utána szociális hozzájárulási adót fizetni.
Szintén 100% a kedvezmény a tartósan
álláskeresők foglalkoztatása esetén. Fenti
kedvezmények csak alkalmazottakra vo-
natkoznak, az egyéni vállalkozó saját ma-
ga után köteles fizetni, életkortól függet-
lenül.

A NAV hajtja be a kamarai díja-
kat

A vállalkozói szféra számos szereplőjétől
eddig nem érkezett meg az ötezer forin-
tos hozzájárulás  a kamarák nyilvántartá-
sa szerint. A mulasztók listáját – a hiány-
zó pénzek behajtásának érdekében – ta-
valy októberben megkapta az adóhivatal.
A díjakat – 5000 forintos pótdíjjal megfe-
jelve – az adófolyószámlákra terhelik.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése
„Csúszós úttest”. Mivel a kiegészítő tábla
250–500 méternél rövidebb távolságot je-
löl meg, így 100 méter megtétele után már
számítania kell a csúszós úttestre.
2. Helyes a „B” válasz. „B” kategóriára
érvényesített jogosítvánnyal csak egy köny-
nyű pótkocsit vontató mezőgazdasági von-
tatót vezethet. 
3. Helyes a „B” válasz. A várakozóhe-
lyen a vezető más járművek biztonságának
kockáztatásával nem törhet utat magának.
Ha egymaga nem képes biztonságosan
manőverezni, akkor gondoskodnia kell
egy arra alkalmas irányító személy segítő
közreműködéséről.
4. Helyes a „B” válasz. Bár a képen a
fényjelző készülék lámpájában lévő nyíl
alig látható, de az útburkolatra festett elő-
jelző nyíl félre nem érthető módon jelzi,
hogy a gépkocsi csak visszafordulva ha-
ladhat majd tovább. 
5. Helyes a „B” válasz. Az előzés meg-
kezdésének azt a helyzetet kell tekinteni,
amikor a manővert végrehajtó jármű – az
előzendő jármű mögül – már kihúzódott
az úttestnek arra a részére, amelyen majd
haladni fog, valamint annyira megközelíti
az előtte haladót, hogy annak esetleges
irányváltoztatása ténylegesen zavarná.  
6. Helyes a „B” válasz. A tábla az ún.
„cipzár-közlekedést” kéri a forgalomban
részt vevőktől. Erre ott van szükség, ahol
az egyik forgalmi sáv megszűnik és az alá-
rendelt helyzetben lévőknek egyébként
sokáig kellene várniuk a továbbhaladás le-
hetőségére. Az elsőbbséggel bíró jár-
művek a megszűnő forgalmi sávban
közlekedőket úgy segíthetik, hogy egy-egy

járművet engednek befonódni maguk elé
a megmaradó forgalmi sávba.
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Sorompó nélküli vasúti átjáró”. A vas-
úti átjáróhoz érkező gépkocsi vezetőjének
meg kell győződnie arról, hogy közeledik-
e vasúti jármű, és ha nem, akkor megállás
nélkül folytathatja útját. 
8. Helyes a „B” válasz. Hangjelzést ad-
ni csak balesetveszély esetében a baleset
megelőzése érdekében, valamint – lakott
területen kívül – az előzési szándék céljá-
ból szabad. 
9. Helyes az „A” válasz. Lakott terület
úttestjén a kerékpáros legfeljebb 40 km/h
sebességgel közlekedhet.
10. Helyes a „B” válasz. A taxi jobb el-
ső ülésében 150 cm-nél alacsonyabb
gyermek csak a testsúlyához igazodó ki-
alakítású gyermekbiztonsági rendszerben
rögzítve szállítható. A jármű szokásos ha-
ladási irányával ellentétes irányban a gyer-
mekbiztonsági rendszer csak akkor sze-
relhető be, ha az üléshez légzsákot nem
szereltek fel vagy a légzsák működésbe lé-
pését előzetesen megakadályozták.  
11. Helyes a „B” válasz. Állatok sze-
mélygépkocsiban való szállítását a KRESZ
külön nem szabályozta, ezért ilyen eset-
ben a rakományról és annak rögzítéséről
szóló előírásokat kell megtartani. Ha az
autó vezetője állatot kíván szállítani, köte-
les annak biztonságáról, rögzítéséről gon-
doskodni! Az állatot a jármű utasterében,
illetve csomagterében kell elhelyezni!
12. Helyes a „C” válasz. Vezetés köz-
ben akkor jut a legtöbb lényeges informá-
cióhoz a sofőr, ha tekintetét azon a pályán
futtatja végig, amelyen haladni fog.

Egy közvélemény-kutató a szexuá-
lis szokásaikról kérdezi az embereket.

Megszólít egy férfit:
– Szokott-e ön szex után beszélget-

ni a feleségével?
– Persze, ha megtalálom a telefont.
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ÚJ CITROËN 
GRAND C4 PICASSO

*A feltüntetett önerő a Citroën Finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő be� zetése mellett 60 hó futamidőre 5% maradványértékkel lett kalkulálva (THM: 10,52%), 
és az új Citroën Grand C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 7 üléses verziójára vonatkozik. Ajánlatunk 2014. március 31-ig történő megrendelés esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a résztvevő Citroën márkakereskedésekben. A kép illusztráció. A Citroën Grand C4 Picasso 
e-HDi 90 Airdream ETG6 vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km.

www.citroen.hu

Technológia és térélmény akár 7 személy részére is! Az új Citroën Grand C4 Picasso a szegmens legnagyobb térkínálatával és 
rekordméretű (5 ülés esetén 725 literig bővíthető) csomagterével akár 7 személy számára nyújt kiemelkedően kényelmes és biztonságos 
utazást. Már az alapkiviteli szinten is a kényelmi és biztonsági szolgáltatások gazdag kínálatával találkozhat, mint például a 2 zónás 
manuális klíma, a tempomat, a bőrbevonatú kormánykerék vagy a 7 colos érintőképernyő. A vadonatúj, moduláris padlólemeznek 
köszönhetően az új Citroën Grand C4 Picasso ráadásul mintegy 100 kg-mal könnyebb is, így 100 km-en adott esetben 3,8 liter 
üzemanyaggal is beéri.

Egyedi ¥ ottaajánlatért forduljon a Citroën Business igazgatósághoz: ¥ otta_hu@citroen.com!

TECHNOSPACE 

AKÁR 
7 ÜLÉS

AKÁR 3,8L/100KM 
FOGYASZTÁS

645-725L 
CSOMAGTÉR

20% 
ÖNERŐ*

NETTÓ 
74.597 FT/HÓ*
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