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Két férfi és két nő intett le egy taxit József-
városban június 7-én éjjel egy óra körüli
időben, majd beszálltak az autóba. Be-
mondták a címet, majd elindult a gépko-
csi. A férfiak beszéddel próbálták a fuva-
rozó figyelmét lekötni, míg a há-
tul helyet foglalók közül az
egyik nő, menet közben, a
sofőr melletti ajtózsebben
kezdett kutatni. A taxis a XX.
kerület Kossuth Lajos utcá-
ban járt, megállt és kérdőre
vonta utasát, aki erre kést
rántott és áldozata nyakához
szorítva közölte: „Ez egy rab-
lás!”

Az egyik nő eközben kirá-
molta a taxit: elvette a pénzt
és a sofőr mobiltelefonját. A
zsákmánnyal a támadók el-
menekültek. Messzire azonban
nem jutottak, mert a meglepetéséből fel-
ocsúdó taxis riasztotta kollégáit és a rend-
őrséget. A helyszínre érkező taxisok a kö-
zelben elfogták az egyik nőt, átadták a
rendőröknek. A járőrök – állampolgári se-
gítséggel – rátaláltak a közelben az egyik
férfira is, aki egy kerítés tövében található
fémszekrény alatt próbált elrejtőzni. A rab-
lóbanda másik két tagját a Soroksári út és
a Határ út kereszteződésében fogták el. 

A rendőrség a rablás mind a négy gya-
núsítottját őrizetbe vette, kezdeményezték
előzetes letartóztatásukat. Az alapos gya-
nú nem más, mint közfeladatot ellátó

személy elleni,
csoportosan, felfegyverkezve elkövetett
rablás. Ennek a büntetési tétele elérheti
akár a nyolc évet. k.z.t.
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Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett fővárosi rendelet a buda-
pesti taxisok életében gyökeres változást idézett elő. Az Opel modelljeivel Ön a leg-
többet hozhatja ki az átállásból.
 
Portfóliónk taxisok számára ajánl olyan gépjárműveket, amelyek nemcsak tekintettel 
vannak az új taxisrendelet előírásaira, hanem lehetővé teszik azt is, hogy új autójával 
Ön valóban jól járjon. 

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

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI

opel.hu

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, változattól
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereske- 
désekhez. A kép illusztráció.--

Meriva akár 

3.450.000 Ft-ért!*
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• Mit kell tudni az Uber-ről?
• Az Uber nagyszerűsége az
egyszerűségében rejlik. Ahe-
lyett, hogy egy céget hívna fel az
utas, hogy az küldjön érte autót,
az Uber okostelefonos appliká-
ciója segítségével választhat
egyet a közelben tartózkodó
szolgáltatók közül. Itt lesz érde-
kes a helyzet, hiszen ezek a szol-
gáltatók nem (vagy nem csak) ta-
xisok, hanem gyakorlatilag bárki,
aki beregisztrálja magát az Uber
rendszerébe. Nincs taxitár-
saság, nincs sárga taxi, nincs
rögzített tarifa, nincs készpénz-
forgalom. Az Uber a fuvar árát a
kuncsaft kontójáról vonja le,
majd azt a 20% jutalék levonása
után továbbítja a szolgáltatónak.
A kuncsaft és a szolgáltató egy-
aránt pontozza egymást. Ennyi
és nem több. 

• Miért hív-
na valaki
úgy taxit,
hogy nem
egy ismert,
elfogadott
taxistársa-
ság autója
jön érte?
• Mert ha el-
indulnak, ak-
kor a csapból
is ez, vagyis az
Uber fog foly-
ni. Egy ilyen
háttérrel ren-
delkező cég-
nek nem gond
akár százmillió-
kat reklámra
költenie. A fel-
fordulás és bot-
rány (pl. Uber-

ellenes taxis
tüntetés) rá-
adásul nekik
kedvez. Azok-
ban a váro-
sokban, ahol
ilyen tünteté-
sek voltak, pár
nap alatt meg-
tízszereződött
az Uber fel-
használóinak
száma.  A fiata-
lok körében rá-
adásul „trendi”
is lesz egy ilyen
a l k a l m a z á s ,
amely valószínű-
leg – legalábbis
vidéken – ol-
csóbb is lesz a
hagyományos ta-
xinál. A külföldről
érkező turisták is
szívesebben ren-
delnek majd egy
mindenhol ismert,

4

Velük vagy ellenük? 

Uber és 
Az Uber megjelenése kapcsán beszélgetünk Tóth
Attilával, a HolATaxi.hu rendszert készítő cég ügy-
vezetőjével a lehetőségekről, jövőről és arról,
hogy miként lehet elejét venni a taxistársaságok
számára előnytelen megoldások térnyerésének.
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már bejáratott szolgáltatáson ke-
resztül taxit, amely ráadásul a sa-
ját nyelvükön írja ki az adatokat.
A Google tavaly 258 millió dol-
lárt fektetett az Uber-t fejlesztő
cégbe. Ön szerint meddig fog
tartani, hogy az összes Android
típusú telefonon (amelyet szin-
tén a Google készít) az Uber al-
kalmazás már gyárilag telepítve
legyen?
• Rendelettel, szabályozás-
sal elejét lehet venni az Uber
elterjedésének.
• Igen, ez elképzelhető. Kérdés,
hogy meddig? Az egyik buda-
pesti taxis társaság vezetője azt
nyilatkozta a sajtónak erről, hogy
az Ubernél nem nézték át alapo-
san a magyar jogi környezetet,
mert különben nem készülné-
nek ide. Mi ezzel szemben úgy
gondoljuk, hogy egy 17 milliárd
dolláros cégnél van elég pénz
dörzsölt ügyvédekre. Így bizto-
sak vagyunk abban, hogy átnéz-
ték és informálódtak a magyar-
országi jogi környezetről. Az EU
ráadásul nem híve a korlátozá-
soknak. Neelie Kroes, az euró-
pai versenyügyi biztos azt nyilat-
kozta, hogy „Nem bújhatunk bar-
langba”. Olyan városokban is
felborult a „taxis rend”, mint Pá-
rizs, ahol évtizedek óta őrizték a
saját piacukat a taxisok. Ráadá-
sul Magyarországon a szigorú
szabályozás csak a fővárosra
terjed ki, a vidéki városokra nem.
• A fővárosi taxisrendelet vi-
lágosan szabályozza a társa-
ságok működését.
• Ez igaz, a taxisrendelet nagyon
jó dolog, szabályozza és védi is
egyben a taxis szakmát. Azt vi-
szont jelenleg még nem tudom
megítélni, hogy meg tudja-e aka-
dályozni azt a felfordulást, amit
nyugati országok városaiban
okozott már az Uber. Viszont az
biztos, hogy Magyarországon a
szigorú szabályozás – és ezzel
együtt a védelem – csak a fővá-
rosra terjed ki, a vidékre nem.
• Ez így elég fenyegetően
hangzik. Mit lehet tenni?
• A taxirendelet kiterjesztése or-
szágos szintre például egy meg-
fontolandó opció lehet. Ám még
ha ez megtörténik is, a vidéki tár-
saságoknak ki kell mozdulniuk
elkényelmesedett helyzetükből,

és olyan megoldásokat kell beve-
zetniük amelyek az ügyfeleik ké-
nyelmét, érdekét és biztonságát
szolgálják. Az Uber motorja nem
más, mint egy nagyon jól felépí-
tett informatikai rendszer. A hát-
térben mindent az csinál. Azt
gondolom, hogy a taxistársasá-
goknak fel kell készülniük erre.
Modernizálni kell saját informati-
kai rendszerüket annak érdeké-
ben, hogy olyan extra szolgáltatá-
sokat nyújtsanak az utazóközön-
ségük számára, amelyek elveszik
az Uber és a hasonló rendszerek
„varázsát”, újdonságerejét. Ha
már most ext-
ra szolgálta-
tásokat nyúj-
tanak ügyfe-
leiknek, ak-
kor amen-
nyiben jön
egy új sze-
replő a pi-
acra, ki-
sebb való-
színűséggel pártolnak át meg-
rendelőik az új szolgáltatóhoz.
• Milyen extra szolgáltatá-
sokra gondol, és miket tud
az Önök cége ezek közül
biztosítani?
• Az Uber mindig tudja, hogy a
munkára jelentkező taxis hol tar-
tózkodik, így az utas is egy közel-
ben levő autót kaphat. A taxistár-
saságok többsége jelenleg „va-
kon” dolgozik, vagyis nem veszik
figyelembe, hogy egy cím kiadá-
sánál, mely taxis éppen hol tar-
tózkodik. A HolATaxi.hu rendsze-
rünk térképen ábrázolja a taxi-
sok pozícióját – természetesen
csak akkor, amikor a taxis mű-
szakban van – így a diszpécse-
rek látják, ki merre van. A rend-
szer a taxis várakozási idejének
és pozíciójának ismeretében ad-
ja ki a fuvart automatikusan,
amelyet a taxisofőr a saját tele-
fonján kap meg, így nincs szük-
ség arra, hogy a címet URH-n
bediktálják. A kapott cím alapján
azonnal navigáció is indítható,
nem kell jegyzetelni, címet beír-
ni. A megrendelések többségét
(90%-át!) rendszerünk automati-
kusan osztja ki, így a diszpécser-
re is kevesebb terhelés jut. Az
Uber varázsa többek között az,
hogy az utas néhány kattintással

a telefonján autót tud rendelni. A
megrendelés után folyamatosan
információt kap arról, hogy hol a
neki küldött taxi. Nem kell feles-
legesen az utcán fagyoskodnia,
betelefonálnia a központba,
hogy „hol van már az autóm”, hi-
szen látja azt saját telefonján,
egy térképes felületen. Az álta-
lunk fejlesztett HolATaxi.hu rend-
szer része egy ilyen taxirendelő-
alkalmazás, amely ugyanezt a
szolgáltatást nyújtja. Alkalmazá-
sunk segítségével az utas köny-
nyen elmondhatja véleményét is
egy taxisról, vagy az autójáról. Ez
visszajelzés a társaság vezető-
ségének is, illetve az utas is úgy
érezheti, hogy hallatta a hangját
és a véleményét, emiatt jó esély-
lyel a következő alkalommal is
ugyanonnan rendel autót.

• Az utasok többsége jelen-
leg még nem okostelefonon
rendel taxit, ez nem látszik
olyan nagy előnynek…
• Nem szabad lebecsülni az eb-
ben rejlő lehetőségeket, ez egy
nagyon fontos fuvarszerzési csa-
torna. Még lehet, hogy az ilyen
alkalmazást használók száma el-
marad a telefonon rendelők szá-
mától, de fontossága folyamato-
san és látványosan nő. Ráadásul
akkor érdemes egy újdonság fe-
lé nyitni, amikor az még nem ter-
jedt el a piacon. Ha valami új,
vagy újszerű, azzal további uta-
sokat lehet szerezni – adott
esetben akár a konkurenciától.
A fiatalabb korosztályban jóval
nagyobb már az okostelefonon
leadott rendelések aránya, így a
jövő mindenképpen ez.
• A taxistársaságok többsé-
ge nem támogatja a mobilte-
lefonos rendelő szolgáltatá-
sokat, mivel azok közvetle-
nül kapcsolják össze az

utast a taxissal. Ez nem ér-
deke egyik társaságnak
sem. 
• Mi a taxitársaság és az utas ér-
dekeit egyaránt szem előtt tart-
juk. Ezért rendelő alkalmazásun-
kat a társaság saját nevével,
logójával látjuk el, így az a társa-
ság sajátja lesz. Az innen érke-
zett rendelések ugyanúgy meg-
jelennek a diszpécser-rendszer-
ben, mint egy hagyományos tele-
fonos rendelés. Ez egyben te-
hermentesíti is a telefonos mun-
katársakat! A fuvar ellenőrzött
körülmények között lesz kiosztva
vagy automatikusan, vagy manu-
álisan a diszpécser által. Az el-
lenőrzött szolgáltatás az utas ér-
dekét is szolgálja, hiszen a mo-
bilján látni fogja, hogy milyen szí-
nű, tipusú taxi érkezik majd érte.

Látja, hogy a
taxis és taxija
milyen értéke-
léseket kapott
az eddigi uta-
saitól, így nem
érhetik megle-
petések. Az
Uber ebben je-
lenleg hatalmas

előnnyel rendelkezik a magyar-
országi taxitársaságokkal szem-
ben, tehát muszáj lesz fejlődnie
annak, aki nem akar végleg le-
maradni.
• A taxitársaságok és a taxi-
sok érdeke az Uberrel szem-
ben azonos lehet?
• Szerintünk igen. Hiszen az
Uber nem csak a társaságokra
nézve veszélyes, hanem az
egyes taxisokra is. Ők sok pénzt
fektettek képesítésük megszer-
zésébe, továbbá abba, hogy fia-
tal, megbízható, a rendeletek-
nek megfelelő járművük legyen,
és ez a megélhetésük. Az Uber
viszont bárkinek lehetőséget ad
a pénzkeresetre, aki mondjuk
hazaér a munkájából, de még
azért bejelentkezik a rendszer-
be, hogy vállalna egy-két fuvart.
Ezzel mind a taxisok zsebéből
húzzák majd ki a lehetséges be-
vételt. Azt sem szabad elfelejte-
ni, hogy az Uber semmilyen vég-
zettséget, képesítést nem vár el
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• Mit kell tudni az Uber-ről?
• Az Uber nagyszerűsége az
egyszerűségében rejlik. Ahe-
lyett, hogy egy céget hívna fel az
utas, hogy az küldjön érte autót,
az Uber okostelefonos appliká-
ciója segítségével választhat
egyet a közelben tartózkodó
szolgáltatók közül. Itt lesz érde-
kes a helyzet, hiszen ezek a szol-
gáltatók nem (vagy nem csak) ta-
xisok, hanem gyakorlatilag bárki,
aki beregisztrálja magát az Uber
rendszerébe. Nincs taxitár-
saság, nincs sárga taxi, nincs
rögzített tarifa, nincs készpénz-
forgalom. Az Uber a fuvar árát a
kuncsaft kontójáról vonja le,
majd azt a 20% jutalék levonása
után továbbítja a szolgáltatónak.
A kuncsaft és a szolgáltató egy-
aránt pontozza egymást. Ennyi
és nem több. 

• Miért hív-
na valaki
úgy taxit,
hogy nem
egy ismert,
elfogadott
taxistársa-
ság autója
jön érte?
• Mert ha el-
indulnak, ak-
kor a csapból
is ez, vagyis az
Uber fog foly-
ni. Egy ilyen
háttérrel ren-
delkező cég-
nek nem gond
akár százmillió-
kat reklámra
költenie. A fel-
fordulás és bot-
rány (pl. Uber-

ellenes taxis
tüntetés) rá-
adásul nekik
kedvez. Azok-
ban a váro-
sokban, ahol
ilyen tünteté-
sek voltak, pár
nap alatt meg-
tízszereződött
az Uber fel-
használóinak
száma.  A fiata-
lok körében rá-
adásul „trendi”
is lesz egy ilyen
a l k a l m a z á s ,
amely valószínű-
leg – legalábbis
vidéken – ol-
csóbb is lesz a
hagyományos ta-
xinál. A külföldről
érkező turisták is
szívesebben ren-
delnek majd egy
mindenhol ismert,
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Velük vagy ellenük? 

Uber és 
Az Uber megjelenése kapcsán beszélgetünk Tóth
Attilával, a HolATaxi.hu rendszert készítő cég ügy-
vezetőjével a lehetőségekről, jövőről és arról,
hogy miként lehet elejét venni a taxistársaságok
számára előnytelen megoldások térnyerésének.
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már bejáratott szolgáltatáson ke-
resztül taxit, amely ráadásul a sa-
ját nyelvükön írja ki az adatokat.
A Google tavaly 258 millió dol-
lárt fektetett az Uber-t fejlesztő
cégbe. Ön szerint meddig fog
tartani, hogy az összes Android
típusú telefonon (amelyet szin-
tén a Google készít) az Uber al-
kalmazás már gyárilag telepítve
legyen?
• Rendelettel, szabályozás-
sal elejét lehet venni az Uber
elterjedésének.
• Igen, ez elképzelhető. Kérdés,
hogy meddig? Az egyik buda-
pesti taxis társaság vezetője azt
nyilatkozta a sajtónak erről, hogy
az Ubernél nem nézték át alapo-
san a magyar jogi környezetet,
mert különben nem készülné-
nek ide. Mi ezzel szemben úgy
gondoljuk, hogy egy 17 milliárd
dolláros cégnél van elég pénz
dörzsölt ügyvédekre. Így bizto-
sak vagyunk abban, hogy átnéz-
ték és informálódtak a magyar-
országi jogi környezetről. Az EU
ráadásul nem híve a korlátozá-
soknak. Neelie Kroes, az euró-
pai versenyügyi biztos azt nyilat-
kozta, hogy „Nem bújhatunk bar-
langba”. Olyan városokban is
felborult a „taxis rend”, mint Pá-
rizs, ahol évtizedek óta őrizték a
saját piacukat a taxisok. Ráadá-
sul Magyarországon a szigorú
szabályozás csak a fővárosra
terjed ki, a vidéki városokra nem.
• A fővárosi taxisrendelet vi-
lágosan szabályozza a társa-
ságok működését.
• Ez igaz, a taxisrendelet nagyon
jó dolog, szabályozza és védi is
egyben a taxis szakmát. Azt vi-
szont jelenleg még nem tudom
megítélni, hogy meg tudja-e aka-
dályozni azt a felfordulást, amit
nyugati országok városaiban
okozott már az Uber. Viszont az
biztos, hogy Magyarországon a
szigorú szabályozás – és ezzel
együtt a védelem – csak a fővá-
rosra terjed ki, a vidékre nem.
• Ez így elég fenyegetően
hangzik. Mit lehet tenni?
• A taxirendelet kiterjesztése or-
szágos szintre például egy meg-
fontolandó opció lehet. Ám még
ha ez megtörténik is, a vidéki tár-
saságoknak ki kell mozdulniuk
elkényelmesedett helyzetükből,

és olyan megoldásokat kell beve-
zetniük amelyek az ügyfeleik ké-
nyelmét, érdekét és biztonságát
szolgálják. Az Uber motorja nem
más, mint egy nagyon jól felépí-
tett informatikai rendszer. A hát-
térben mindent az csinál. Azt
gondolom, hogy a taxistársasá-
goknak fel kell készülniük erre.
Modernizálni kell saját informati-
kai rendszerüket annak érdeké-
ben, hogy olyan extra szolgáltatá-
sokat nyújtsanak az utazóközön-
ségük számára, amelyek elveszik
az Uber és a hasonló rendszerek
„varázsát”, újdonságerejét. Ha
már most ext-
ra szolgálta-
tásokat nyúj-
tanak ügyfe-
leiknek, ak-
kor amen-
nyiben jön
egy új sze-
replő a pi-
acra, ki-
sebb való-
színűséggel pártolnak át meg-
rendelőik az új szolgáltatóhoz.
• Milyen extra szolgáltatá-
sokra gondol, és miket tud
az Önök cége ezek közül
biztosítani?
• Az Uber mindig tudja, hogy a
munkára jelentkező taxis hol tar-
tózkodik, így az utas is egy közel-
ben levő autót kaphat. A taxistár-
saságok többsége jelenleg „va-
kon” dolgozik, vagyis nem veszik
figyelembe, hogy egy cím kiadá-
sánál, mely taxis éppen hol tar-
tózkodik. A HolATaxi.hu rendsze-
rünk térképen ábrázolja a taxi-
sok pozícióját – természetesen
csak akkor, amikor a taxis mű-
szakban van – így a diszpécse-
rek látják, ki merre van. A rend-
szer a taxis várakozási idejének
és pozíciójának ismeretében ad-
ja ki a fuvart automatikusan,
amelyet a taxisofőr a saját tele-
fonján kap meg, így nincs szük-
ség arra, hogy a címet URH-n
bediktálják. A kapott cím alapján
azonnal navigáció is indítható,
nem kell jegyzetelni, címet beír-
ni. A megrendelések többségét
(90%-át!) rendszerünk automati-
kusan osztja ki, így a diszpécser-
re is kevesebb terhelés jut. Az
Uber varázsa többek között az,
hogy az utas néhány kattintással

a telefonján autót tud rendelni. A
megrendelés után folyamatosan
információt kap arról, hogy hol a
neki küldött taxi. Nem kell feles-
legesen az utcán fagyoskodnia,
betelefonálnia a központba,
hogy „hol van már az autóm”, hi-
szen látja azt saját telefonján,
egy térképes felületen. Az álta-
lunk fejlesztett HolATaxi.hu rend-
szer része egy ilyen taxirendelő-
alkalmazás, amely ugyanezt a
szolgáltatást nyújtja. Alkalmazá-
sunk segítségével az utas köny-
nyen elmondhatja véleményét is
egy taxisról, vagy az autójáról. Ez
visszajelzés a társaság vezető-
ségének is, illetve az utas is úgy
érezheti, hogy hallatta a hangját
és a véleményét, emiatt jó esély-
lyel a következő alkalommal is
ugyanonnan rendel autót.

• Az utasok többsége jelen-
leg még nem okostelefonon
rendel taxit, ez nem látszik
olyan nagy előnynek…
• Nem szabad lebecsülni az eb-
ben rejlő lehetőségeket, ez egy
nagyon fontos fuvarszerzési csa-
torna. Még lehet, hogy az ilyen
alkalmazást használók száma el-
marad a telefonon rendelők szá-
mától, de fontossága folyamato-
san és látványosan nő. Ráadásul
akkor érdemes egy újdonság fe-
lé nyitni, amikor az még nem ter-
jedt el a piacon. Ha valami új,
vagy újszerű, azzal további uta-
sokat lehet szerezni – adott
esetben akár a konkurenciától.
A fiatalabb korosztályban jóval
nagyobb már az okostelefonon
leadott rendelések aránya, így a
jövő mindenképpen ez.
• A taxistársaságok többsé-
ge nem támogatja a mobilte-
lefonos rendelő szolgáltatá-
sokat, mivel azok közvetle-
nül kapcsolják össze az

utast a taxissal. Ez nem ér-
deke egyik társaságnak
sem. 
• Mi a taxitársaság és az utas ér-
dekeit egyaránt szem előtt tart-
juk. Ezért rendelő alkalmazásun-
kat a társaság saját nevével,
logójával látjuk el, így az a társa-
ság sajátja lesz. Az innen érke-
zett rendelések ugyanúgy meg-
jelennek a diszpécser-rendszer-
ben, mint egy hagyományos tele-
fonos rendelés. Ez egyben te-
hermentesíti is a telefonos mun-
katársakat! A fuvar ellenőrzött
körülmények között lesz kiosztva
vagy automatikusan, vagy manu-
álisan a diszpécser által. Az el-
lenőrzött szolgáltatás az utas ér-
dekét is szolgálja, hiszen a mo-
bilján látni fogja, hogy milyen szí-
nű, tipusú taxi érkezik majd érte.

Látja, hogy a
taxis és taxija
milyen értéke-
léseket kapott
az eddigi uta-
saitól, így nem
érhetik megle-
petések. Az
Uber ebben je-
lenleg hatalmas

előnnyel rendelkezik a magyar-
országi taxitársaságokkal szem-
ben, tehát muszáj lesz fejlődnie
annak, aki nem akar végleg le-
maradni.
• A taxitársaságok és a taxi-
sok érdeke az Uberrel szem-
ben azonos lehet?
• Szerintünk igen. Hiszen az
Uber nem csak a társaságokra
nézve veszélyes, hanem az
egyes taxisokra is. Ők sok pénzt
fektettek képesítésük megszer-
zésébe, továbbá abba, hogy fia-
tal, megbízható, a rendeletek-
nek megfelelő járművük legyen,
és ez a megélhetésük. Az Uber
viszont bárkinek lehetőséget ad
a pénzkeresetre, aki mondjuk
hazaér a munkájából, de még
azért bejelentkezik a rendszer-
be, hogy vállalna egy-két fuvart.
Ezzel mind a taxisok zsebéből
húzzák majd ki a lehetséges be-
vételt. Azt sem szabad elfelejte-
ni, hogy az Uber semmilyen vég-
zettséget, képesítést nem vár el

5

A magyar fociválogatott ma meglátogatott egy árvaházat.
– Szívszaggató volt látni a reményvesztett, szomorú kis ar-

cukat – nyilatkozta az 5 éves Józsika…
* * *

Facebookon beléptem az „Én még nem szeretkeztem kecs-
kével“ csoportba. Eleinte még jó poénnak tûnt, de most már
nem merek kilépni…

Velük vagy ellenük? 

társai

Néhány tény az Uber-rõl:
- Európa szerte tüntetnek ellene a taxisok

- 36 ország 130 városában mûködik, és terjeszkedik

- 17 milliárd dolláros cég (!)

- Elkezdett embereket keresni Magyarországon is

ujtaxi.qxd  7/9/14 08:18  Page 5



szerződött partnereitől; tehát
gyakorlatilag bárki beregisztrál-
hat, mint sofőr. 
• Miért pont a HolATaxi.hu
rendszert választaná egy
magyarországi taxistársa-
ság?
• Amennyiben valaki a mi rend-
szerünket választja, annak örü-
lünk, ha nem, úgy köszönjük,
hogy elolvasta ezt a cikket. A
HolATaxi.hu rendszer kifejlesz-
tésében több év munkánk van,
nem szeretnénk, ha ez kárba
veszne, mert egy amerikai multi
visszaélve erejével és befolyá-
sával esetleg letarolja a piacot
és tönkreteszi azokat a hagyo-
mányos taxistársaságokat, akik
a megélhetésünket adják. Te-
hát az érdekünk azonos! A
HolATaxi.hu rendszere egy tel-
jes szolgáltatási csomag taxitár-

saságok számára. Ez áll egy
diszpécserprogramból, a taxi-
sok által használt mobiltelefo-
nos alkalmazásból, a társaság
utasai által használt, a társaság
saját nevével, logójával ellátott
mobiltelefonos rendelő-alkalma-
zásból, a társaság saját szabá-
lyai alapján beállított automata
címkiosztóból stb. stb. De szin-
te minden taxitársaságnak van-
nak egyedi igényei, amiket mi
eddig is örömmel fejlesztettünk
ki. Több mint 3 éves fejlesztési
és üzemeltetési tapasztaltunk
van taxis rendszerek terén. A
HolATaxi.hu rendszert hazai ta-
xistársaságokkal együttműkö-
désben fejlesztettük ki, hazai
igényekre szabva. Az Ubernek
nincsen a hazai piacon szerzett
tapasztalata, hanem egy külföld-
ről hozott sablont akar ráerőltet-

ni az utasszállításra, ráadásul
úgy, hogy ez a jelenlegi kialakult
rendet teljes mértékben felbo-
rítja.
• Mi a tapasztalatuk, meny-
nyire zökkenőmentes a
HolATaxi.hu rendszer beve-
zetése?
• Mint minden új dolgot, ennek
használatát is meg kell szokni.
Főként az idősebb taxis korosz-
tály idegenkedik tőle, de általá-
ban csak addig, amíg nem lát-
ják, hogy milyen egyszerű hasz-
nálni, és mennyi többlet-infor-
mációt ad. Jelenleg már három
taxis társaságnál használják ak-
tívan és elmondhatom, hogy a
rendszer használatának renge-
teg pozitív hozadéka van. Folya-
matosan kapjuk a visszajelzése-
ket a taxisoktól – a pozitívet és
negatívat egyaránt köszönjük! –

ezek alapján tudjuk rendszerün-
ket továbbfejleszteni és jobbá
tenni!
• Végezetül: jó vagy rossz az
Uber érkezése? 
• Nem kellemes és semmiképp
sem kényelmes. Sajnos el kell
ismerni, hogy ügyesen kitalálták
a rendszerüket. A jó megoldáso-
kat el kell tanulni tőlük, mert ha
a mostani trend érvényesül, mint
más országokban, akkor az
Uber, vagy ennek egy másik vál-
tozata előbb vagy utóbb begyű-
rűzik hozzánk is. A taxistársasá-
goknak lépést kell tartani ezek-
kel az új rendszerekkel. Mi eb-
ben segíteni tudunk!

Ik-sz
További információ: 
+36 40 900 419

www.holataxi.hu
info@whereis.eu
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Azt rögtön az elején leszögezhetjük, Magyar-
országon a taxikból túlkínálat van, így a leen-
dő utasoknak nem kell órákat várniuk egy au-
tóra, ha utazni szeretnének. Ez azért fontos,
mert léteznek olyan nagyvárosok a világban,
ahol a szigorú – tegyük hozzá, idejét múlt –
kvóták miatt nem tudják teljes mértékben le-
fedni az igényeket a taxitársaságok. Ezt a hi-
ányosságot fölismerve és kihasználva hozták
létre az Uber szolgáltatást, amely jelentős kö-
zönséget csábított el a hagyományos fuvaro-
zóktól. Csak a rend kedvéért, tisztázzuk, mi is
az az Uber? Az Uber 30 ország 70 városá-
ban működő újszerű „taxiszolgáltatás”, bár ez
utóbbit többen vitatják. A középpontban egy
okostelefon-applikáció áll, amely a közleke-
dőket köti össze a sofőrökkel. Nincs címki-
adás, az utas pozíciója jelenik meg a sofőr te-
lefonján, s aki a legközelebb tartózkodik, az a
jármű indul a kuncsaftért. Nincs taxióra sem,
mert az árat szintén az applikáció számítja ki,
a műholdas adatokból. Nincs készpénzforga-
lom, ugyanis a cég automatikusan vonja le a
„viteldíjat” a szolgáltatást igénybe vevő bank-
kártya használatával annak számlájáról. En-
nek 20 százalékát megtartja a cég, a többit
kapja a sofőr. Az utazás végeztével az utas
minősítheti a gépjármű vezetőjét, így aki nem
igyekszik a legjobb szolgáltatást nyújtani, at-
tól megválik az Uber. A teljességhez hozzá-

tartozik, hogy a szállító is minősítheti a kli-
enst. Ha valaki kifogásolhatóan viselkedik,
szemetel, összekeni az autót vagy netán meg-
rongálja azt, telefonja egyedi azonosítása
alapján akár ki is kerülhet a szolgáltatást
igénybe vehetők köréből.

Az Ubert ellenzők tisztességtelen piaci
versennyel vádolják a konkurenciát. Lássuk
a költségeket. 

Egy magyar taxisnak a címeket kiadó tár-
saság felé havonta van, hogy 60-100 ezer
forintot kell fizetnie. Ugyancsak ekkora ösz-
szegre rúg – vagy meg is haladja, a kétéven-
te hitelesítendő taxióra költsége. Újabb elvá-
rás a táblagép, mint kötelező elem, majd ne
feledkezzünk meg az 55 ezer forintos
droszthasználati engedélyről sem. Jogsza-
bály írja elő, hogy csak 10 évnél fiatalabb
járművel lehet a szolgáltatást végezni, ame-
lyet záros határidőn belül az egységes sár-
ga színre kell festetni, vagy fóliáztatni. A ta-
xisoknak külön vizsgát kell tenniük, amely
tartalmazza a tájékozódási és járművezetési
gyakorlatot is. Az Ubernél nincsenek ilyen
követelmények, amelyek viszont az utasokat
tehetik kiszolgáltatottabbá. Információnk
szerint a szerződéskötésnek feltételei van-
nak az új vállalkozásnál is. A cég csak olya-
nokkal köt megállapodást, akiknek több éve
van jogosítványuk, fedhetetlen erkölcsi bizo-

nyítvánnyal rendelkeznek. Amerikában azt is
ellenőrzik, hogy a leendő munkatárs szere-
pel-e a szexuális bűnözők nyilvántartásában.
Átnézik az egészségbiztosítási múltjukat és
az autójuk biztosítási adatait is. Az, hogy mi-
lyen adatbázisokat figyelnek, az országon-
ként eltérő.

Az elmúlt hetekben Madridban, Párizsban
és Berlinben taxisok ezrei vonultak utcára,
hogy tüntessenek az alkalmazás ellen. En-
nek annyi hatása biztosan mérhető, misze-
rint – a hét korábbi napjaihoz képest – a de-
monstráció napján 850 százalékkal nőtt a
feliratkozók száma.

Az amerikai Virginia államban az Uber és
a hasonló Lyft alkalmazás is tiltólistán van,
bár az ott sem egyértelmű, hogy a rendőrök
hogyan és kit fognak büntetni annak haszná-
latáért. Miamiban és Bostonban a próbavá-
sárlás módszerét alkalmazzák, ahol beépí-
tett rendőrök az alkalmazás segítségével „in-
tenek le” maguknak autót, majd megbüntetik
a tiltott tevékenységet folytató sofőrt.

Berlinben is betiltották az alkalmazást, bár
egyelőre ott sem tudni, hogyan szereznek ér-
vényt ennek. Brüsszelben sikerrel járt a taxi-
sok lobbija: akit tetten érnek a rendőrök, az
10 ezer eurós büntetésre számíthat. 

Az Ubert sehol sem fogadták nagy öröm-
mel a taxisok: Las Vegasban is rendeletben
tiltották meg, míg Chicagóban, Washington-
ban és San Franciscóban sorra beperelték
az üzemeltető céget a potenciális verseny-
társak. Nyugat-Európában – az USA-hoz ké-
pest – kicsit lemaradva, az utóbbi hetekben,
hónapokban egymást követték a tiltakozá-
sok, ennek ellenére egyre több, nagyváros-
ban érhető el a szolgáltatás. 

Világszerte tüntetnek az Uber ellen

Budapestet is célba vették
Az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Európa számos fővárosán át de-
monstrálnak a taxisok, hogy az Uber okostelefon használatával üzemelő sze-
mélyszállítással foglalkozó vállalkozást visszaszorítsák. A tüntetések van ahol
hatásosak, és a bíróság korlátozta vagy betiltotta a szolgáltatást, de több met-
ropolisban egyre nagyobb piaci szegmenst foglalnak el. 2013. szeptember óta
a magyar fővárosban is működik az Uber Hungary Kft., amelyről úgy hírlik, ide-
haza is megveti lábát, az amúgy is szűkös piacon.
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Budapesten is igyekszik megvetni lábát az
Uber. 2013 szeptembere óta Uber Hungary
Kft. néven létezik egy vállalkozás, amely 3,5
millió forintos veszteséggel zárta az elmúlt
esztendőt. A cég székhelye a fővárosban az
egyik ügyvédi iroda épületében van. A kft.
két ügyvezetője Ryen Graves és Travis
Kalanick. A harminc esztendős Graves a vál-
lalkozás nemzetközi ügyeiért felelős vezető-
je, míg a harminckét éves Kalanick a cég
egyik alapítója. Az anyatársaság a holland
Uber International Holding B.V., amely mö-
gött olyan befektetők állnak, mint például a
Google Ventures.

A társaság a közelmúltban álláshirdetést
adott fel, erre figyeltek föl az egyik internetes
hírportál munkatársai. Kutakodásuk eredmé-
nyeként ma már az is tudható, hogy több
castingot is tartottak, és keresik az indulás-
hoz szükséges gépjárművezetőket.

Kérdés, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) illetve a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) miként áll a kérdéshez. A
BKK egyelőre úgy foglalt állást az ügyben:
létezik egy fővárosi taxirendelet, amely egy-
értelműen szabályozza ezt a kérdést. Az

Uberrel pedig akkor kívánnak foglalkozni, ha
az ténylegesen jelen lesz a piacon.

Az NFM szerint az Uber csak akkor jelen-
het meg Budapesten, ha teljesíti a taxikra vo-
natkozó szabályokat. A minisztérium szerint
nem engedhető meg, hogy az új szolgáltató
azzal szerezzen előnyt, hogy nem teljesíti hi-
ánytalanul a fogyasztóvédelmi, közlekedés-
biztonsági vagy adózási követelményeket.

Magyarországon a személyszállításról lé-
tezik egy törvény, ami az általános kereteket
jelöli ki. A taxizásra és külön a személygép-
kocsis személyszállító szolgáltatásokra vo-
natkozó részletes szabályokat a törvény sze-
rint egy kormányrendelet fejtené ki. Ez azon-
ban évek óta nem készült el: 2012-ben köz-
zétettek egy tervezetet, de ezt végül nem fo-
gadta el a kormány. A rendelet előkészítésé-
ért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a kérdéssel kapcsolatosan csak annyit nyi-
latkozott, hogy várhatóan ősszel kerül a kor-
mány elé a tervezet. Az NFM szerint azért
várnak eddig, mert ebbe a szövegbe a buda-
pesti tapasztalatokat is be akarják építeni.
Más forrás szerint, az önkormányzati válasz-
tások előtt már nem akar belenyúlni a kor-

mány az országos személyszállítási piac sza-
bályozásába.

A jelenlegi rendszerben tehát van egy kis-
kapu: a személygépkocsis személyszállítási
szolgáltatást szabályozó rendelet nem ké-
szült el, így erre az utaztatási módszerre
nincs szabályozás. Nem lehet tudni, hogy az
Uber jogászai mivel érvelnének, ha a BKK
vagy más hatóság megbüntetné a sofőrjei-
ket „engedély nélküli” taxizásért, de arra pél-
dául hivatkozhatnának, hogy ez nem taxizás,
hanem például személygépkocsis személy-
szállítási szolgáltatás – amire vonatkozóan
viszont nincsenek megfelelő szabályok. Az
Uber nemcsak ezzel érvelhet, hanem mond-
hatja azt is: ők egyáltalán nem foglalkoznak
személyek szállításával, csak összekötik az
utazni szándékozókat az autósokkal, a többi
már nem a cég dolga.

Ez a játszma elkezdődött, s hogy mi lesz a
végkifejlete, az több tényezőn és a lehetsé-
ges résztvevőkön múlik. Függ attól, hogy a
kormány, a BKK, és a nagyvárosok vezetése
hogyan áll a problémához, továbbá attól is,
hogy a taxisok mennyire zárják soraikat, és
mekkora a lobbierejük. k.z.t.

Az alábbi, június 30-án napvi-
lágra került hír igencsak fel-
borzolta a kedélyeket. Sokan
beigazolódottnak látták koráb-
bi gyanújukat, hogy a főváros
előbb-utóbb saját taxivállalatot
kíván létrehozni. Lásd BKK
Taxi, egységes megjelenés,
egységes ár stb. Erre vonat-
kozólag sajnos nincsenek biz-
tosra vehető információink,
ám az előterjesztésben (egy-
előre) csak a … „felkéri  a
Főpolgármestert, hogy vizs-
gáltassa meg”… szöveg sze-
repel. Ennek eredményét kell
60 napon belül a közgyűlés
elé terjeszteni. Egy fővárosi
tulajdonú taxicég alapítására
csak ezt követően kerülhet
sor. 

Az előterjesztő Szabó kép-
viselő urat a lapzárta miatt
csak a jövő havi számunkban
tudjuk kérdezni az előterjesz-
tése okairól. Ő ígéretet tett a
taxisok tájékoztatására. 

A szerk.  

F O V Á R O S I  K Ö Z G Y U L É S
J o b b i k  M a g y a r o r s z á g é r t  M o z g a l o m

K é p v i s e l o c s o p o r t
S z a b ó  G y ö r g y

1052 Budapest, Városház u. 9-11. IV. em. 9.
Tel: 327-1967; Fax:327-1969

E-mail: szabo.gyorgy2@jobbik.hu 

Sz: 05/2014/Jobbik

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

A fővárosban működő taxi fuvarszervező társaságok mellett igény van olyan társaságra, amely az utazóközön-
ség, a taxis egyéni vállalkozók és a főváros számára is kiszámítható, ellenőrzött keretek között biztosítja szol-
gáltatását. Ezért indítványozom ilyen irányú előkészítési munkálat megkezdését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1.

felkéri a Főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg egy 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég
alapításának lehetőségét, és a vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István főpolgármester

Budapest, 2014. június 27-én    

Szabó György
képviselő

Taxicéget 
akar 

a főváros?

Tárgy: Javaslat 100%-ban fővárosi
tulajdonú Taxi fuvarszervező cég
alapításának előkészítésére.
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szerződött partnereitől; tehát
gyakorlatilag bárki beregisztrál-
hat, mint sofőr. 
• Miért pont a HolATaxi.hu
rendszert választaná egy
magyarországi taxistársa-
ság?
• Amennyiben valaki a mi rend-
szerünket választja, annak örü-
lünk, ha nem, úgy köszönjük,
hogy elolvasta ezt a cikket. A
HolATaxi.hu rendszer kifejlesz-
tésében több év munkánk van,
nem szeretnénk, ha ez kárba
veszne, mert egy amerikai multi
visszaélve erejével és befolyá-
sával esetleg letarolja a piacot
és tönkreteszi azokat a hagyo-
mányos taxistársaságokat, akik
a megélhetésünket adják. Te-
hát az érdekünk azonos! A
HolATaxi.hu rendszere egy tel-
jes szolgáltatási csomag taxitár-

saságok számára. Ez áll egy
diszpécserprogramból, a taxi-
sok által használt mobiltelefo-
nos alkalmazásból, a társaság
utasai által használt, a társaság
saját nevével, logójával ellátott
mobiltelefonos rendelő-alkalma-
zásból, a társaság saját szabá-
lyai alapján beállított automata
címkiosztóból stb. stb. De szin-
te minden taxitársaságnak van-
nak egyedi igényei, amiket mi
eddig is örömmel fejlesztettünk
ki. Több mint 3 éves fejlesztési
és üzemeltetési tapasztaltunk
van taxis rendszerek terén. A
HolATaxi.hu rendszert hazai ta-
xistársaságokkal együttműkö-
désben fejlesztettük ki, hazai
igényekre szabva. Az Ubernek
nincsen a hazai piacon szerzett
tapasztalata, hanem egy külföld-
ről hozott sablont akar ráerőltet-

ni az utasszállításra, ráadásul
úgy, hogy ez a jelenlegi kialakult
rendet teljes mértékben felbo-
rítja.
• Mi a tapasztalatuk, meny-
nyire zökkenőmentes a
HolATaxi.hu rendszer beve-
zetése?
• Mint minden új dolgot, ennek
használatát is meg kell szokni.
Főként az idősebb taxis korosz-
tály idegenkedik tőle, de általá-
ban csak addig, amíg nem lát-
ják, hogy milyen egyszerű hasz-
nálni, és mennyi többlet-infor-
mációt ad. Jelenleg már három
taxis társaságnál használják ak-
tívan és elmondhatom, hogy a
rendszer használatának renge-
teg pozitív hozadéka van. Folya-
matosan kapjuk a visszajelzése-
ket a taxisoktól – a pozitívet és
negatívat egyaránt köszönjük! –

ezek alapján tudjuk rendszerün-
ket továbbfejleszteni és jobbá
tenni!
• Végezetül: jó vagy rossz az
Uber érkezése? 
• Nem kellemes és semmiképp
sem kényelmes. Sajnos el kell
ismerni, hogy ügyesen kitalálták
a rendszerüket. A jó megoldáso-
kat el kell tanulni tőlük, mert ha
a mostani trend érvényesül, mint
más országokban, akkor az
Uber, vagy ennek egy másik vál-
tozata előbb vagy utóbb begyű-
rűzik hozzánk is. A taxistársasá-
goknak lépést kell tartani ezek-
kel az új rendszerekkel. Mi eb-
ben segíteni tudunk!

Ik-sz
További információ: 
+36 40 900 419

www.holataxi.hu
info@whereis.eu
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Azt rögtön az elején leszögezhetjük, Magyar-
országon a taxikból túlkínálat van, így a leen-
dő utasoknak nem kell órákat várniuk egy au-
tóra, ha utazni szeretnének. Ez azért fontos,
mert léteznek olyan nagyvárosok a világban,
ahol a szigorú – tegyük hozzá, idejét múlt –
kvóták miatt nem tudják teljes mértékben le-
fedni az igényeket a taxitársaságok. Ezt a hi-
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dőket köti össze a sofőrökkel. Nincs címki-
adás, az utas pozíciója jelenik meg a sofőr te-
lefonján, s aki a legközelebb tartózkodik, az a
jármű indul a kuncsaftért. Nincs taxióra sem,
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igyekszik a legjobb szolgáltatást nyújtani, at-
tól megválik az Uber. A teljességhez hozzá-

tartozik, hogy a szállító is minősítheti a kli-
enst. Ha valaki kifogásolhatóan viselkedik,
szemetel, összekeni az autót vagy netán meg-
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alapján akár ki is kerülhet a szolgáltatást
igénybe vehetők köréből.
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Egy magyar taxisnak a címeket kiadó tár-
saság felé havonta van, hogy 60-100 ezer
forintot kell fizetnie. Ugyancsak ekkora ösz-
szegre rúg – vagy meg is haladja, a kétéven-
te hitelesítendő taxióra költsége. Újabb elvá-
rás a táblagép, mint kötelező elem, majd ne
feledkezzünk meg az 55 ezer forintos
droszthasználati engedélyről sem. Jogsza-
bály írja elő, hogy csak 10 évnél fiatalabb
járművel lehet a szolgáltatást végezni, ame-
lyet záros határidőn belül az egységes sár-
ga színre kell festetni, vagy fóliáztatni. A ta-
xisoknak külön vizsgát kell tenniük, amely
tartalmazza a tájékozódási és járművezetési
gyakorlatot is. Az Ubernél nincsenek ilyen
követelmények, amelyek viszont az utasokat
tehetik kiszolgáltatottabbá. Információnk
szerint a szerződéskötésnek feltételei van-
nak az új vállalkozásnál is. A cég csak olya-
nokkal köt megállapodást, akiknek több éve
van jogosítványuk, fedhetetlen erkölcsi bizo-

nyítvánnyal rendelkeznek. Amerikában azt is
ellenőrzik, hogy a leendő munkatárs szere-
pel-e a szexuális bűnözők nyilvántartásában.
Átnézik az egészségbiztosítási múltjukat és
az autójuk biztosítási adatait is. Az, hogy mi-
lyen adatbázisokat figyelnek, az országon-
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monstráció napján 850 százalékkal nőtt a
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bár az ott sem egyértelmű, hogy a rendőrök
hogyan és kit fognak büntetni annak haszná-
latáért. Miamiban és Bostonban a próbavá-
sárlás módszerét alkalmazzák, ahol beépí-
tett rendőrök az alkalmazás segítségével „in-
tenek le” maguknak autót, majd megbüntetik
a tiltott tevékenységet folytató sofőrt.

Berlinben is betiltották az alkalmazást, bár
egyelőre ott sem tudni, hogyan szereznek ér-
vényt ennek. Brüsszelben sikerrel járt a taxi-
sok lobbija: akit tetten érnek a rendőrök, az
10 ezer eurós büntetésre számíthat. 

Az Ubert sehol sem fogadták nagy öröm-
mel a taxisok: Las Vegasban is rendeletben
tiltották meg, míg Chicagóban, Washington-
ban és San Franciscóban sorra beperelték
az üzemeltető céget a potenciális verseny-
társak. Nyugat-Európában – az USA-hoz ké-
pest – kicsit lemaradva, az utóbbi hetekben,
hónapokban egymást követték a tiltakozá-
sok, ennek ellenére egyre több, nagyváros-
ban érhető el a szolgáltatás. 

Világszerte tüntetnek az Uber ellen

Budapestet is célba vették
Az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Európa számos fővárosán át de-
monstrálnak a taxisok, hogy az Uber okostelefon használatával üzemelő sze-
mélyszállítással foglalkozó vállalkozást visszaszorítsák. A tüntetések van ahol
hatásosak, és a bíróság korlátozta vagy betiltotta a szolgáltatást, de több met-
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a magyar fővárosban is működik az Uber Hungary Kft., amelyről úgy hírlik, ide-
haza is megveti lábát, az amúgy is szűkös piacon.
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hoz szükséges gépjárművezetőket.

Kérdés, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) illetve a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) miként áll a kérdéshez. A
BKK egyelőre úgy foglalt állást az ügyben:
létezik egy fővárosi taxirendelet, amely egy-
értelműen szabályozza ezt a kérdést. Az

Uberrel pedig akkor kívánnak foglalkozni, ha
az ténylegesen jelen lesz a piacon.

Az NFM szerint az Uber csak akkor jelen-
het meg Budapesten, ha teljesíti a taxikra vo-
natkozó szabályokat. A minisztérium szerint
nem engedhető meg, hogy az új szolgáltató
azzal szerezzen előnyt, hogy nem teljesíti hi-
ánytalanul a fogyasztóvédelmi, közlekedés-
biztonsági vagy adózási követelményeket.

Magyarországon a személyszállításról lé-
tezik egy törvény, ami az általános kereteket
jelöli ki. A taxizásra és külön a személygép-
kocsis személyszállító szolgáltatásokra vo-
natkozó részletes szabályokat a törvény sze-
rint egy kormányrendelet fejtené ki. Ez azon-
ban évek óta nem készült el: 2012-ben köz-
zétettek egy tervezetet, de ezt végül nem fo-
gadta el a kormány. A rendelet előkészítésé-
ért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a kérdéssel kapcsolatosan csak annyit nyi-
latkozott, hogy várhatóan ősszel kerül a kor-
mány elé a tervezet. Az NFM szerint azért
várnak eddig, mert ebbe a szövegbe a buda-
pesti tapasztalatokat is be akarják építeni.
Más forrás szerint, az önkormányzati válasz-
tások előtt már nem akar belenyúlni a kor-

mány az országos személyszállítási piac sza-
bályozásába.

A jelenlegi rendszerben tehát van egy kis-
kapu: a személygépkocsis személyszállítási
szolgáltatást szabályozó rendelet nem ké-
szült el, így erre az utaztatási módszerre
nincs szabályozás. Nem lehet tudni, hogy az
Uber jogászai mivel érvelnének, ha a BKK
vagy más hatóság megbüntetné a sofőrjei-
ket „engedély nélküli” taxizásért, de arra pél-
dául hivatkozhatnának, hogy ez nem taxizás,
hanem például személygépkocsis személy-
szállítási szolgáltatás – amire vonatkozóan
viszont nincsenek megfelelő szabályok. Az
Uber nemcsak ezzel érvelhet, hanem mond-
hatja azt is: ők egyáltalán nem foglalkoznak
személyek szállításával, csak összekötik az
utazni szándékozókat az autósokkal, a többi
már nem a cég dolga.

Ez a játszma elkezdődött, s hogy mi lesz a
végkifejlete, az több tényezőn és a lehetsé-
ges résztvevőkön múlik. Függ attól, hogy a
kormány, a BKK, és a nagyvárosok vezetése
hogyan áll a problémához, továbbá attól is,
hogy a taxisok mennyire zárják soraikat, és
mekkora a lobbierejük. k.z.t.

Az alábbi, június 30-án napvi-
lágra került hír igencsak fel-
borzolta a kedélyeket. Sokan
beigazolódottnak látták koráb-
bi gyanújukat, hogy a főváros
előbb-utóbb saját taxivállalatot
kíván létrehozni. Lásd BKK
Taxi, egységes megjelenés,
egységes ár stb. Erre vonat-
kozólag sajnos nincsenek biz-
tosra vehető információink,
ám az előterjesztésben (egy-
előre) csak a … „felkéri  a
Főpolgármestert, hogy vizs-
gáltassa meg”… szöveg sze-
repel. Ennek eredményét kell
60 napon belül a közgyűlés
elé terjeszteni. Egy fővárosi
tulajdonú taxicég alapítására
csak ezt követően kerülhet
sor. 

Az előterjesztő Szabó kép-
viselő urat a lapzárta miatt
csak a jövő havi számunkban
tudjuk kérdezni az előterjesz-
tése okairól. Ő ígéretet tett a
taxisok tájékoztatására. 

A szerk.  

F O V Á R O S I  K Ö Z G Y U L É S
J o b b i k  M a g y a r o r s z á g é r t  M o z g a l o m

K é p v i s e l o c s o p o r t
S z a b ó  G y ö r g y

1052 Budapest, Városház u. 9-11. IV. em. 9.
Tel: 327-1967; Fax:327-1969

E-mail: szabo.gyorgy2@jobbik.hu 

Sz: 05/2014/Jobbik

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

A fővárosban működő taxi fuvarszervező társaságok mellett igény van olyan társaságra, amely az utazóközön-
ség, a taxis egyéni vállalkozók és a főváros számára is kiszámítható, ellenőrzött keretek között biztosítja szol-
gáltatását. Ezért indítványozom ilyen irányú előkészítési munkálat megkezdését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1.

felkéri a Főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg egy 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég
alapításának lehetőségét, és a vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István főpolgármester

Budapest, 2014. június 27-én    

Szabó György
képviselő

Taxicéget 
akar 

a főváros?

Tárgy: Javaslat 100%-ban fővárosi
tulajdonú Taxi fuvarszervező cég
alapításának előkészítésére.
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Idősebb, 25-30 éve a szakmában lévő kollégákkal beszélgetve
gyakran felmerül a kérdés: hová tűntek a fuvarok? Hol vannak
azok az utasok, akiket régen szinte naponta szállítottuk? Hová
tűnt az az idő, amikor 15-20 perc üresjárat után már aggódva
néztünk körül: mi van, nincs utas? 

Bizony a fuvarok jelentős része egyszerűen eltűnt, és így van
ez akkor is, ha közben jöttek helyette más lehetőségek. Na de
mi lehet az ok? Ki vitte el a munkánkat? Nézzük sorban:

• Valamikor úgy 25-30 évvel ezelőtt (még az „átkosban”) szom-
batonként nem lehetett fehér színű taxiban utazni. Na nem azért,
mintha tiltva lett volna ez a szín, hanem mert az összes ilyen ko-
csi „esküvőzött”. Vagyis díszített, esetleg díszítés nélküli esküvői
fuvarban vett részt. Volt olyan lagzi, ahová harminc darab fehér
mercit kellett kiállítani. Megoldottuk ezt is. Ma már az esküvői fu-
varozást erre szakosodott cégek, limuzinszervizek, old timeres
vállalkozások viszik (hozzáteszem: személyt szállítanak személy-
gépkocsiban, díj ellenében fehér rendszámmal…) Aki pedig eze-
ket a szolgáltatókat nem tudja megfizetni, az összeszedi a bő-
vebb családból a szedett-vedett autókat, és a legszebbet feldíszí-
ti. Lényeg, hogy a taxinak ma már nem nagyon van szerepe eskü-
vői fuvarozásban. (Főleg, mióta a fehér kocsi is sárga…)

• Szintén a boldog békeidőkben mást is szállítottunk, nem
csak utast. Iratokat, árumintát, csomagokat. Volt taxis, aki már
szinte ügyintézőként tevékenykedett bizonyos cégnél. Még a
nagy nemzetközi futárszolgálatok is a taxisok igénybevételével
kezdték meg magyarországi tevékenységüket. Ma már Dunát le-
het rekeszteni a különféle autós, motoros és biciklis futárszolgá-
latokkal. Ezt a piacot elvesztettük, pontosabban a piacgazdaság
és a specializációdás vette el tőlünk.

• Sokan emlékezhetnek még a „művésznőre”. Mármint arra a
híres színésznőre, akinek nevéhez, megszólításakor mindig hoz-
zá kellett tenni a „művésznő” titulust. Nos ő rendkívül aktív taxi-
használó volt, saját utazásain kívül még az élelmiszerek beszerzé-
sét, a napi bevásárlásokat is sokszor a taxisra bízta. És persze a
többi művész is: előadásról előadásra, majd haza, esetleg éjsza-
kai szórakozóhelyre taxival utaztak. Akadt olyan színész, akit napi
rendszerességgel kellett egy bizonyos budai kisvendéglőből ha-
zaszállítani. Szép emlékek még vannak, fuvarok már nincsenek;
sajnálattal hallani a híradásokból, hogy ma már nemhogy taxira
nem telik, hanem néhányuknak egyenesen megélhetési gondjai
vannak…

• Persze nem csak színészek vették igénybe a házhozszállí-
tást. Bárki, aki az éjszaka közepén megéhezett, megszomjazott,
vagy elfogyott a cigije, máris tárcsázta a neki szimpatikus taxitár-
saságot és leadta a rendelést. Abban az időben ugyanis – ha
esetleg fiatalabb kollégáink nem tudnák –, még nem volt minden
sarkon éjjel-nappal nyitvatartó üzlet. Még nem volt nonstop bevá-

sárlóközpont, vagy benzinkút sem, az ő shopjával és árukészleté-
vel. A benzinkutaknál – már amelyik éjszaka is nyitva tartott – ál-
talában benzint lehetett vásárolni meg gázolajat, mást nem na-
gyon. A taxisok azonban ismerték az éjszakai beszerzési forráso-
kat, a nyitvatartó kisközérteket (talán kettő-három volt Budapes-
ten, az egyik a mai Margit körúton, ha jól emlékszem…), a jól ellá-
tott benzinkutakat, olcsóbb vendéglátóhelyeket, és be tudtak sze-
rezni mindent. Még a hiánycikkeket is, amiből annak idején volt
ám bőven. Éjszakába nyúló házibulikba, de sokszor vittünk pia- és
cigiutánpótlást… Ma már – mindenki tudja, látja – minden sarkon
van egy nonstop élelmiszerbolt, minden második sarkon benzin-
kút, és városonként két-három bevásárlóközpont esti, éjjeli nyit-
vatartással. Bizony, ezek a fuvarok is elmúltak.

• Nem szerettük a rövid fuvarokat, de elvittük őket. Egyrészt a
csapatunk iránti lojalitásból (nehogy rossz hírünket keltsék az uta-
sok), másrészt azért, mert tudtuk, hogy utána majd jön egy hosz-
szabb. Rövid fuvaroknak számítottak a nyugdíjas nénikék és bácsi-
kák, akik a kerületi szakrendelőbe jártak kezelésre. Talán furcsán
hangzik, de mindössze nyugdíjukból élve is megengedhették ma-
guknak, hogy hetente akár többször igénybe vegyék a taxit. Mar-
kukban szorongatták az előre kiszámolt aprópénzt, amibe eseten-
ként még két-három forint borravaló is belefért. Tudták, hogy meny-
nyi lesz a fuvardíj, és az annyi is volt! A mai nyugdíjasok taxi helyett
gyalog elbotorkálnak a patikába, és kiszámolt pénzükből megpró-
bálják legalább a legfontosabb gyógyszereiket kiváltani…

• A fuvarok számán erősen meg lehetett érezni a fizetésnapo-
kat. Hónap elején a gyári munkások, ötödike körül a hivatalno-
kok, kéthetenként meg az építőipari dolgozók kaptak fizetést.
Ezekben az időszakokban az éttermek és vendéglátóhelyek  (na
jó: a kocsmák) forgalma igencsak megugrott, és ez a taxifu-
varokon is jól érezhető volt. Ma a melós, ha egyáltalán van még
munkája, megveszi a sört a közértben és hazaviszi. Mi már itt
nemigen rúgunk labdába…

• Kedvenc utasaink voltak a „szenesek”. Ők azok, akik teher-
autóval házhoz szállították a szenet, a tűzifát. Valami rejtélyes mó-
don mindig maradt nekik az áruból, amit aztán „maszekba” elad-
tak. Utána pedig az így megkeresett pluszpénzt elverték a kocs-
mában, majd taxival úriasan hazautaztak. A borravalót sem sajnál-
ták a taxistól…

• Elegánsabb szórakozóhelyekre az akkori aranyifjak és nem
annyira ifjak elegánsan, autóval érkeztek. Aztán az este folyamán
rádöbbentek, hogy mégiscsak kellene inni egy kis alkoholt a jó
hangulat kedvéért, így hazamenetelkor taxit hívtak. Sőt, mindjárt
kettőt, hogy a kocsit is hazavezesse valaki. Ma ezt a tevékenysé-
get a sofőrszolgálatnak nevezett vállalkozások végzik…

• És a legújabb fuvarvesztéseink: mióta fix tarifa van, gomba
módra szaporodnak a taxiszolgáltatást nyújtó, de magukat követ-

kezetesen személyszállítónak, sofőrszolgálatnak stb. ne-
vező – jó esetben valamilyen engedéllyel is rendelkező
– vállalkozások. Megélhetésüket két dolog biztosítja.
Egyrészt alacsonyabb áron fuvaroznak (legalábbis
elméletben…), másrészt sokszor minden vonatkozó en-
gedély híján végzik vállalkozásukat, így persze könnyű ol-
csóbbnak lenni…

Biztosan lehetne még folytatni a felsorolást, de más
most konkrétan más nem jut eszembe. A fuvar-
számcsökkenés okai ugyanis ennél is szerteágazób-
bak. Gondoljunk bele például, hogy húsz-harminc éve
mennyi magánautó volt, és most mennyi van. Kezembe
került a napokban egy fénykép, amit a Kosztolányi De-
zső tér egyik házának negyedik emeletéről fotóztam a
hetvenes évek elején. A Bocskai úton, amíg a szem el-
látott, sok száz méteren összesen két parkoló autó volt
felfedezhető az út mellett. Ma gyakorlatilag ez a sáv

8

GYÓGYSZERTÁRBAN 

KÉRTÉK:

• Eldobható borotvahab van?
• Fogamzásgátló ragasztó

(mûfogsorrögzítõre gondolt)
• Prosztata zsák van? (itt nem

tudjuk, mire gondolt…)
• Bajor aszpirin
• Kérek szépen gombát kö-

römre
• Babérlevelet keresek
• Foggyapjú (nyilván fogse-

lyem…)
• Inhalálozó

• Hüvelyhõmérõ
• Intim mosógép
• Intim mosogató
• Zöld csigapor (ez mi lehet?)
• Mûszemkönny
• Korrozió krém
• Infúziós reszelék
• Belsõleges kenõcsöt kérek
• A tüdõgyógyászati kartono-

mat kérem
• Lódarázs krémet, pirosat
• Úti lándzsafû (lándzsás

utifû)
• Kutya fenekébe való elekt-

romos hõmérõ

Hová tűntek a fuvarok?

Folytatás a 10. oldalon
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Idősebb, 25-30 éve a szakmában lévő kollégákkal beszélgetve
gyakran felmerül a kérdés: hová tűntek a fuvarok? Hol vannak
azok az utasok, akiket régen szinte naponta szállítottuk? Hová
tűnt az az idő, amikor 15-20 perc üresjárat után már aggódva
néztünk körül: mi van, nincs utas? 

Bizony a fuvarok jelentős része egyszerűen eltűnt, és így van
ez akkor is, ha közben jöttek helyette más lehetőségek. Na de
mi lehet az ok? Ki vitte el a munkánkat? Nézzük sorban:

• Valamikor úgy 25-30 évvel ezelőtt (még az „átkosban”) szom-
batonként nem lehetett fehér színű taxiban utazni. Na nem azért,
mintha tiltva lett volna ez a szín, hanem mert az összes ilyen ko-
csi „esküvőzött”. Vagyis díszített, esetleg díszítés nélküli esküvői
fuvarban vett részt. Volt olyan lagzi, ahová harminc darab fehér
mercit kellett kiállítani. Megoldottuk ezt is. Ma már az esküvői fu-
varozást erre szakosodott cégek, limuzinszervizek, old timeres
vállalkozások viszik (hozzáteszem: személyt szállítanak személy-
gépkocsiban, díj ellenében fehér rendszámmal…) Aki pedig eze-
ket a szolgáltatókat nem tudja megfizetni, az összeszedi a bő-
vebb családból a szedett-vedett autókat, és a legszebbet feldíszí-
ti. Lényeg, hogy a taxinak ma már nem nagyon van szerepe eskü-
vői fuvarozásban. (Főleg, mióta a fehér kocsi is sárga…)

• Szintén a boldog békeidőkben mást is szállítottunk, nem
csak utast. Iratokat, árumintát, csomagokat. Volt taxis, aki már
szinte ügyintézőként tevékenykedett bizonyos cégnél. Még a
nagy nemzetközi futárszolgálatok is a taxisok igénybevételével
kezdték meg magyarországi tevékenységüket. Ma már Dunát le-
het rekeszteni a különféle autós, motoros és biciklis futárszolgá-
latokkal. Ezt a piacot elvesztettük, pontosabban a piacgazdaság
és a specializációdás vette el tőlünk.

• Sokan emlékezhetnek még a „művésznőre”. Mármint arra a
híres színésznőre, akinek nevéhez, megszólításakor mindig hoz-
zá kellett tenni a „művésznő” titulust. Nos ő rendkívül aktív taxi-
használó volt, saját utazásain kívül még az élelmiszerek beszerzé-
sét, a napi bevásárlásokat is sokszor a taxisra bízta. És persze a
többi művész is: előadásról előadásra, majd haza, esetleg éjsza-
kai szórakozóhelyre taxival utaztak. Akadt olyan színész, akit napi
rendszerességgel kellett egy bizonyos budai kisvendéglőből ha-
zaszállítani. Szép emlékek még vannak, fuvarok már nincsenek;
sajnálattal hallani a híradásokból, hogy ma már nemhogy taxira
nem telik, hanem néhányuknak egyenesen megélhetési gondjai
vannak…

• Persze nem csak színészek vették igénybe a házhozszállí-
tást. Bárki, aki az éjszaka közepén megéhezett, megszomjazott,
vagy elfogyott a cigije, máris tárcsázta a neki szimpatikus taxitár-
saságot és leadta a rendelést. Abban az időben ugyanis – ha
esetleg fiatalabb kollégáink nem tudnák –, még nem volt minden
sarkon éjjel-nappal nyitvatartó üzlet. Még nem volt nonstop bevá-

sárlóközpont, vagy benzinkút sem, az ő shopjával és árukészleté-
vel. A benzinkutaknál – már amelyik éjszaka is nyitva tartott – ál-
talában benzint lehetett vásárolni meg gázolajat, mást nem na-
gyon. A taxisok azonban ismerték az éjszakai beszerzési forráso-
kat, a nyitvatartó kisközérteket (talán kettő-három volt Budapes-
ten, az egyik a mai Margit körúton, ha jól emlékszem…), a jól ellá-
tott benzinkutakat, olcsóbb vendéglátóhelyeket, és be tudtak sze-
rezni mindent. Még a hiánycikkeket is, amiből annak idején volt
ám bőven. Éjszakába nyúló házibulikba, de sokszor vittünk pia- és
cigiutánpótlást… Ma már – mindenki tudja, látja – minden sarkon
van egy nonstop élelmiszerbolt, minden második sarkon benzin-
kút, és városonként két-három bevásárlóközpont esti, éjjeli nyit-
vatartással. Bizony, ezek a fuvarok is elmúltak.

• Nem szerettük a rövid fuvarokat, de elvittük őket. Egyrészt a
csapatunk iránti lojalitásból (nehogy rossz hírünket keltsék az uta-
sok), másrészt azért, mert tudtuk, hogy utána majd jön egy hosz-
szabb. Rövid fuvaroknak számítottak a nyugdíjas nénikék és bácsi-
kák, akik a kerületi szakrendelőbe jártak kezelésre. Talán furcsán
hangzik, de mindössze nyugdíjukból élve is megengedhették ma-
guknak, hogy hetente akár többször igénybe vegyék a taxit. Mar-
kukban szorongatták az előre kiszámolt aprópénzt, amibe eseten-
ként még két-három forint borravaló is belefért. Tudták, hogy meny-
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GYÓGYSZERTÁRBAN 

KÉRTÉK:

• Eldobható borotvahab van?
• Fogamzásgátló ragasztó

(mûfogsorrögzítõre gondolt)
• Prosztata zsák van? (itt nem

tudjuk, mire gondolt…)
• Bajor aszpirin
• Kérek szépen gombát kö-

römre
• Babérlevelet keresek
• Foggyapjú (nyilván fogse-

lyem…)
• Inhalálozó

• Hüvelyhõmérõ
• Intim mosógép
• Intim mosogató
• Zöld csigapor (ez mi lehet?)
• Mûszemkönny
• Korrozió krém
• Infúziós reszelék
• Belsõleges kenõcsöt kérek
• A tüdõgyógyászati kartono-

mat kérem
• Lódarázs krémet, pirosat
• Úti lándzsafû (lándzsás

utifû)
• Kutya fenekébe való elekt-

romos hõmérõ

Hová tűntek a fuvarok?

Folytatás a 10. oldalon
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nem látható az ott várakozó autóktól. Vagy említhetném a repte-
res fuvarokat, amikor az „utasok a lépcsőn!” beszólásra mind-
egyik taxis tudta, hogy melyik lépcsőről van szó. Ma a repteres
fuvarokat ugyan részben taxik viszik, de azért ez egy kicsit még-
is más… A szállodáknál szintúgy. Emlékszik még valaki, amikor a
Royal portása kész volt akár a körút másik oldalára átszaladni ta-
xiért? Vagy a Fórum szállodánál (ma Inter) a sárga villogóra, ami
azt jelentette, hogy a recepciónál utasok várnak taxira? Vagy
amikor a télvégi farsangi bálokon százával fogytak a taxik? Ami-
kor a Déli pályaudvarnál nem az utas válogatott a taxik közül, ha-

nem a taxis az utasok közül? Szerencsés esetben még sikerült
„összeültetni” is.

Na de ne nosztalgiázzunk tovább és ne borzoljuk a kedélyeket.
Vegyük tudomásul, hogy a fentebb említett fuvarok a mi számunk-
ra már nem, vagy legalább is nem olyan mértékben léteznek. Az
emberek egy része autót tart és azzal fuvarozza magát, más ré-
sze még a tömegközlekedést is alig tudja kifizetni. A speciális fel-
adatokra speciális vállalkozások alakultak. A világ változik és vál-
tozunk benne mi is. Az új kihívásokra új válaszokat kell adnunk,
nem élhetünk meg a múlt emlékeiből. -oli-
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Banki ügyfélszolgálati 
beszélgetésekbõl:

Ügyfélszolgálat (üsz): – Forint vagy deviza alapú
hitel érdekelné? 

Ügyfél (üf): – A forint alakú, az milyen? 

üsz: – X bank, jó napot kívánok, miben segíthetek? 
üf: (mondja a párjának): – Te ez egy automata már

megint. 
üsz: – Nem vagyok automata, miben segíthetek? 
üf: – Kérdezett az automata, most mit csináljak? 

üsz: – Kérem betûzze le a nevét úgy, hogy kereszt-
neveket rendel hozzá. 

üf: – Jó, akkor „p“, mint postás. 

üf: – Meg tudná nekem mondani, hogy mennyi a
ph-értéke a hitelnek? 

üf: – Egy elõzetes hitelbírságolást szeretnék kérni 

üf: – Voltam itt a banknál, és azt mondták a báró
listán vagyok, vagy micsoda. 

üsz: – X bank, jó napot kívánok miben segíthetek? 
üf: – Jó napot kívánok! Vidor József, ööööööö…

Vidor János vagyok. Sosem tudom a nevem. 

üsz: – Melyik banknál vezeti folyószámláját? 
üf: – Azt hiszem, a Médimarknál, ha van ilyen

bank... 

üf: – Ezen a házon holtig tartó élvezet van! 

üsz: – Állandó lakhelyének tulajdonosa, résztulaj-
donosa, bérlõje, vagy családtagja? 

üf: – Hát az az igazság, hogy én csak olyan meg-
tûrt személy vagyok… 

üf: – Érdekelne a reklámból, az a kölcsön... a Tipi-
topi. 

üf: – Svájci bank alapon szeretnék kölcsönt 
üsz: – Ön választhat, hogy HUF, EUR vagy CHF ala-

pon... 
üf: – Azt a franciásat kérném… 

üf: – Én svájci bankban kértem a kölcsönt, ez azt
jelenti, hogy svájci bankban kell majd befizetni is? 

üf: – A bankos kártyámat elnyelte a terminátor!!!! 
(késõbb visszatelefonál) 
üf: – Halló! Én vagyok megint, már mûködik a ter-

minátor!

Bozsik László vezetésével 

Megalakult 
a CITY TAXI 
focicsapata

Kezdetben döcögősen indult a bajnokság, rendszeresen
akadt egy-két sérült. Viszont idővel, bajnoki fordulókról fordu-
lókra egyre jobban megerősödött, összekovácsolódott a tár-
saság. Szerencsére ez kezdett az eredményeken is megmu-
tatkozni, és végül a bajnokság végeztével a tabella negyedik
helyét sikerült elérniük. 

A mérkőzésekre visszatekintve mindezt pozitív eredmény-
nek értékelik, hisz minden csapattag munkaidejét megszakít-
va járult hozzá az előkelő hely megszerzéséhez. A csapat kü-
lön köszönetét fejezi ki Kupás Ferencnek (847) a City Taxi SE
elnökének, aki nemcsak a bajnokság ideje alatt segítette a
társaság munkáját. 

Külön köszönet Bozsik László (212) edzőnek, a „csapat eszé-
nek”.

B. L.

Folytatás a 8. oldalról

Az őszi  /tavaszi  fordulók eredményei
Tipográfia SE - City Taxi SE  1-0 1-4
City Taxi SE - Trend Csepel 1-3 1-1
Közterület SK - City Taxi SE 3-4 1-1
City Taxi SE - Honvéd Sashegy 2-1 2-1
Dunaharaszti - City Taxi SE 2-1 2-4
City Taxi SE - Merkapt FC 4-0 3-2
ESMTK - City Taxi SE 2-0 2-3
1908 SZAC - City Taxi SE 2-1 1-1
City Taxi SE - Vasló SC 1-2 0-5
Gamma - City Taxi SE 0-0 2-3
City Taxi SE - Káp City 3-0 3-1

Old Boys I I I/1.  osztály 2013/2014.  
bajnokság végeredmény

1. Trend Csepel 61 pont 
2. 1908 SZAC 58 pont 
3. Vasló LC 46 pont 
4. City Taxi SE 37 pont 
5. ESMTK 33 pont 
6. Káp City 27 pont (-4 pont)
7. DMTK 27 pont 
8. Honvéd Sashegy 23 pont 
9. Közterület SK 23 pont 
10. Merkapt FC 20 pont 
11. Gamma 17 pont (-1 pont)
12. Tipográfia TE 5 pont (-1 pont)
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Folyamatosan érkeznek jelzések a taxis kollégáktól – köszönet ér-
tük – hol vannak BKK sávok a járda mellett, illetve hol vannak olyan
útszakaszok, útvonalak, ahol jó lenne taxival végig haladni. A kéré-
sek első csoportjára megérkezett a válasz. Rövidítve, kiemelés tő-
lem (J. P.)

A taxiszolgáltatás közel áll a közösségi szolgáltatáshoz, mivel díj el-
lenében bárki által igénybe vehető, azonban a gyakorlatban sokkal
közelebb áll az egyéni közlekedéshez. 

Éppen ezért a KRESZ szerint az autóbusz forgalmi sáv-
ban az autóbusz-forgalom zavarása nélkül közlekedhet
személytaxi. 

Nehéz általános szempontokat megadni arra vonatkozóan,
hogy mely esetben indokolt a taxik beengedése egy-egy tömeg-
közlekedési járművek számára biztosított sávba. Az „egyszerű”, az
úttest jobb szélén, jelzőtáblával és útburkolati jellel kijelölt autó-
buszsávok esetén a KRESZ előírásai alapján közlekedhetnek
ezek a járművek, ennek a hossza Budapesten 50 000 méter, az
egyéb megoldások (buszfolyosó, középen vezetett buszsáv, cso-
móponti buszsáv, tömegközlekedési sáv) hossza 20 000 méter.   

A hagyományostól eltérő kialakítást általában a forgalmi sávoktól
gömbsüveg sorral, terelőelemekkel elválasztjuk. A vágányzónát
nem tekintjük a közúti közlekedési felület részének, azonban a tö-
megközlekedés járműveinek előnyben részesítése céljából, ameny-
nyiben alkalmas erre, azon az autóbuszok, esetenként a trolibuszok
közlekedését biztosítjuk. 

Tekintve, hogy ezekben az esetekben nem buszsávokról
– hanem szakmai kifejezéssel élve úgynevezett „tömegköz-
lekedési” sávokról – van szó, a taxikat ezekre a felületekre
eddig sem engedtük be, és a jövőben sem tervezzük been-
gedni. 

Bizonyos helyszínekre pedig a hatékony forgalomcsillapítás el-
érése érdekében vannak kijelölve olyan útszakaszok, amelyeken
csak a járművek korlátozott köre, csak a valódi tömegközlekedési
járművek és a kerékpárosok haladhatnak át. Külön csoportot alkot-
nak a busz- és trolibusz-végállomások, ahova szintén kizárólagosan
csak azok a járművek haladhatnak be, amelyeknek ott van a végál-
lomásuk.

A konkrét helyszínekkel kapcsolatban a következő az álláspon-
tunk:
II. Rómer Flóris utca
Az utca alsó szakaszán a korlátozott továbbhaladási lehetőség miatt
nem engedhető meg az általános közlekedés, éppen ezért
autóbuszsáv sincs kijelöl-

ve. A behatási korlátozás alól a Budapesti Közlekedési Központnak
szolgáltatást nyújtó járművek kivételek, a táblán is ezt jelezzük. A
folytatásban a Margit körút páros oldalán is ugyanez a forgalmi
rend.

Ez a megoldás teszi lehetővé azt, hogy a Rózsadombról
viszonylag zavarmentesen jusson le az autóbusz a Margit
hídra 
II. Bimbó utca – Keleti Károly utca
Itt is „Mindkét irányból behajtani tilos” táblák jelzik azt az elkülöní-
tett úttestet, ahová kizárólag a BKK szolgáltatóinak a járművei hajt-
hatnak be. Itt emiatt sem beszélhetünk buszsávról, habár a bur-
kolati jel annak felel meg.

Itt a KRESZ szerint nem mehetnek
taxi járművek, és a jövőben sem tervezzük beengedésüket,
mivel a Margit körútnál egyrészt akadályoznák az autóbuszok szá-
mára a buszmegálló használatát, másrészt a csomóponti jelzőlám-
paprogramba való állandó bejelentkezésükkel majdnem minden
periódusban külön szabadjelzést generálnának maguknak,  ezzel
nagymértékben csökkentenék a Bimbó úti közúti forgalom kapaci-
tását. 
II. Árpád fejedelem útja 
A korábbi forgalmirend nem következetes végrehajtásából megma-
radt jelzés megszüntetéséről intézkedtünk. A taxisok a szélső

autóbuszsávot használhatják.

13

BKK-sávok – kontra taxiközlekedés

II. Margit krt.: Egy egész
utcaszakaszt és egy nép-
szerű vendéglőt sem lehet
taxival megközelíteni

II. Rómer Flóris utca: Töb-
ben tennék le a civil autó-
kat, ha a taxik itt lesuhan-
hatnának a Rózsadomb-
ról utasaikkal

II. Árpád fejedelem útja: Kérése-
tekre lekerült a BKK kiegészítés
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tük – hol vannak BKK sávok a járda mellett, illetve hol vannak olyan
útszakaszok, útvonalak, ahol jó lenne taxival végig haladni. A kéré-
sek első csoportjára megérkezett a válasz. Rövidítve, kiemelés tő-
lem (J. P.)

A taxiszolgáltatás közel áll a közösségi szolgáltatáshoz, mivel díj el-
lenében bárki által igénybe vehető, azonban a gyakorlatban sokkal
közelebb áll az egyéni közlekedéshez. 

Éppen ezért a KRESZ szerint az autóbusz forgalmi sáv-
ban az autóbusz-forgalom zavarása nélkül közlekedhet
személytaxi. 

Nehéz általános szempontokat megadni arra vonatkozóan,
hogy mely esetben indokolt a taxik beengedése egy-egy tömeg-
közlekedési járművek számára biztosított sávba. Az „egyszerű”, az
úttest jobb szélén, jelzőtáblával és útburkolati jellel kijelölt autó-
buszsávok esetén a KRESZ előírásai alapján közlekedhetnek
ezek a járművek, ennek a hossza Budapesten 50 000 méter, az
egyéb megoldások (buszfolyosó, középen vezetett buszsáv, cso-
móponti buszsáv, tömegközlekedési sáv) hossza 20 000 méter.   

A hagyományostól eltérő kialakítást általában a forgalmi sávoktól
gömbsüveg sorral, terelőelemekkel elválasztjuk. A vágányzónát
nem tekintjük a közúti közlekedési felület részének, azonban a tö-
megközlekedés járműveinek előnyben részesítése céljából, ameny-
nyiben alkalmas erre, azon az autóbuszok, esetenként a trolibuszok
közlekedését biztosítjuk. 

Tekintve, hogy ezekben az esetekben nem buszsávokról
– hanem szakmai kifejezéssel élve úgynevezett „tömegköz-
lekedési” sávokról – van szó, a taxikat ezekre a felületekre
eddig sem engedtük be, és a jövőben sem tervezzük been-
gedni. 

Bizonyos helyszínekre pedig a hatékony forgalomcsillapítás el-
érése érdekében vannak kijelölve olyan útszakaszok, amelyeken
csak a járművek korlátozott köre, csak a valódi tömegközlekedési
járművek és a kerékpárosok haladhatnak át. Külön csoportot alkot-
nak a busz- és trolibusz-végállomások, ahova szintén kizárólagosan
csak azok a járművek haladhatnak be, amelyeknek ott van a végál-
lomásuk.

A konkrét helyszínekkel kapcsolatban a következő az álláspon-
tunk:
II. Rómer Flóris utca
Az utca alsó szakaszán a korlátozott továbbhaladási lehetőség miatt
nem engedhető meg az általános közlekedés, éppen ezért
autóbuszsáv sincs kijelöl-

ve. A behatási korlátozás alól a Budapesti Közlekedési Központnak
szolgáltatást nyújtó járművek kivételek, a táblán is ezt jelezzük. A
folytatásban a Margit körút páros oldalán is ugyanez a forgalmi
rend.

Ez a megoldás teszi lehetővé azt, hogy a Rózsadombról
viszonylag zavarmentesen jusson le az autóbusz a Margit
hídra 
II. Bimbó utca – Keleti Károly utca
Itt is „Mindkét irányból behajtani tilos” táblák jelzik azt az elkülöní-
tett úttestet, ahová kizárólag a BKK szolgáltatóinak a járművei hajt-
hatnak be. Itt emiatt sem beszélhetünk buszsávról, habár a bur-
kolati jel annak felel meg.

Itt a KRESZ szerint nem mehetnek
taxi járművek, és a jövőben sem tervezzük beengedésüket,
mivel a Margit körútnál egyrészt akadályoznák az autóbuszok szá-
mára a buszmegálló használatát, másrészt a csomóponti jelzőlám-
paprogramba való állandó bejelentkezésükkel majdnem minden
periódusban külön szabadjelzést generálnának maguknak,  ezzel
nagymértékben csökkentenék a Bimbó úti közúti forgalom kapaci-
tását. 
II. Árpád fejedelem útja 
A korábbi forgalmirend nem következetes végrehajtásából megma-
radt jelzés megszüntetéséről intézkedtünk. A taxisok a szélső

autóbuszsávot használhatják.
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BKK-sávok – kontra taxiközlekedés

II. Margit krt.: Egy egész
utcaszakaszt és egy nép-
szerű vendéglőt sem lehet
taxival megközelíteni

II. Rómer Flóris utca: Töb-
ben tennék le a civil autó-
kat, ha a taxik itt lesuhan-
hatnának a Rózsadomb-
ról utasaikkal
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Sokan csak az adóhatóság
értesítése után veszik komo-
lyan adó- és járuléktartozá-
suk tényét. A hivatal pedig
könyörtelen: jó esetben csak
értesít, nagyobb összegnél
foglal, inkasszóz, árverez.
(500 ezer forintot meghala-
dó tartozás után már az in-
gatlan is veszélybe kerülhet!)
E kínos intézkedések elkerü-
lésére egyetlen, nagyon egy-
szerű  mód mutatkozik: rend-
szeresen fizetni kell a közter-
heket… (valami kiskapura
számítottál…?)

Sokan panaszkodnak  be-
vételükre, ami olyan kevés,
hogy a járulékok befizetésé-
re már igazán nem telik. Vé-
leményem szerint azonban

ezt a kérdést éppen fordítva
kell nézni. Amikor az utas fi-
zet, tudomásul kell vennünk,
hogy azzal a bevétellel egy
jó ideig nem mi rendelke-
zünk. Egészen addig nem,
amig összege el nem éri a
befizetendő adók és járulé-
kok mértékét. Mármint a vál-
lakozás egyéb költségein
felül. Az a pénz nem a mi-
enk, az a vállalkozásunké!
Ha alkalmazottak lennénk,
meg sem kapnánk! Vala-
hogy így kellene tekinteni
rá. 

Nyugaton ismert kifejezés
az „adószabadság napja”.
Azt a naptári napot értik raj-
ta, amikortól már nem az ál-
lamnak, hanem saját maguk-

nak dolgoznak az emberek.
Javaslom, vegyük át ezt a
szokást. Bevételeinket egé-
szen addig ne tekintsük a
sajátunknak (és ténylegesen
is különítsük el), amíg az
összeg el nem éri a fizeten-
dő járulékok mértékét. Aztán
persze fizessük is be!

Tudom, hogy az alapvető
problémát az okozza, hogy
jónéhányunk napi megélhe-
tési gondokkal küzd. Jószeri-
vel egy-két napi tartalék sin-
csen, nemhogy több hétre
való. Mégis, próbáljuk meg
bevezetni idővel e fenti mód-
szert, mert a havi 50 ezer
körüli járulék nagyon hamar
többszázezresre duzzadhat,
ha nem fizetjük. És akkor
már az adóhivatal kedves,
de határozott ügyintézőjével
kell alkudoznunk…

V. Vámház körút 
A körúton a Kálvin tér felé autóbusz forgalmi sáv van kijelölve a
villamosvágányon. A nagy forgalmú villamosvágányon aka-
dályt jelentene a taxiközlekedés, ráadásul nem is tudná-
nak később szabályosan lehaladni a vágányról, ezért
beengedésüket nem tervezzük. 
V. Szent István körút 
Hasonló okokból nem engedhető meg a villamosvágányokon a
taxiközlekedés.
V. Podmaniczky Frigyes tér 
A trolibuszok végállomásának területe „Mindkét irányból behaj-
tani tilos” táblával van védve, és inkább tekinthető üzemi terület-
nek, mint utcának. Ide a taxik a KRESZ szerint nem hajt-
hatnak be, beengedésüket nem is tervezzük. 
V. Károly körút 
Itt a 9-es autóbusznak közös megállója van a villamosokkal. Ez
nem a klasszikus szélső forgalmi sávban kijelölt autóbuszsáv. A
villamosmegálló forgalmát megtapasztalva, nem lenne
indokolt a taxiközlekedés megengedése, hiszen az a kö-
zösségi közlekedést hátrányosan befolyásolná.
Hasonló megoldást alkalmazunk a Múzeum körúton is. 
V. Ferenciek tere 
Az Egyetem tér felől érkező 15-ös busz áthajthat a Petőfi Sán-
dor utcába. Itt nincs buszsáv, hanem egy sorompóval és „Mind-
két irányból behajtani tilos” táblával védett útszakaszról van szó,
ahova taxik forgalomcsillapítási okokból nem hajthatnak
be, jelenleg változást nem tervezünk. 
VII. Thököly út 
A Dózsa György úttól befelé eső szakaszon egy középen veze-
tett, buszsáv jellegű, de nem buszsávként kijelölt sávot létesítet-
tünk a közelmúltban. 
IX. Fővám tér 
A Budapesti Corvinus Egyetem előtti útpályát alapvetően gyalo-
gossétányként építették meg. A területen a gyalogosforgalom
mellett a kerékpáros, valamint a BKK menetrend szerint közle-
kedő tömegközlekedési járatai haladhatnak át. Tekintve, hogy a
területen nincs fizikailag elválasztva a gyalogos közlekedésre
szolgáló felület, ott a gyalogosok – különös tekintettel az egye-
tem főbejárata előtti dísztérre – fokozott figyelemmel közleked-
hetnek a járművek közlekedését megengedő felületen. Közle-

kedésbiztonsági szempontból a sétányra alapvetően
nem kívánunk közforgalmat engedni, így a csúcsidőben
is csupán 4-5 percenként közlekedő trolibuszon kívül
más járművek (például taxik) behajtását nem támogat-
juk. 
X. Gyorsforgalmi út
Itt egy rövid kis buszsávról van szó, ami mentén meg van szakít-
va a szalagkorlát, a besorolás rendjét jelző táblában „Mindkét
irányból behajtani tilos”-sal van megjelölve, vagyis nem buszsáv.
A taxik behajtásának engedélyezését meg fogjuk vizsgál-
ni, de meg kell említeni, hogy a behajtás a BKK számára
is közlekedésbiztonsági kockázatokkal jár. Végleges meg-
oldást a gyorsforgalmi út átalakítása jelentené.
XII. Nagyenyed utca
Itt a villamosvágányon vannak vezetve a menetrend szerinti au-
tóbuszok, de nem buszsávként, hanem a besorolás rendjét jel-
ző táblán „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla alapján. 
X. Jászberényi út 
A Maglódi út és az Éles sarok között létesült buszkorridoron je-
lenleg a Jászberényi úti kivitelezési munkálatai miatt – mind a
taxik, mind az egyéb közúti forgalom korlátozás nélkül használ-
hatja a korridor útpályáját. A kivitelezés befejezését követő-
en a Jászberényi úti buszkorridoron a forgalmi rendet
úgy fogjuk módosítani, hogy az autóbuszok mellett az
útpályán a taxik is közlekedhessenek.
XIII. Margitsziget
Környezetvédelmi megfontolások miatt van szigorúan korlátozva
a szigetre behajtó forgalom, amit a jövőben sem szeretnénk
enyhíteni. 
XI. Bartók Béla út 
A Szent Gellért tér irányában a villamosvágányon a már említett
okokból nem tervezzük a taxi gépjárművek közlekedésének le-
hetővé tételét.

Pásti Imre
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Forgalombiztonsági Szakterület Vezetője 

Köszönjük a választ!
Juhász Péter
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Öreg papa bottal a kezében fel-
száll a villamosra. Egy nyegle gyerek
ül hozzá legközelebb, de persze a he-
lyét nem adja át neki. Megy a villa-
mos, az öreg dülöngél, alig bír tá-
maszkodni, kapaszkodni. A botja
minduntalan kicsúszik az olajos pad-
lón alóla, csoda, hogy nem esik el.

Mikor már vagy harmadjára esik
majdnem el a kicsúszó bot miatt,
megszólal a gyerek:

– Öreg! Gumit kell húzni a végére.
Mire az öreg: – Húzott volna apád!

Most lenne ülõhelyem...
* * *

– Mi van ebédre drágám?
– Semmi.
– Tegnap sem volt semmi.
– Hát két napra fõztem.

* * *
– Akarsz sokat keresni? 
– Igen.
– Akkor jól elbújok.

Fordítva
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Csekkek
Sokunknak gondot okoz a havi járulékok időben történő befi-
zetése. Nem csak azért, mert kevés a bevétel, hanem néha
egyszerű feledékenységből. A járulékok tekintetében ugyanis
nem érvényesül az az automatizmus, ami az egyéb fizeten-
dőknél megvan. Jelesül, hogy megérkezik a számla és a
csekk (villany, víz, gáz, telefon, közös költség stb.), előre ki-
töltve, így már nincs más teendő, mint elballagni a postára és
határidőben befizetni. A járulékcsekk (meg negyedévenként
az adóelőleg) azonban nem „érkezik”, azzal nekünk kell tö-
rődnünk. 

Egy kollégánk megosztotta velünk, hogy ő hogy csinálja. Ér-
kező csekkjeit befizetési sorrendbe rakja – rögeszméje, hogy
csak a fizetési határidő utolsó napján fizet -, és ugyanebbe a
sorba helyezi be az általa megírt egészségbiztosítási- és nyug-

díjjárulék csekket. Hogy ne felejtse el, rendszeresen a Taxisok
Világa kézhezvételekor tölti ki azokat, az ott szereplő adatok
alapján. Így aztán mindig naprakész: minden hónapban a köz-
üzemi díjakkal együtt a járulékok is sorrakerülnek. 

Érdemes megfogadni a tanácsot, és a köztartozásokat is
ugyanolyan komolyan venni, mint mondjuk a villanyszámlát.
Nagyon könnyű ugyanis az erre szánt pénzt elkölteni, viszont
néhány hónap alatt már ijesztő mértékű hátralék halmozódhat
fel. Amivel viszont legkésőbb a kocsicsere időszakában foglal-
kozni kell! Sőt egy évnél régebbi tartozásnál már az adószá-
munkat is felfüggeszthetik, így viszont nem kapunk
drosztengedélyt!

Bankátutalással fizetőknek érdemes állandó átutalási meg-
bízást adni a járulékok fizetésére. Egyrészt az adóéven belül
a járulékösszegek nem változnak, másrészt meg a határidőt
sem felejtjük el így, mert a pontos utalásról a bank gondos-
kodik. 

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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is közlekedésbiztonsági kockázatokkal jár. Végleges meg-
oldást a gyorsforgalmi út átalakítása jelentené.
XII. Nagyenyed utca
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tóbuszok, de nem buszsávként, hanem a besorolás rendjét jel-
ző táblán „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla alapján. 
X. Jászberényi út 
A Maglódi út és az Éles sarok között létesült buszkorridoron je-
lenleg a Jászberényi úti kivitelezési munkálatai miatt – mind a
taxik, mind az egyéb közúti forgalom korlátozás nélkül használ-
hatja a korridor útpályáját. A kivitelezés befejezését követő-
en a Jászberényi úti buszkorridoron a forgalmi rendet
úgy fogjuk módosítani, hogy az autóbuszok mellett az
útpályán a taxik is közlekedhessenek.
XIII. Margitsziget
Környezetvédelmi megfontolások miatt van szigorúan korlátozva
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XI. Bartók Béla út 
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Pásti Imre
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Forgalombiztonsági Szakterület Vezetője 

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

14

Öreg papa bottal a kezében fel-
száll a villamosra. Egy nyegle gyerek
ül hozzá legközelebb, de persze a he-
lyét nem adja át neki. Megy a villa-
mos, az öreg dülöngél, alig bír tá-
maszkodni, kapaszkodni. A botja
minduntalan kicsúszik az olajos pad-
lón alóla, csoda, hogy nem esik el.

Mikor már vagy harmadjára esik
majdnem el a kicsúszó bot miatt,
megszólal a gyerek:

– Öreg! Gumit kell húzni a végére.
Mire az öreg: – Húzott volna apád!

Most lenne ülõhelyem...
* * *

– Mi van ebédre drágám?
– Semmi.
– Tegnap sem volt semmi.
– Hát két napra fõztem.

* * *
– Akarsz sokat keresni? 
– Igen.
– Akkor jól elbújok.

Fordítva
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Csekkek
Sokunknak gondot okoz a havi járulékok időben történő befi-
zetése. Nem csak azért, mert kevés a bevétel, hanem néha
egyszerű feledékenységből. A járulékok tekintetében ugyanis
nem érvényesül az az automatizmus, ami az egyéb fizeten-
dőknél megvan. Jelesül, hogy megérkezik a számla és a
csekk (villany, víz, gáz, telefon, közös költség stb.), előre ki-
töltve, így már nincs más teendő, mint elballagni a postára és
határidőben befizetni. A járulékcsekk (meg negyedévenként
az adóelőleg) azonban nem „érkezik”, azzal nekünk kell tö-
rődnünk. 

Egy kollégánk megosztotta velünk, hogy ő hogy csinálja. Ér-
kező csekkjeit befizetési sorrendbe rakja – rögeszméje, hogy
csak a fizetési határidő utolsó napján fizet -, és ugyanebbe a
sorba helyezi be az általa megírt egészségbiztosítási- és nyug-

díjjárulék csekket. Hogy ne felejtse el, rendszeresen a Taxisok
Világa kézhezvételekor tölti ki azokat, az ott szereplő adatok
alapján. Így aztán mindig naprakész: minden hónapban a köz-
üzemi díjakkal együtt a járulékok is sorrakerülnek. 

Érdemes megfogadni a tanácsot, és a köztartozásokat is
ugyanolyan komolyan venni, mint mondjuk a villanyszámlát.
Nagyon könnyű ugyanis az erre szánt pénzt elkölteni, viszont
néhány hónap alatt már ijesztő mértékű hátralék halmozódhat
fel. Amivel viszont legkésőbb a kocsicsere időszakában foglal-
kozni kell! Sőt egy évnél régebbi tartozásnál már az adószá-
munkat is felfüggeszthetik, így viszont nem kapunk
drosztengedélyt!

Bankátutalással fizetőknek érdemes állandó átutalási meg-
bízást adni a járulékok fizetésére. Egyrészt az adóéven belül
a járulékösszegek nem változnak, másrészt meg a határidőt
sem felejtjük el így, mert a pontos utalásról a bank gondos-
kodik. 

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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Korábban már beszámoltunk „kol-
légánk” létezéséről. Most örömte-
li hírrel szolgálhatunk. Fejlődőké-
pes a barátunk. Már BKK matrica-

táblája is van. Azt már korábban jeleztük, hogy sárga a
„taxi”, szabadjelző és taxióra is van. Most már BKK tari-
fatáblája is a helyén, nehogy szó érje a ház elejét…

Név és cím a szerkesztőségben 
(Szerkesztőségi megjegyzés: Egy másik kolléga a Kele-
ti pályaudvar parkolójában fényképezte le ugyanezt a
„taxit”. Arról tájékoztatta a szerkesztőséget, éppen
nagyszabású ellenőrzés volt a parkolóban, hét társszerv
részvételével, amikor a felvételt készítette. Jelezte a
„problémát” az illetékeseknek, de mindenkitől azt a vá-
laszt kapta: „Nem az ő asztaluk a kérdés, ők csak a taxi-
kat ellenőrzik!”)

Idén májusban ismét emelked-
tek a közlekedési bírságok Né-
metországban. És nincs vége,
2015-ben újra többet kell fizet-
ni. Erről számolt be az ADAC
MOTORWELT a Német Autó-
klub lapja. 

Több mint 300-féle közleke-
dési vétség van felsorolva, a lap
a legfontosabbakat emelte ki.
Több esetben a bírság kifizeté-
se mellé büntetőpontokat is ka-
punk, illetve vannak esetek,
amikor eltiltanak a járműveze-
téstől.

Egy megjegyzés, ami nincs
az írásban: kollégánk Erdély-
ben járt, és leparkolt a „Megáll-
ni tilos” jelzőtábla hatálya alatt.
A rendőrjárőr nemcsak meg-
büntette, de úgy ítélte meg,
hogy a megállással baleseti ve-
szélyhelyzetet okozott, ezért 30
napra bevonatta a kolléga jogo-
sítványát. Hiába mondta, hogy
nincs aki vezesse az autót, ez
nem hatotta meg a rendőrható-
ság emberét. A kollégánknak

kellett intézkedni autója haza-
hozataláról. A jogosítványa dip-
lomáciai úton került a magyar
Külügyminisztériumba, majd ő
átvehette a helyi önkormányzat-
nál. Erről a román jogszabályról
egyébként 2013-ban is szó
esett e lap hasábjain is.

De térjünk vissza az újság-
cikkhez, miért mennyi jár Német-
országban: 

Telefonálás vezetés közben 
(Kézben tartott telefonnal)
Eddig: 40 euró és 1 büntető-
pont, ezentúl: 60 euró és 1
büntetőpont

Behajtás természetvédelmi
területre 
(Engedély nélküli behajtás)
Eddig: 40 euró és 1 büntető-
pont, ezentúl: 80 euró (bünte-
tőpont nélkül)

Gyorshajtás
Lakott területen 21–25 km/óra
sebességtúllépés 

Eddig: 80 euró és 1 büntető-
pont, ezentúl: 80 euró és 1
büntetőpont
Lakott területen 26–30 km/ óra
sebességtúllépés 
Eddig: 100 euró és 3 büntető-
pont, ezentúl: 100 euró és 1
büntetőpont
Lakott területen 31–40 km/ óra
sebességtúllépés 
Eddig: 160 euró és 3 büntető-
pont, valamint 1 hónap vezetés-
től eltiltás
Ezentúl: 160 euró és 2 bünte-
tőpont, valamint 1 hónap ve-
zetéstől eltiltás
Lakott területen kívül 41–50
km/óra sebességtúllépés
Eddig: 160 euró és 3 büntető-
pont, valamint 1 hónap vezetés-
től eltiltás
Ezentúl: 160 euró és 2 bünte-
tőpont, valamint 1 hónap ve-
zetéstől eltiltás 

Áthajtás tilos jelzésen 
Áthajtás 1 másodpercen belül

Eddig: 90 euró és 3 büntető-
pont
Ezentúl: 90 euró és 1 bünte-
tőpont
Több mint 1 másodperc után
Eddig: 200 euró és 4 büntető-
pont, valamint 1 hónap a veze-
téstől eltiltás
Ezentúl: 200 euró és 2 bünte-
tőpont, valamint 1 hónap ve-
zetéstől eltiltás 

Gyerek nincs bekötve a gye-
rekülésbe
Eddig: 40 euró és 1 büntető-
pont
Ezentúl: 60 euró és 1 bünte-
tőpont

Nem áll meg a vezető a
rendőr intézkedésére 
Eddig: 50 euró és 1 büntető-
pont
Ezentúl: 70 euró és 1 bünte-
tőpont

Összeállította: 
Juhász Péter

16

A sógorom egy fióküzletet
vezet. 

– Rossz üzlet lehet. 
– Miért? 
– Ki a franc vesz fiókokat? 

* * *
– Hogy lehet 30 birkát hat-

van felé zavarni? 

– Az M3-ason.
* * *

– Hölgyem, megkérné a
kisfiát, hogy ne utánozzon
már engem?

– Pistike, hányszor meg-
mondtam már, hogy ne vi-
selkedj úgy, mint egy idióta!

Emelkedik a közlekedési bírság Németországban

Fejlődőképes „VIP taxis”!

Ablakon keresztül is látszik,
a tarifatábla előírásszerű

A Keleti parkolójából szolgáltat és
éppen utasra vadászik a kolléga...
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Már csak az idősebb kollé-
gák emlékeznek arra, hogy hajdanában, péntek délutánonként,

vagy nagyobb ünne-
peken folyamatosan
forgott a sárga lám-
pa a Széchenyi téri,

akkori nevén, Roosevelt téri szállodák oldalán! A taxitár-
saságok nem vették fel a telefont, úgysem tudtak volna
kocsit küldeni. A szállodai taxik meg elfogytak, minden-
kinek utasa volt, ám a szállodák előtt ott toporogtak az
utasok egymás mellett.

Ilyenkor forogtak a sárga lámpák, odacsábítva a sza-
bad taxisokat, legyenek azok akár társaságbeliek, akár
szabadúszók. Valami ilyesmit érezhettünk június köze-
pén, az egyik hétfő reggel a Széchenyi téren. A szállo-
dai londinerek – forgó sárga lámpa hiányában – a jár-
da szélére álltak ki, úgy próbáltak szabad taxikra va-
dászni a szállodai vendégek számára. 
A hétfő reggel és a péntek délután amúgy is legerő-
sebb a taxitársaságoknak, akkor a legtöbb a hívás.
Most ehhez hozzájött egy hatalmas rendezvény, egy
orvoskongresszus, nagyon sok résztvevővel. Elfogy-
tak a szabad taxik a társaságoknál, a szállodáknál.
Mit tehettek a londinerek? Kiálltak az út mellé és
próbáltak vadászni!

Jó volt ezt látni! Ismét fiatalnak érezhettük magun-
kat, amikor rendszeres volt, hogy vadászni kellett a szabad taxik-
ra. Akkor még válogatni lehetett a fuvarok között! 

Ferenczy P. Károly 

Az Operánál éppen utast vesz fel...

...a rendőrök szeme láttára

Boldog voltam! A barátnõmmel már több, mint
egy éve jártunk, amikor úgy döntöttünk, hogy ösz-
szeházasodunk. A szüleim mindenben segítettek, a
barátaim bátorítottak. Egyetlen dolog zavart csak,
de az nagyon, és ez nem volt más, mint a barátnõm
húga. A leendõ sógornõm 20 éves volt, szûk mini-
szoknyát és igen rövid trikókat viselt. Idõnként
amikor közel került hozzám, lehajolt és megcsodál-
hattam az alsónemûit. Szándékosan tette! Ezt so-
sem csinálta, ha más is a közelben volt. Az esküvõ
elõtti napon felhívott és kérte, menjek át hozzá.
Egyedül volt, amikor megérkeztem. Közölte velem,
hogy szeretne velem szeretkezni, csak egyszer, mi-
elõtt megházasodok és elkötelezem magam a nõ-
vérének. Aztán elindult a hálószoba felé. Teljesen
felizgulva néztem, ahogy felmegy a lépcsõn, köz-
ben lehúzza a bugyiját és elém dobja. Egy pillana-
tig gondolkoztam, majd megfordulva határozottan
a kijárat fele indultam. Kiléptem a házból és a ko-
csimhoz indultam. Leendõ apósom ekkor kilépett
egy fa mögül, könnyes szemmel megölelt, majd így
szólt: 

– Nagyon örülünk neki, hogy átmentél a teszten.
Sosem kívánhatnánk jobb embert a lányunknak.
Légy üdvözölve a családban.

Mi a történet tanulsága? Mindig hagyd a kocsi-
ban a gumit…

* * *
Ágyba dugtam a három- és ötéves lányaimat. Át-

öltöztem egy régi melegítõalsóba és kinyúlt póló-
ba, majd bementem a fürdõszobába hajat mosni.
Közben felttettem egy pakolást is az arcomra. Még
akkor is hallottam, hogy veszekednek. Egy ideig
hallgattam, majd törölközõt csavartam a fejemre,
berontottam a szobájukba és leordítottam õket.
Útban visszafelé még hallottam, ahogy a három-
éves megkérdezi nõvérét: 

– Te Réka, ez meg ki volt? 

Ma már nehéz elhinni, de
korábban itt forogtak a
sárga lámpák, jelezve, hogy
taxi kellene a vendégeknek

Megint „forogtak a sárga lámpák” 
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Most ehhez hozzájött egy hatalmas rendezvény, egy
orvoskongresszus, nagyon sok résztvevővel. Elfogy-
tak a szabad taxik a társaságoknál, a szállodáknál.
Mit tehettek a londinerek? Kiálltak az út mellé és
próbáltak vadászni!

Jó volt ezt látni! Ismét fiatalnak érezhettük magun-
kat, amikor rendszeres volt, hogy vadászni kellett a szabad taxik-
ra. Akkor még válogatni lehetett a fuvarok között! 

Ferenczy P. Károly 

Az Operánál éppen utast vesz fel...

...a rendőrök szeme láttára

Boldog voltam! A barátnõmmel már több, mint
egy éve jártunk, amikor úgy döntöttünk, hogy ösz-
szeházasodunk. A szüleim mindenben segítettek, a
barátaim bátorítottak. Egyetlen dolog zavart csak,
de az nagyon, és ez nem volt más, mint a barátnõm
húga. A leendõ sógornõm 20 éves volt, szûk mini-
szoknyát és igen rövid trikókat viselt. Idõnként
amikor közel került hozzám, lehajolt és megcsodál-
hattam az alsónemûit. Szándékosan tette! Ezt so-
sem csinálta, ha más is a közelben volt. Az esküvõ
elõtti napon felhívott és kérte, menjek át hozzá.
Egyedül volt, amikor megérkeztem. Közölte velem,
hogy szeretne velem szeretkezni, csak egyszer, mi-
elõtt megházasodok és elkötelezem magam a nõ-
vérének. Aztán elindult a hálószoba felé. Teljesen
felizgulva néztem, ahogy felmegy a lépcsõn, köz-
ben lehúzza a bugyiját és elém dobja. Egy pillana-
tig gondolkoztam, majd megfordulva határozottan
a kijárat fele indultam. Kiléptem a házból és a ko-
csimhoz indultam. Leendõ apósom ekkor kilépett
egy fa mögül, könnyes szemmel megölelt, majd így
szólt: 

– Nagyon örülünk neki, hogy átmentél a teszten.
Sosem kívánhatnánk jobb embert a lányunknak.
Légy üdvözölve a családban.

Mi a történet tanulsága? Mindig hagyd a kocsi-
ban a gumit…

* * *
Ágyba dugtam a három- és ötéves lányaimat. Át-

öltöztem egy régi melegítõalsóba és kinyúlt póló-
ba, majd bementem a fürdõszobába hajat mosni.
Közben felttettem egy pakolást is az arcomra. Még
akkor is hallottam, hogy veszekednek. Egy ideig
hallgattam, majd törölközõt csavartam a fejemre,
berontottam a szobájukba és leordítottam õket.
Útban visszafelé még hallottam, ahogy a három-
éves megkérdezi nõvérét: 

– Te Réka, ez meg ki volt? 

Ma már nehéz elhinni, de
korábban itt forogtak a
sárga lámpák, jelezve, hogy
taxi kellene a vendégeknek

Megint „forogtak a sárga lámpák” 
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Kötelező 
a bankszámla?

Vissza-visszatérő kérdés, hogy az egyéni
vállalkozóknak is kötelező-e vállalkozói
bankszámlát nyitniuk?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. (Art.) bankszámla ügyben két
csoportra osztja a vállalkozásokat:

1. a pénzforgalmi számla nyitására kö-
telezett adózókra, és

2. a pénzforgalmi számla nyitására
nem kötelezett adózókra.

Az Art. 38. § (2) bekezdése értelmé-
ben legalább egy belföldi pénzforgalmi
(azaz vállalkozói) számlával kell rendel-
keznie a belföldi

• jogi személynek,
• jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságnak,
• és az általános forgalmi adó fizetésé-

re kötelezett magánszemélynek, ideértve
az egyéni vállalkozót is.

Általánosságban véve tehát azok az az
egyéni vállalkozók, akik nem fizetnek
általános forgalmi adót (adójogi státu-
szukból adódóan, például alanyi mentes-
ség okán), nem kötelesek pénzforgal-
mi bankszámlát nyitni vagy fenntartani.
Alanyi adómentesség évi bruttó 6 millió
forint árbevételig választható.

Egyetlen kivétel van ez alól, mégpedig
az EVA-s egyéni vállalkozók. Ők  –
bár nem tartoznak az áfatörvény hatálya
alá – a 2002. évi XLIII. tv. (evatörvény) 2.
§ (5) bekezdés e) pontja alapján kötele-
sek (adóalanyiságuk feltételeként) pénz-
forgalmi számlát nyitni.

A taxis szakmában vállalkozókat azon-
ban más okok is kényszerítik: Budapes-
ten például kötelező a bankkártya-elfoga-
dás, ami pedig nem működik saját bank-
számla nélkül. Sokan választják azt a
megoldást, hogy meglévő saját vagy csa-
ládi bankszámlájukra utaltatják a kártyás
teljesítésekből befolyó összeget. Vélemé-
nyem szerint ez nem szerencsés, mert
így egybefolyik a vállalkozás bevétele és
a család jövedelme. Napjainkban már
vannak olyan vállalkozói számlák is, ame-
lyek teljesen, vagy majdnem teljesen in-
gyenesek. Érdemes inkább ezeket hasz-
nálni a vállalkozás pénzügyeinek lebonyo-
lítására.

Drogszállítmánnyal összefüggő rendőrségi
akció zajlott június 12-én este a fővárosban,
a Szondi utcában. A rendőrök nem véletle-
nül tartózkodtak nagy erőkkel a helyszínen,
ugyanis pontos információkkal bírtak arról,
hogy egy taxival jelentős mennyiségű drog-
szállítmány érkezik.

Az akció során két lövés dördült a Béke
Radisson Hotel mélygarázsában. Két férfi
gyalogosan, míg egy albán férfi taxival pró-
bált meg elmenekülni: először teljes gázzal
a rendőröknek hajtott, majd több parkoló
kocsinak ütközve, megpróbált távozni a
helyszínről. A nyomozók ekkor két lövést ad-
tak le az autóra, amiből az egyik a csomag-
tartóba fúródott, a másik pedig a bal hátsó
kereket érte. Ezután az albán férfi – a kocsit
hátrahagyva – próbált meg elmenekülni, de

végül sikerült a rendőrök-
nek elfogni. A két társát ez-
után állították elő.

A három férfi ellen kábí-
tószerrel visszaélés meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dítottak eljárást, a menekü-
lő albán esetében felmerül-
het a hivatalos személy el-

leni erőszak, illetve a gyilkossági kísérlet
gyanúja is. A rendőrség a három gyanúsítot-
tat – a 41 éves H. A.-t, a 47 éves I. H. J.-t, va-
lamint a 27 éves H. J.-t őrizetbe vette és ja-
vaslatot tett előzetes letartóztatásukra – írta
közleményében a rendőrség.

A Blikk információja szerint azonban
csak csali volt a drogszállítmány, mely
egyébként Budapest egyhavi marihuána fo-
gyasztását fedezhette volna. A lap úgy tud-
ja: vizsgálják, hogy a 26 csomagba rejtett
33 kilónyi marihuánával egy időben nem ke-
rült-e az országba, értékesebb szállítmány.
Hiszen akkor lehetséges, hogy a csomagot,
valamint a két albán és a török futárt „főnö-
keik” feláldozták a nagyobb profit reményé-
ben.

k.z.t.

Két albán és egy török futár előzetesben

Negyvenmillió a csomagtartóban
A rendőrök megtalálták és elfogták annak a taxinak
a tulajdonosát és utasait, melynek a csomagtartójá-
ban 33 kilogrammnyi marihuánát foglaltak le egy
korábbi akcióban. A 40 milliós drogszállítmány útvo-
nalát még vizsgálják. A nyomozók azt keresik, hogy
pontosan honnan, kitől érkezett a kábítószer.

Megkérdeztem egy kockás taxis vezetőjét: mi
a teendője akkor, ha fuvar közben megsérül
a kocsija, akár a más, akár a saját hibájából?
Szabad-e sérült kocsival továbbra is utast
szállítania?

A válasz így hangzott: általában nem sza-
bad. Ha azonban a sérülés olyan minimális,
hogy szinte észre sem venni, akkor elnézik.
De ha a sérülés már a kocsi esztétikai képét
rontja, azonnal hívni kell egy másik kocsit,
hogy az utast továbbvigye – természetesen
ennek a kocsinak üres órával kell megérkez-
nie. A sérült kocsit be kell vinni a telephely-
re, ilyen kocsival a forgalomban részt venni
nem szabad.

Nagyon helyes – gondoltam. Lehetséges,
hogy ez csak a Fővárosi Autótaxi Vállalatnál
van így? 

Megkérdeztem ezért egy Volán-taxist is.
A válasz szinte kísértetiesen ugyanígy

hangzott. Mintha összebeszéltek volna.
Magántaxist nem kérdeztem meg. Az

egész ugyanis onnan jutott eszembe, hogy
láttam jó néhány sérült magántaxit, amelynek
nem égett a szabad jelzése és emberek ül-
tek benne. Az egyik kocsiba szemmel látha-
tólag hátulról mentek bele, a másiknak az
eleje volt összetörve, szóval nem olyan sérü-
lése volt egyiknek sem, amelyet „szinte észre
sem venni”.

Nehogy azt állítsák a magántaxisok, hogy
megrágalmaztam őket, megismétlem: ezek-
nek az összetört kocsiknak nem égett a sza-
bad jelzése, és emberek ültek benne. Nem
mondtam azt, hogy fuvaroztak. Lehet, hogy
az unokatestvéreiket vitték csak valahová,
merő barátságból. De ha netán valóban nem
fuvaroztak volna, akkor sem lett volna szabad
összetört kocsival mutatkozniuk az utcán.

A taxit azért jelzik feltűnően, hogy az em-
berek felfigyeljenek rá. Ha egy magánkocsi
közeledik összetört sárvédővel, talán észre
sem vesszük. De egy taxin megbotránko-
zunk. Legyen az bármilyen taxi.

Jó dolog, hogy van magántaxi. Könnyebb
kocsihoz jutni, ha szükség van rá. De senki
se felejtse el a régi közmondást: „a nemes-
ség kötelez”. És azt se felejtsék el a magán-
taxisok, hogy az ilyesmivel csak a saját esé-
lyeiket rontják.

Ki ül majd be szívesen magántaxiba, ha
azokkal baleset történik?

Nádasi Antal
Esti Hírlap, 1983. május 27., péntek  

Juhász Péter gyűjteményéből

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Törött taxi?

Az élet szakadatlan küzdelem..
Délelõtt az éhséggel, délután az ál-
mossággal.
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Már megint 
a „Gyorsforgalmi”…
Megint egy súlyos baleset a „gyorsforgalmin”.
Újra – órákra – megbénult a főváros egyik leg-
fontosabb útvonala. Naponta a balesetek, heten-
te a beszorult kamionok. Természetesen ismét
megkerestem a Főváros vezetőit. A válasz rövi-
dítve, kiemelés tőlem. (J.P.) 

Tarlós István főpolgármester úr részére küldött,
a gyorsforgalmi út korlátainak elbontására vo-
natkozó bejelentésével kapcsolatban illetékes-
ségből a következő tájékoztatást adjuk.

A Ferihegyi repülőtérre vezető út fej-
lesztésének előkészítését Társaságunk
megkezdte.

A projekt pontos műszaki tartalmának meg-
határozására szükség van tanulmányterv szin-
tű vizsgálatra, amely javaslatot tesz az út jövő-
beni szerepére, meghatároz egy ütemezhető,
megvalósítható kiépítést. Az egyes változa-
tok – egyik változatként vizsgálva a Gyömrői úttal való ösz-
szenyitást is – esetén vizsgálja a kapacitási, térségi átjárha-
tósági, területrendezési aspektusokat.

A gyorsforgalmi út jövőbeli közlekedési szerepének meghatáro-
zása abból a szempontból is fontos, hogy a kapcsolódó közútháló-
zaton, kötöttpályás hálózaton több fejlesztés is folyamatban van,
vagy már megépült, esetleg tervezése megkezdődött. Ezen fejlesz-
tések összehangolása során szükséges az egész térség közleke-
dési funkcióinak átgondolása, újrafogalmazása, a közlekedési rend-
szer hálózati szintű elemzése. Fontos szempont a Ferihegyi repülő-
tér elérhetőségének javítása.

A tanulmányterv készítésére tervezői közbeszerzési eljárást ír-
tunk ki, melynek nyertese 2014. április hónapban a tervezést és a

szüksé-
ges egyeztetéseket megkezdte. A tanulmány-
terv megállapításai alapján az engedélyezési és kivitelezési terveket
2015. évben tudjuk elkészíttetni.

A kivitelezés első üteme 2016. évben várható.
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Ügyfélszolgálat 

Köszönjük a választ. Négy évtizede helyezték ki a korlátokat, és két
és fél évtizede – a motorizációs robbanás óta – tudjuk, hogy el kell
bontani. Talán, két év múlva lesz valami… Addig még nagyon sok
kocsit fognak összetörni… 

Juhász Péter

Már megint egy baleset, ismét órák-
ra megbénult a gyorsforgalmi

Az egyik biztosító 2013-ban több
százezer káresetet regisztrált,
összesen 35 milliárdos értékben.
A nemrég elkészült statisztikai
adatokban azonban számos olyan
érdekességet is találhatunk, me-
lyek túlmutatnak a milliárdos kifi-
zetéseken. A férfiak és a nők kö-
zött például szinte teljesen ki-
egyensúlyozott a káresetek szá-
ma, ugyanakkor, mivel a női ügyfe-
lek enyhén felülreprezentáltak a
biztosítónál, mindez azt is jelenti,
hogy a hölgyek arányaiban valami-
vel kevesebb balesetet szenved-
tek el, mint férfiak. A nevek tekin-
tetében: a Lászlók a több mint

6.600 káresettel könnyedén előz-
ték meg az Istvánokat (5.800) és
a Józsefeket is (5.300). Míg
4.000 káreset fölé csupán a Jáno-
sok (4.400) és a Zoltánok (4.300)
tudtak felkerülni. A hölgyek eseté-
ben a Katalinok (2.300) és a Má-
riák között lényegében holtver-
seny alakult ki, utánuk következ-
tek az Évák, akik 2.100 káresetet
voltak kénytelenek elszenvedni. A
férjezettek közül az Istvánnék
(3.600), Józsefnék (3.400) és
Lászlónék (3.400) nagyban torzí-
tották az adatokat, hiszen ők ezek-
kel a „női” nevekkel szerepelnek
az adatbázisban.

A csillagjegyeket vizsgálva már
sokkal egyértelműbb a helyzet, hi-
szen a Bak csillagjegyűek 17.500
káresettel magasan „taroltak”.
Második helyen gyakorlatilag holt-
verseny alakult ki a Bikák és az Ik-
rek között, míg a negyedik helyen
a Szüzek, az ötödiken pedig az
Oroszlánok végeztek. A Nyilasok
és a Skorpiók találhatóak a lista
utolsó helyein: a két csillagjegy
szülöttei még a 12.000 káresetet
sem érték el.

Rátérve a pórul járt járművekre,
a következőket láthatjuk: a gépjár-
mű színeket tekintve a fehér jár-
művek voltak a legnagyobb ve-

szélyben, a közel 5.800 balesetet,
majdnem kétszer annyit, mint
amennyit a második és a harma-
dik helyen álló szürke (4.400) és
fekete járművek (2.800) együtte-
sen szenvedtek el. A rendszámok
is érdekes eredményt mutatnak,
az L-betűvel kezdődő rendszámú
autók közel 12.900 esetben kerül-
tek bajba, míg a második helyen
az M-betűs autók (5.800), a har-
madik helyen pedig az K-betűvel
kezdődő rendszámú járművek vol-
tak 5.600 esettel.

Mint látható, a káreset szám-
adataiból igen érdekes következ-
tetések vonhatók le. Őszintén
szólva, mi sem gondoltuk, hogy a
biztosítók azt is jegyzik, ki, milyen
csillagzat alatt született. Nyilván
ez a születési adatokból is megál-
lapítható. Ezután figyelhetünk az
autó színére, rendszámára, és a
többi tényezőre, de azért az sem
árt, ha a közlekedésre is koncent-
rálunk, úgy talán elkerülhetőbbek
a nem kívánt események.

k.z.t. 

Óvakodjunk a fehér autóktól, a Bak jegyű sofőröktől

Rendhagyó baleseti statisztika
Az elmúlt évben a fehér színű autók szenvedték el a legtöbb balesetet, míg a rendszámokat
figyelembe véve az „L” betűvel kezdődőek kerültek a legtöbbször bajba. A férfi és a női ve-
zetők között viszonylag kiegyenlített eredmény született, ugyanakkor a Bak horoszkóppal
rendelkezők messze megelőzték a többi csillagjegy szülötteit. Néhány különleges statisztikai
mutatót adunk közre, amelyek mondhatni szokatlanok.
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Kötelező 
a bankszámla?

Vissza-visszatérő kérdés, hogy az egyéni
vállalkozóknak is kötelező-e vállalkozói
bankszámlát nyitniuk?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. (Art.) bankszámla ügyben két
csoportra osztja a vállalkozásokat:

1. a pénzforgalmi számla nyitására kö-
telezett adózókra, és

2. a pénzforgalmi számla nyitására
nem kötelezett adózókra.

Az Art. 38. § (2) bekezdése értelmé-
ben legalább egy belföldi pénzforgalmi
(azaz vállalkozói) számlával kell rendel-
keznie a belföldi

• jogi személynek,
• jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságnak,
• és az általános forgalmi adó fizetésé-

re kötelezett magánszemélynek, ideértve
az egyéni vállalkozót is.

Általánosságban véve tehát azok az az
egyéni vállalkozók, akik nem fizetnek
általános forgalmi adót (adójogi státu-
szukból adódóan, például alanyi mentes-
ség okán), nem kötelesek pénzforgal-
mi bankszámlát nyitni vagy fenntartani.
Alanyi adómentesség évi bruttó 6 millió
forint árbevételig választható.

Egyetlen kivétel van ez alól, mégpedig
az EVA-s egyéni vállalkozók. Ők  –
bár nem tartoznak az áfatörvény hatálya
alá – a 2002. évi XLIII. tv. (evatörvény) 2.
§ (5) bekezdés e) pontja alapján kötele-
sek (adóalanyiságuk feltételeként) pénz-
forgalmi számlát nyitni.

A taxis szakmában vállalkozókat azon-
ban más okok is kényszerítik: Budapes-
ten például kötelező a bankkártya-elfoga-
dás, ami pedig nem működik saját bank-
számla nélkül. Sokan választják azt a
megoldást, hogy meglévő saját vagy csa-
ládi bankszámlájukra utaltatják a kártyás
teljesítésekből befolyó összeget. Vélemé-
nyem szerint ez nem szerencsés, mert
így egybefolyik a vállalkozás bevétele és
a család jövedelme. Napjainkban már
vannak olyan vállalkozói számlák is, ame-
lyek teljesen, vagy majdnem teljesen in-
gyenesek. Érdemes inkább ezeket hasz-
nálni a vállalkozás pénzügyeinek lebonyo-
lítására.

Drogszállítmánnyal összefüggő rendőrségi
akció zajlott június 12-én este a fővárosban,
a Szondi utcában. A rendőrök nem véletle-
nül tartózkodtak nagy erőkkel a helyszínen,
ugyanis pontos információkkal bírtak arról,
hogy egy taxival jelentős mennyiségű drog-
szállítmány érkezik.

Az akció során két lövés dördült a Béke
Radisson Hotel mélygarázsában. Két férfi
gyalogosan, míg egy albán férfi taxival pró-
bált meg elmenekülni: először teljes gázzal
a rendőröknek hajtott, majd több parkoló
kocsinak ütközve, megpróbált távozni a
helyszínről. A nyomozók ekkor két lövést ad-
tak le az autóra, amiből az egyik a csomag-
tartóba fúródott, a másik pedig a bal hátsó
kereket érte. Ezután az albán férfi – a kocsit
hátrahagyva – próbált meg elmenekülni, de

végül sikerült a rendőrök-
nek elfogni. A két társát ez-
után állították elő.

A három férfi ellen kábí-
tószerrel visszaélés meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dítottak eljárást, a menekü-
lő albán esetében felmerül-
het a hivatalos személy el-

leni erőszak, illetve a gyilkossági kísérlet
gyanúja is. A rendőrség a három gyanúsítot-
tat – a 41 éves H. A.-t, a 47 éves I. H. J.-t, va-
lamint a 27 éves H. J.-t őrizetbe vette és ja-
vaslatot tett előzetes letartóztatásukra – írta
közleményében a rendőrség.

A Blikk információja szerint azonban
csak csali volt a drogszállítmány, mely
egyébként Budapest egyhavi marihuána fo-
gyasztását fedezhette volna. A lap úgy tud-
ja: vizsgálják, hogy a 26 csomagba rejtett
33 kilónyi marihuánával egy időben nem ke-
rült-e az országba, értékesebb szállítmány.
Hiszen akkor lehetséges, hogy a csomagot,
valamint a két albán és a török futárt „főnö-
keik” feláldozták a nagyobb profit reményé-
ben.

k.z.t.

Két albán és egy török futár előzetesben

Negyvenmillió a csomagtartóban
A rendőrök megtalálták és elfogták annak a taxinak
a tulajdonosát és utasait, melynek a csomagtartójá-
ban 33 kilogrammnyi marihuánát foglaltak le egy
korábbi akcióban. A 40 milliós drogszállítmány útvo-
nalát még vizsgálják. A nyomozók azt keresik, hogy
pontosan honnan, kitől érkezett a kábítószer.

Megkérdeztem egy kockás taxis vezetőjét: mi
a teendője akkor, ha fuvar közben megsérül
a kocsija, akár a más, akár a saját hibájából?
Szabad-e sérült kocsival továbbra is utast
szállítania?

A válasz így hangzott: általában nem sza-
bad. Ha azonban a sérülés olyan minimális,
hogy szinte észre sem venni, akkor elnézik.
De ha a sérülés már a kocsi esztétikai képét
rontja, azonnal hívni kell egy másik kocsit,
hogy az utast továbbvigye – természetesen
ennek a kocsinak üres órával kell megérkez-
nie. A sérült kocsit be kell vinni a telephely-
re, ilyen kocsival a forgalomban részt venni
nem szabad.

Nagyon helyes – gondoltam. Lehetséges,
hogy ez csak a Fővárosi Autótaxi Vállalatnál
van így? 

Megkérdeztem ezért egy Volán-taxist is.
A válasz szinte kísértetiesen ugyanígy

hangzott. Mintha összebeszéltek volna.
Magántaxist nem kérdeztem meg. Az

egész ugyanis onnan jutott eszembe, hogy
láttam jó néhány sérült magántaxit, amelynek
nem égett a szabad jelzése és emberek ül-
tek benne. Az egyik kocsiba szemmel látha-
tólag hátulról mentek bele, a másiknak az
eleje volt összetörve, szóval nem olyan sérü-
lése volt egyiknek sem, amelyet „szinte észre
sem venni”.

Nehogy azt állítsák a magántaxisok, hogy
megrágalmaztam őket, megismétlem: ezek-
nek az összetört kocsiknak nem égett a sza-
bad jelzése, és emberek ültek benne. Nem
mondtam azt, hogy fuvaroztak. Lehet, hogy
az unokatestvéreiket vitték csak valahová,
merő barátságból. De ha netán valóban nem
fuvaroztak volna, akkor sem lett volna szabad
összetört kocsival mutatkozniuk az utcán.

A taxit azért jelzik feltűnően, hogy az em-
berek felfigyeljenek rá. Ha egy magánkocsi
közeledik összetört sárvédővel, talán észre
sem vesszük. De egy taxin megbotránko-
zunk. Legyen az bármilyen taxi.

Jó dolog, hogy van magántaxi. Könnyebb
kocsihoz jutni, ha szükség van rá. De senki
se felejtse el a régi közmondást: „a nemes-
ség kötelez”. És azt se felejtsék el a magán-
taxisok, hogy az ilyesmivel csak a saját esé-
lyeiket rontják.

Ki ül majd be szívesen magántaxiba, ha
azokkal baleset történik?

Nádasi Antal
Esti Hírlap, 1983. május 27., péntek  

Juhász Péter gyűjteményéből

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Törött taxi?

Az élet szakadatlan küzdelem..
Délelõtt az éhséggel, délután az ál-
mossággal.
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Már megint 
a „Gyorsforgalmi”…
Megint egy súlyos baleset a „gyorsforgalmin”.
Újra – órákra – megbénult a főváros egyik leg-
fontosabb útvonala. Naponta a balesetek, heten-
te a beszorult kamionok. Természetesen ismét
megkerestem a Főváros vezetőit. A válasz rövi-
dítve, kiemelés tőlem. (J.P.) 

Tarlós István főpolgármester úr részére küldött,
a gyorsforgalmi út korlátainak elbontására vo-
natkozó bejelentésével kapcsolatban illetékes-
ségből a következő tájékoztatást adjuk.

A Ferihegyi repülőtérre vezető út fej-
lesztésének előkészítését Társaságunk
megkezdte.

A projekt pontos műszaki tartalmának meg-
határozására szükség van tanulmányterv szin-
tű vizsgálatra, amely javaslatot tesz az út jövő-
beni szerepére, meghatároz egy ütemezhető,
megvalósítható kiépítést. Az egyes változa-
tok – egyik változatként vizsgálva a Gyömrői úttal való ösz-
szenyitást is – esetén vizsgálja a kapacitási, térségi átjárha-
tósági, területrendezési aspektusokat.

A gyorsforgalmi út jövőbeli közlekedési szerepének meghatáro-
zása abból a szempontból is fontos, hogy a kapcsolódó közútháló-
zaton, kötöttpályás hálózaton több fejlesztés is folyamatban van,
vagy már megépült, esetleg tervezése megkezdődött. Ezen fejlesz-
tések összehangolása során szükséges az egész térség közleke-
dési funkcióinak átgondolása, újrafogalmazása, a közlekedési rend-
szer hálózati szintű elemzése. Fontos szempont a Ferihegyi repülő-
tér elérhetőségének javítása.

A tanulmányterv készítésére tervezői közbeszerzési eljárást ír-
tunk ki, melynek nyertese 2014. április hónapban a tervezést és a

szüksé-
ges egyeztetéseket megkezdte. A tanulmány-
terv megállapításai alapján az engedélyezési és kivitelezési terveket
2015. évben tudjuk elkészíttetni.

A kivitelezés első üteme 2016. évben várható.
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Ügyfélszolgálat 

Köszönjük a választ. Négy évtizede helyezték ki a korlátokat, és két
és fél évtizede – a motorizációs robbanás óta – tudjuk, hogy el kell
bontani. Talán, két év múlva lesz valami… Addig még nagyon sok
kocsit fognak összetörni… 

Juhász Péter

Már megint egy baleset, ismét órák-
ra megbénult a gyorsforgalmi

Az egyik biztosító 2013-ban több
százezer káresetet regisztrált,
összesen 35 milliárdos értékben.
A nemrég elkészült statisztikai
adatokban azonban számos olyan
érdekességet is találhatunk, me-
lyek túlmutatnak a milliárdos kifi-
zetéseken. A férfiak és a nők kö-
zött például szinte teljesen ki-
egyensúlyozott a káresetek szá-
ma, ugyanakkor, mivel a női ügyfe-
lek enyhén felülreprezentáltak a
biztosítónál, mindez azt is jelenti,
hogy a hölgyek arányaiban valami-
vel kevesebb balesetet szenved-
tek el, mint férfiak. A nevek tekin-
tetében: a Lászlók a több mint

6.600 káresettel könnyedén előz-
ték meg az Istvánokat (5.800) és
a Józsefeket is (5.300). Míg
4.000 káreset fölé csupán a Jáno-
sok (4.400) és a Zoltánok (4.300)
tudtak felkerülni. A hölgyek eseté-
ben a Katalinok (2.300) és a Má-
riák között lényegében holtver-
seny alakult ki, utánuk következ-
tek az Évák, akik 2.100 káresetet
voltak kénytelenek elszenvedni. A
férjezettek közül az Istvánnék
(3.600), Józsefnék (3.400) és
Lászlónék (3.400) nagyban torzí-
tották az adatokat, hiszen ők ezek-
kel a „női” nevekkel szerepelnek
az adatbázisban.

A csillagjegyeket vizsgálva már
sokkal egyértelműbb a helyzet, hi-
szen a Bak csillagjegyűek 17.500
káresettel magasan „taroltak”.
Második helyen gyakorlatilag holt-
verseny alakult ki a Bikák és az Ik-
rek között, míg a negyedik helyen
a Szüzek, az ötödiken pedig az
Oroszlánok végeztek. A Nyilasok
és a Skorpiók találhatóak a lista
utolsó helyein: a két csillagjegy
szülöttei még a 12.000 káresetet
sem érték el.

Rátérve a pórul járt járművekre,
a következőket láthatjuk: a gépjár-
mű színeket tekintve a fehér jár-
művek voltak a legnagyobb ve-

szélyben, a közel 5.800 balesetet,
majdnem kétszer annyit, mint
amennyit a második és a harma-
dik helyen álló szürke (4.400) és
fekete járművek (2.800) együtte-
sen szenvedtek el. A rendszámok
is érdekes eredményt mutatnak,
az L-betűvel kezdődő rendszámú
autók közel 12.900 esetben kerül-
tek bajba, míg a második helyen
az M-betűs autók (5.800), a har-
madik helyen pedig az K-betűvel
kezdődő rendszámú járművek vol-
tak 5.600 esettel.

Mint látható, a káreset szám-
adataiból igen érdekes következ-
tetések vonhatók le. Őszintén
szólva, mi sem gondoltuk, hogy a
biztosítók azt is jegyzik, ki, milyen
csillagzat alatt született. Nyilván
ez a születési adatokból is megál-
lapítható. Ezután figyelhetünk az
autó színére, rendszámára, és a
többi tényezőre, de azért az sem
árt, ha a közlekedésre is koncent-
rálunk, úgy talán elkerülhetőbbek
a nem kívánt események.

k.z.t. 

Óvakodjunk a fehér autóktól, a Bak jegyű sofőröktől

Rendhagyó baleseti statisztika
Az elmúlt évben a fehér színű autók szenvedték el a legtöbb balesetet, míg a rendszámokat
figyelembe véve az „L” betűvel kezdődőek kerültek a legtöbbször bajba. A férfi és a női ve-
zetők között viszonylag kiegyenlített eredmény született, ugyanakkor a Bak horoszkóppal
rendelkezők messze megelőzték a többi csillagjegy szülötteit. Néhány különleges statisztikai
mutatót adunk közre, amelyek mondhatni szokatlanok.
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Végrehajtással kell számolniuk azoknak az
adósoknak, akik nem fizetik meg önként a
közterheiket. Cikkünkben részletesen be-
mutatjuk, mikor és hogyan árverezheti az
adóhatóság az adótartozók ingatlanjait, és
ez ellen milyen jogorvoslati lehetőségek
vannak.

Ingatlan végrehajtásának akkor van helye,
ha az adótartozás az 500 ezer forintot meg-
haladja. Az adós és a vele együtt élő közeli
hozzátartozó lakhatását biztosító ingatlan
csak akkor értékesíthető, ha a végrehajtás
más formái nem vezettek eredményre.

Az adóhatóság – mielőtt az ingatlant vég-
rehajtás alá vonná, először a bankszámlát
inkasszózza, ingóságot kísérel meg végre-
hajtani (a gépjárműfoglalás tipikus eset –
akkor is, ha az taxi, vagyis munkaeszköz!),
ha az adós alkalmazott – akár 2, vagy 4
órás bejelentéssel - munkabéréből von le
összegeket, és csak amennyiben ezek nem
vezettek eredményre,  helyezi végrehajtás
alá az ingatlant.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art)
155. § (1) bekezdése szerint:

„Az ingatlan-végrehajtásnak akkor van he-
lye, ha az adótartozás együtt az 500 ezer
forintot meghaladja, illetve ennél kisebb
összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás
alá vont ingatlan értékével arányban áll.

(2) A jogszabályban meghatározott lakás-
igény mértékének felső határát meg nem
haladó nagyságú, az adós és a vele együtt
élő közeli hozzátartozók lakhatását közvetle-
nül szolgáló lakástulajdon a végrehajtás so-
rán csak akkor értékesíthető, ha a végrehaj-
tás más formái nem vezettek eredményre.

(3) Az adóhatóság, illetőleg az adóható-
ság megbízásából eljáró bírósági végrehaj-
tó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi
az ingatlanügyi hatóságot, amely a végre-
hajtási jogot soron kívül bejegyzi az ingat-
lan-nyilvántartásba. A végrehajtási jog be-
jegyzése érdekében tett intézkedés ellen
benyújtott végrehajtási kifogásnak a megke-
resés alapján teendő ingatlanügyi hatósági
intézkedésre halasztó hatálya nincs.

(4) Ha az ingatlan-végrehajtásnak az (1)
bekezdés alapján nincs helye, az adóhatósá-
got az adótartozás erejéig az adózó ingatla-
nán jelzálogjog illeti meg. Az adóhatóság, il-
letőleg az adóhatóság megbízásából eljáró
bírósági végrehajtó a jelzálogjog bejegyzése
végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot,
amely a jelzálogjogot soron kívül bejegyzi az
ingatlan-nyilvántartásba. A jelzálogjog-be-
jegyzés érdekében tett intézkedés ellen be-
nyújtott végrehajtási kifogásnak a megkere-
sés alapján teendő ingatlanügyi hatósági in-
tézkedésre halasztó hatálya nincs.”

Gyakori eset, hogy az adóhatóság, jelzá-
logjogot jegyez be, így biztosítva, hogy a
tartozás megfizetéséig az ingatlant sem el-
adni, se másik jelzáloggal megterhelni ne
lehessen. Viszont a hatóság saját jelzálog-
jogát bejegyezheti már – például banki –

jelzáloggal terhelt ingatlanra is.  A foglalás
történhet egész ingatlanra vagy tulajdoni
hányadra is.

Az ingatlan értékesítése

A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt
megállapítja az ingatlan becsértékét mind a
beköltözhető, mind pedig a lakott állapot-
ban történő értékesítés esetére. Fontos,
hogy amennyiben nem értünk egyet a becs-
léssel, igazságügyi ingatlanszakértő közre-
működése kérhető. 

Ezek után a végrehajtó az ingatlan becs-
értékét közli a felekkel és azokkal, akiknek
az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett joguk van. Ilyen le-
het a bank jelzálogjoga, de a haszonélve-
zettel rendelkezők is. A végrehajtó a becs-
érték közlésével egyidejűleg tájékoztatja a
feleket a részletfizetés lehetőségéről és fel-
tételeiről.

Ha a becsérték megállapítása óta három
év eltelt, és az ingatlant még nem értékesí-
tették, a végrehajtó bármelyik fél kérelmére
az árverés kitűzése előtt a becsértéket is-
mételten megállapítja.

Ingatlan-értékesítési módok a
végrehajtás során

Ingatlanárverés. A leggyakoribb értékesítési
mód az elektronikus árverés. A NAV hon-
lapján teszi közzé azon ingatlanokat, ame-
lyeket érvényes pályázat útján meg lehet vá-
sárolni. Az értékesítésnek azonban a tulaj-
donosokra nézve ez a legkedvezőtlenebb
módja, ilyenkor kelnek el alacsony becsér-
téken az ingatlanok.

Árverésen kívüli eladás. A végrehajtó az
ingatlant a felek kívánságára az általuk
meghatározott vevő részére és az általuk
megállapított becsértéken árverésen kívül
adja el. Ebben az esetben a tulajdonosok-
nak kell vevőt szerezni az ingatlanra, jellem-
zően ez esetben a vételár jóval magasabb
szokott lenni, mintha elektronikus árverés
útján értékesítenék.

Az ingatlan átvétele a végrehajtást kérő
által. Ilyenkor a NAV  tulajdonába kerül az
ingatlan, ha a megtartott második árverés is
sikertelen volt. A végrehajtást kérő a becs-
érték felének összegében veheti meg az
ingatlant, illetve, ha az adósnak a lakóhelye
ebben az ingatlanban van, akkor 70 száza-
lékának megfelelő összegben. Ha több
végrehajtást kérő van, az ingatlan annak a
tulajdonába kerülhet, aki a legmagasabb
összegű árajánlatot tette.

Látható, hogy az ingatlan tulajdonosa na-
gyon rosszul jár árverési esetekben, ezért
amennyiben biztosan végrehajtásra kerülne
a sor, érdemes vevőt keresni rá és árveré-
sen kívül értékesíteni az ingatlant.

Több tulajdonos esetén. Osztatlan közös
tulajdonban levő ingatlanra az árverést csak
az adós tulajdoni hányadára lehet kitűzni.
Az ingatlanok többsége több tulajdonos ne-

vén van, ilyenkor természetesen csak azon
tulajdonos ellen folyhat az ingatlanárverés,
és csak arra a  hányadra, amely a végrehaj-
tás alatt lévő tulajdonában van.

A végrehajtás felfüggesztése

Az adóhatóság által hozott végzések, illetve
a végrehajtó törvénysértő intézkedése ellen
mind az adós, mind a behajtást kérő 8 na-
pon belül végrehajtási kifogást terjeszthet
elő, ez halasztó hatályú.

Fizetési könnyítési és mérséklési kérelem
beadása. Szünetel a végrehajtás, amikor a fi-
zetési könnyítési kérelmünk elbírálás alatt
van, és amennyiben az adóhatóság helyt ad
könnyítési és mérséklési kérelmünknek, a
végrehajtást felfüggesztik. A határozatban
foglaltak maradéktalan teljesítése mellett az
aktuális havi kötelezettségeinket is fizetni kell,
ennek elmulasztása esetén a tartozás azon-
nal visszarendeződik és behajthatóvá válik. 

Halasztó hatályú lehet ún. igényper indí-
tása is olyan érdekeltek által akinek tulaj-
donjoga vagy bármilyen egyéb joga van az
ingatlanon. Amennyiben megindították az
igénypert, csak az ennek jogerős befejezé-
se után lehet elárverezni az ingatlant.

A végrehajtás elévülése

Az adótartozás végrehajtásához, való jog az
esedékesség évének az utolsó napjától szá-
mított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az
adóhatóság végrehajtási cselekményt kez-
deményezett, az elévülés hat hónappal
meghosszabbodik.
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Vihetik a házat?
A végrehajtás szabályai

KÖZÚTI MAGÁNREPÜLŐGÉP 

FORD TRANSIT 
SKYLINER 

TANULMÁNY
Íme, az ultra-prémium közúti közlekedés jövő-
je, méghozzá egy tágas utastérben, amiben
nemcsak a lenyűgöző fedélzeti szórakoztató
rendszereket élvezhetjük, hanem akár egy üz-
leti találkozót is összehozhatunk. A Ford be-
mutatta a Transit Skyliner luxusautó-tanul-
mányt, érzékletesen illusztrálva a hazai keres-
kedésekbe a napokban megérkező vadona-
túj Transit rugalmasságát, sokoldalúságát és
a járműben rejlő lehetőségeket. A luxus autó-
buszok hangulatát és az egyedi építésű ha-
szonjárművek hagyományait idéző Transit
Skyliner azt példázza, milyen mértékben ala-
kítható át egy Ford Transit, hogy limuzinokat
megszégyenítő komfortjával ugyanúgy eleget
tegyen a legmagasabb szintű egyéni közleke-
dési igényeknek, mint a személyszállításra
szakosodott vállalkozások legszigorúbb elvá-
rásainak. A Transit Skyliner utastere négy kü-
lönféle, látványosan eltérő feladatra is fel-
használható: lehet filmszínház, tárgyaló, re-
cepció és utazóautó, hiszen az egyedi kialakí-
tású, mozgatható „trónok” egy okostelefon
vagy egy tablet vezérlőfelületével automatiku-
san átrendezhetők.
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• Filmszínház: Az ülések a 52 hüvelykes, le-
engedhető Stewart mozivászonnal szemben
helyezkednek el, és háttámlájuk hátradől, mint
a mozikban.

• Tárgyaló: A bőrkárpitozású ülések a moto-
rosan kihajtható asztal körül helyezkednek el,
hogy a tárgyaló felek egymással szemben fog-
lalhassanak helyet.

• Recepció: A tolóajtó kinyitásával 1,2 mé-
teres nyílás tárul fel, s az ülések úgy állnak,

hogy megkönnyítsék a pult megközelítését,
miközben az autó egy rendezvény helyszí-
nén parkol.

• Utazás: Az utasok tetszésük szerint ál-
líthatják be ülésük dőlésszögét és a kihajt-
ható lábtámasz magasságát.

A belső tér minden eleme – az ülésektől
kezdve a LED hangulatvilágításig – a
Creston automatizálási rendszerrel, egy
okostelefonról vagy egy tabletről vezérelhe-
tő. A szórakoztató rendszer Focal Utopia
7.2 surround hangfalai kézi munkával ké-
szültek Franciaországban, kifejezetten a
Transit Skylinerhez, amelynek HD TV-jéhez
KVH DIRECTV műholdas vevő továbbítja a
jeleket, de az utasok a
Kaleidescape mé-
diaszerverre is át-
k a p c s o l h a t n a k ,
aminek tárolókapa-
citása megfelel
több mint 300 Blu-
ray film vagy ezernél

is több DVD adatmen-
nyiségének. Az utasok
számára a Transit
Skyliner beépített bárja
kínál felfrissülést. Az
egyedi kialakítású belső
tér megjelenése tökéle-
tesen harmonizál a kü-
lönleges, bőrkárpitozá-
sú fotelek látványával.

A hosszú tengelytávolságú/magasított ka-
rosszériájú Transit-modellváltozat 13,8 köbmé-
teres és 2,07 méter magas belső terét a terve-
zők úgy építették át, hogy az úgy néz ki, mint
egy közúti magánrepülőgép kabinja. Az egye-
di limuzin-kialakítás jól példázza, hogy a Ford
Transit képességei a személyszállító vállalko-
zások és az általános felhasználók legmeré-
szebb álmait is túlszárnyalják.

A Transit kétféle tengelytávolsággal, három-
féle tetőmagassággal és három különféle haj-
táslánccal rendelhető meg, így a jármű a ka-
rosszéria átalakítása nélkül is rendkívül sokfé-
le igényt képes kielégíteni. 
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Végrehajtással kell számolniuk azoknak az
adósoknak, akik nem fizetik meg önként a
közterheiket. Cikkünkben részletesen be-
mutatjuk, mikor és hogyan árverezheti az
adóhatóság az adótartozók ingatlanjait, és
ez ellen milyen jogorvoslati lehetőségek
vannak.

Ingatlan végrehajtásának akkor van helye,
ha az adótartozás az 500 ezer forintot meg-
haladja. Az adós és a vele együtt élő közeli
hozzátartozó lakhatását biztosító ingatlan
csak akkor értékesíthető, ha a végrehajtás
más formái nem vezettek eredményre.

Az adóhatóság – mielőtt az ingatlant vég-
rehajtás alá vonná, először a bankszámlát
inkasszózza, ingóságot kísérel meg végre-
hajtani (a gépjárműfoglalás tipikus eset –
akkor is, ha az taxi, vagyis munkaeszköz!),
ha az adós alkalmazott – akár 2, vagy 4
órás bejelentéssel - munkabéréből von le
összegeket, és csak amennyiben ezek nem
vezettek eredményre,  helyezi végrehajtás
alá az ingatlant.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art)
155. § (1) bekezdése szerint:

„Az ingatlan-végrehajtásnak akkor van he-
lye, ha az adótartozás együtt az 500 ezer
forintot meghaladja, illetve ennél kisebb
összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás
alá vont ingatlan értékével arányban áll.

(2) A jogszabályban meghatározott lakás-
igény mértékének felső határát meg nem
haladó nagyságú, az adós és a vele együtt
élő közeli hozzátartozók lakhatását közvetle-
nül szolgáló lakástulajdon a végrehajtás so-
rán csak akkor értékesíthető, ha a végrehaj-
tás más formái nem vezettek eredményre.

(3) Az adóhatóság, illetőleg az adóható-
ság megbízásából eljáró bírósági végrehaj-
tó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi
az ingatlanügyi hatóságot, amely a végre-
hajtási jogot soron kívül bejegyzi az ingat-
lan-nyilvántartásba. A végrehajtási jog be-
jegyzése érdekében tett intézkedés ellen
benyújtott végrehajtási kifogásnak a megke-
resés alapján teendő ingatlanügyi hatósági
intézkedésre halasztó hatálya nincs.

(4) Ha az ingatlan-végrehajtásnak az (1)
bekezdés alapján nincs helye, az adóhatósá-
got az adótartozás erejéig az adózó ingatla-
nán jelzálogjog illeti meg. Az adóhatóság, il-
letőleg az adóhatóság megbízásából eljáró
bírósági végrehajtó a jelzálogjog bejegyzése
végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot,
amely a jelzálogjogot soron kívül bejegyzi az
ingatlan-nyilvántartásba. A jelzálogjog-be-
jegyzés érdekében tett intézkedés ellen be-
nyújtott végrehajtási kifogásnak a megkere-
sés alapján teendő ingatlanügyi hatósági in-
tézkedésre halasztó hatálya nincs.”

Gyakori eset, hogy az adóhatóság, jelzá-
logjogot jegyez be, így biztosítva, hogy a
tartozás megfizetéséig az ingatlant sem el-
adni, se másik jelzáloggal megterhelni ne
lehessen. Viszont a hatóság saját jelzálog-
jogát bejegyezheti már – például banki –

jelzáloggal terhelt ingatlanra is.  A foglalás
történhet egész ingatlanra vagy tulajdoni
hányadra is.

Az ingatlan értékesítése

A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt
megállapítja az ingatlan becsértékét mind a
beköltözhető, mind pedig a lakott állapot-
ban történő értékesítés esetére. Fontos,
hogy amennyiben nem értünk egyet a becs-
léssel, igazságügyi ingatlanszakértő közre-
működése kérhető. 

Ezek után a végrehajtó az ingatlan becs-
értékét közli a felekkel és azokkal, akiknek
az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett joguk van. Ilyen le-
het a bank jelzálogjoga, de a haszonélve-
zettel rendelkezők is. A végrehajtó a becs-
érték közlésével egyidejűleg tájékoztatja a
feleket a részletfizetés lehetőségéről és fel-
tételeiről.

Ha a becsérték megállapítása óta három
év eltelt, és az ingatlant még nem értékesí-
tették, a végrehajtó bármelyik fél kérelmére
az árverés kitűzése előtt a becsértéket is-
mételten megállapítja.

Ingatlan-értékesítési módok a
végrehajtás során

Ingatlanárverés. A leggyakoribb értékesítési
mód az elektronikus árverés. A NAV hon-
lapján teszi közzé azon ingatlanokat, ame-
lyeket érvényes pályázat útján meg lehet vá-
sárolni. Az értékesítésnek azonban a tulaj-
donosokra nézve ez a legkedvezőtlenebb
módja, ilyenkor kelnek el alacsony becsér-
téken az ingatlanok.

Árverésen kívüli eladás. A végrehajtó az
ingatlant a felek kívánságára az általuk
meghatározott vevő részére és az általuk
megállapított becsértéken árverésen kívül
adja el. Ebben az esetben a tulajdonosok-
nak kell vevőt szerezni az ingatlanra, jellem-
zően ez esetben a vételár jóval magasabb
szokott lenni, mintha elektronikus árverés
útján értékesítenék.

Az ingatlan átvétele a végrehajtást kérő
által. Ilyenkor a NAV  tulajdonába kerül az
ingatlan, ha a megtartott második árverés is
sikertelen volt. A végrehajtást kérő a becs-
érték felének összegében veheti meg az
ingatlant, illetve, ha az adósnak a lakóhelye
ebben az ingatlanban van, akkor 70 száza-
lékának megfelelő összegben. Ha több
végrehajtást kérő van, az ingatlan annak a
tulajdonába kerülhet, aki a legmagasabb
összegű árajánlatot tette.

Látható, hogy az ingatlan tulajdonosa na-
gyon rosszul jár árverési esetekben, ezért
amennyiben biztosan végrehajtásra kerülne
a sor, érdemes vevőt keresni rá és árveré-
sen kívül értékesíteni az ingatlant.

Több tulajdonos esetén. Osztatlan közös
tulajdonban levő ingatlanra az árverést csak
az adós tulajdoni hányadára lehet kitűzni.
Az ingatlanok többsége több tulajdonos ne-

vén van, ilyenkor természetesen csak azon
tulajdonos ellen folyhat az ingatlanárverés,
és csak arra a  hányadra, amely a végrehaj-
tás alatt lévő tulajdonában van.

A végrehajtás felfüggesztése

Az adóhatóság által hozott végzések, illetve
a végrehajtó törvénysértő intézkedése ellen
mind az adós, mind a behajtást kérő 8 na-
pon belül végrehajtási kifogást terjeszthet
elő, ez halasztó hatályú.

Fizetési könnyítési és mérséklési kérelem
beadása. Szünetel a végrehajtás, amikor a fi-
zetési könnyítési kérelmünk elbírálás alatt
van, és amennyiben az adóhatóság helyt ad
könnyítési és mérséklési kérelmünknek, a
végrehajtást felfüggesztik. A határozatban
foglaltak maradéktalan teljesítése mellett az
aktuális havi kötelezettségeinket is fizetni kell,
ennek elmulasztása esetén a tartozás azon-
nal visszarendeződik és behajthatóvá válik. 

Halasztó hatályú lehet ún. igényper indí-
tása is olyan érdekeltek által akinek tulaj-
donjoga vagy bármilyen egyéb joga van az
ingatlanon. Amennyiben megindították az
igénypert, csak az ennek jogerős befejezé-
se után lehet elárverezni az ingatlant.

A végrehajtás elévülése

Az adótartozás végrehajtásához, való jog az
esedékesség évének az utolsó napjától szá-
mított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az
adóhatóság végrehajtási cselekményt kez-
deményezett, az elévülés hat hónappal
meghosszabbodik.
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A végrehajtás szabályai

KÖZÚTI MAGÁNREPÜLŐGÉP 

FORD TRANSIT 
SKYLINER 

TANULMÁNY
Íme, az ultra-prémium közúti közlekedés jövő-
je, méghozzá egy tágas utastérben, amiben
nemcsak a lenyűgöző fedélzeti szórakoztató
rendszereket élvezhetjük, hanem akár egy üz-
leti találkozót is összehozhatunk. A Ford be-
mutatta a Transit Skyliner luxusautó-tanul-
mányt, érzékletesen illusztrálva a hazai keres-
kedésekbe a napokban megérkező vadona-
túj Transit rugalmasságát, sokoldalúságát és
a járműben rejlő lehetőségeket. A luxus autó-
buszok hangulatát és az egyedi építésű ha-
szonjárművek hagyományait idéző Transit
Skyliner azt példázza, milyen mértékben ala-
kítható át egy Ford Transit, hogy limuzinokat
megszégyenítő komfortjával ugyanúgy eleget
tegyen a legmagasabb szintű egyéni közleke-
dési igényeknek, mint a személyszállításra
szakosodott vállalkozások legszigorúbb elvá-
rásainak. A Transit Skyliner utastere négy kü-
lönféle, látványosan eltérő feladatra is fel-
használható: lehet filmszínház, tárgyaló, re-
cepció és utazóautó, hiszen az egyedi kialakí-
tású, mozgatható „trónok” egy okostelefon
vagy egy tablet vezérlőfelületével automatiku-
san átrendezhetők.
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• Filmszínház: Az ülések a 52 hüvelykes, le-
engedhető Stewart mozivászonnal szemben
helyezkednek el, és háttámlájuk hátradől, mint
a mozikban.

• Tárgyaló: A bőrkárpitozású ülések a moto-
rosan kihajtható asztal körül helyezkednek el,
hogy a tárgyaló felek egymással szemben fog-
lalhassanak helyet.

• Recepció: A tolóajtó kinyitásával 1,2 mé-
teres nyílás tárul fel, s az ülések úgy állnak,

hogy megkönnyítsék a pult megközelítését,
miközben az autó egy rendezvény helyszí-
nén parkol.

• Utazás: Az utasok tetszésük szerint ál-
líthatják be ülésük dőlésszögét és a kihajt-
ható lábtámasz magasságát.

A belső tér minden eleme – az ülésektől
kezdve a LED hangulatvilágításig – a
Creston automatizálási rendszerrel, egy
okostelefonról vagy egy tabletről vezérelhe-
tő. A szórakoztató rendszer Focal Utopia
7.2 surround hangfalai kézi munkával ké-
szültek Franciaországban, kifejezetten a
Transit Skylinerhez, amelynek HD TV-jéhez
KVH DIRECTV műholdas vevő továbbítja a
jeleket, de az utasok a
Kaleidescape mé-
diaszerverre is át-
k a p c s o l h a t n a k ,
aminek tárolókapa-
citása megfelel
több mint 300 Blu-
ray film vagy ezernél

is több DVD adatmen-
nyiségének. Az utasok
számára a Transit
Skyliner beépített bárja
kínál felfrissülést. Az
egyedi kialakítású belső
tér megjelenése tökéle-
tesen harmonizál a kü-
lönleges, bőrkárpitozá-
sú fotelek látványával.

A hosszú tengelytávolságú/magasított ka-
rosszériájú Transit-modellváltozat 13,8 köbmé-
teres és 2,07 méter magas belső terét a terve-
zők úgy építették át, hogy az úgy néz ki, mint
egy közúti magánrepülőgép kabinja. Az egye-
di limuzin-kialakítás jól példázza, hogy a Ford
Transit képességei a személyszállító vállalko-
zások és az általános felhasználók legmeré-
szebb álmait is túlszárnyalják.

A Transit kétféle tengelytávolsággal, három-
féle tetőmagassággal és három különféle haj-
táslánccal rendelhető meg, így a jármű a ka-
rosszéria átalakítása nélkül is rendkívül sokfé-
le igényt képes kielégíteni. 
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1. Taxijával a teherautó mögött halad. Az
előzésnek melyik feltételéről kell először
meggyőződnie, hogy mielőbb elhagyja
partnerét?
a) Arról, hogy szabad-e a bal oldal olyan távol-
ságban, hogy a manőver a szembejövő forgal-
mat nem zavarja.

b) Arról, hogy
megkezdte-e
már előzni ta-
xiját valame-
lyik mögöttes
jármű.

2. Ki akar
bújni az Ön
előtt haladó

teherautó takarásából. Elegendő-e ha
meggyőződik arról, hogy a közvetlen Ön
mögött haladó jármű nem kezdett előzé-
sébe?
a) Igen. 
b) Nem

3. Mi a teendője, ha féktávolsága közelé-
ben a szembe jövő gépkocsit egy harma-
dik autó az Ön forgalmi sávjába hajtva
nagy lendülettel előzi? 
a) Hang- és fényjelzéssel utasítania kell, hogy
haladéktalanul térjen vissza a korábban elfog-
lalt forgalmi sávjába.
b) A kormánykereket erősen markolva blokko-
ló fékezéssel meg saját kell állítania taxiját. 
c) Fékezéssel csökkentenie kell taxija sebes-
ségét és az úttest jobb szélére húzódással el-
kerülni a frontális ütközést.

4. Mi a teen-
dője a piros
színű gépko-
csi vezetőjé-
nek?
a) Haladékta-
lanul meg kell
állítania autó-
ját. 

b) A megkülönböztetett gépkocsi továbbhala-
dásának segítése érdekében késedelem nél-
kül az autópálya leállósávjára kell hajtania. 
c) A saját forgalmi sávjában, a lehetséges mér-
tékben, jobbra kell húzódnia.

5. Kikényszerítheti-e Ön az elől haladó
jármű vezetőjét, hogy megteremtse taxija
számára a megelőzésének feltételeit? 
a) Igen. 
b) Legfeljebb lakott területen kívül, sűrű forgal-
mi úton. 
c) Nem, mindig csak saját felelősségére kezd-
heti meg és viheti véghez az előzést.

6. Elő kell-e segítenie a mezőgazdasági
vontató vezetőjének, hogy járművét az
autóbusz megelőzhesse?

a) Igen.
b) Csak az egymás mellett haladás idején,
hogy a manőver befejezéséhez és a visszaál-
láshoz több ideje legyen. 
c) Nem.

7. Előzhet-e taxijával a táb-
lával jelzett helyen?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a csomópon-
tot villamospálya nem kereszte-
zi. 
c) Nem. 

8. Előzésnél milyen oldaltávolságot cél-
szerű tartani a kerékpárosoktól?

a) Kis oldaltávolságot, mert a partnerek sebes-
sége viszonylag alacsony. 
b) Ugyanakkorát, mint a személyautók előzé-
sénél. 
c) Kb. egy kocsi szélességnyit, mert a biciklis-
ták iránytartása sokszor bizonytalan. 

9. Mi a teendője, ha egy
gépkocsi előzése közben
észreveszi, hogy a táblához
közeledik?
a) Ha a tábla oszlopáig nem
tudja a manővert befejezni, visz-

sza kell térnie a partnere mögé. 

b) Folytatja a manővert, mert a jelzés az előzés
befejezését nem tiltja. 

10. A megelőzött gépkocsi melletti elha-
ladáskor legalább mekkora sebesség-
többletre van szükség, ahhoz hogy a ma-
nőver ne tartson sokáig?
a) Kb.   6……8 km/h. 
b) Kb. 10….14  km/h.
c) Kb. 15….20  km/h. 

11. Az előzés megkezdése előtt mennyire
közelítheti meg az elől haladó járművet a
felzárkózásból történő előzés előtt?

a) Annyira, hogy a két jármű közti távolság leg-
feljebb az autója fékútjához tartozó távolság
legyen. 
b) Mely távolság nem több mint egy méter.
c) Legfeljebb annyira, hogy biztonságosan
meg tudjon állni, ha az elől haladó váratlanul
hirtelen fékez.

12. A képen látható járművek vezetői leg-
feljebb öt percre álltak meg. Sérti-e vala-
melyik a megállásra vonatkozó szabályo-
kat? 

a) Igen, mindhárom. 
b) Csak a fehér színű. 
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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A Főtaxi az idei év-
ben is megren-
dezte a már ha-

gyományos taxisnapot, a
csepeli Szabadidő SE
sporttelepén. Az időjárás
kedvezőbb volt, mint az el-
múlt esztendőben, hiszen
a nap sütött, de nem volt
rekkenő hőség. Így a foci-
meccseket is sokkal kelle-
mesebb volt lejátszani, és
a gyerekek is jobban érez-
ték magukat.

Szunomár Tibor, a Főta-
xi vezérigazgatója kiemel-
kedően fontosnak tartotta
megköszönni szerződött
partnereinek önmérsékle-
tét, ami segített optimalizálni a néma cím-

kiadó

rendszert, és elősegítette a
Főtaxi piaci növekedését. Meg-
említette még a Főtaxi vezető
pozíciójának és stabilitásának
okai közül, hogy 

– talán egyedüliként a fu-
varszervezők között, nőtt
a városi fuvarszám az el-
múlt év hasonló idősza-
kához képest,

– az összes fuvarszám mint-
egy 95%-ban a kiállási idő
3,5 perc alatt van – ezért
folyamatosan növekszik a
megrendelők száma,

– az Elit Taxival kötött straté-
giai megállapodást, vala-
mint hogy

24
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– javult az értékesítés és egyre több, színvonalas szórakozóhel-
lyel szerződtek, ezért kiemelten éjszakás taxisokat keresnek.

A taxisnap alkalmat adott arra is, hogy olyan kollégát köszönt-
sünk, aki 50 éve a Főtaxinál kezdte. Bogár László kereken fél
évszázada tekeri a kormányt a Főtaxinál. Vajon mi lehet kitartá-
sának titka?

– A minőség és a bizalom nem csak az utasoknak, hanem a
taxisnak, vagyis nekem is fontos. Úgy gondolom, hogy ezt min-
den főtaxis így érzi. Fél évszázad kitartáshoz több kell, mint sze-

relem.

Bogár László 1964. július 1-jén sorba állt, vizsgákat tett, hogy
felvételt nyerhessen a Fővárosi Autótaxi Vállalathoz, melynek
mind a mai napig büszke tagja.

– A taxizás számomra nem szakma, hanem hivatás. A cégnél
a baráti légkör, a családias hangulat fogott meg, az utasok ese-
tében pedig a kihívás: elégedett mosollyal szálljon ki az autóm-
ból még a legmogorvábban beülő ember is! – nevet a 74 éves
pilóta. Laci bácsi úgy ismeri a fővárost, mint a tenyerét. Volt
olyan éve, amikor 40-50 ezer kilométert vezetett, s tíz évvel
ezelőtt, súlyos beteg-

Bogár Lászlót a Főtaxi Zrt. nevében Szunomár
Tibor vezérigazgató köszöntötte
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ségből felépülve is visszaült a
kormány mögé. S hogy miért
éppen a Főtaxi?

– Az utasok tudják, hogy a
Főtaxiban maximálisan megbíz-
hatnak, és én is. Amióta itt va-
gyok, 50 év alatt számtalan válto-
zás ment végbe a cég életében,
de ez mindig a fejlődést és a biz-
tonságot szolgálta – vélekedik. –
Ennél a 101 esztendős társaság-
nál a kollégák mind jól ismerik a
fővárost, valamennyien igyekszünk
maximálisan kiszolgálni az utaso-
kat. Ez a szemlélet számomra von-
zó. Főtaxisnak lenni kitüntetés és
rang. Büszke vagyok rá! 

A taxis nap alkalmával gyűjtést
rendeztünk Visy Áginak, aki hosszú
évekig segítette a taxisok munkáját
a telefonközpontban.
Ági kedvessége
és segítőkészsé-
ge legendás. Bí-
zunk benne, és
szurkolunk neki,
hogy betegségé-
ből végleg fel-
épül. Addig is, a
nehéz napokban
vele vagyunk! A
taxisok által ösz-
szegyűjtött össze-
get ugyanannyival
egészítette ki
Szunomár Tibor és
a Főtaxi Zrt is. Ági
a taxisnapon néhány órát jelen volt, látszó-
lag jól érezte magát. Üzenetét minden ta-
xisnak küldi:

„Puszilok mindenkit! Nagyon hálás va-
gyok a sok-sok segítségért, igyekszem és
minden erőmmel azon leszek, hogy a ke-
zelések hatásosak legyenek!”

26

Visy Áginak min-
denki szurkol
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Tisztelt kollégák! 
Ez alkalommal egy keleti receptet mutatok be, amit lehet, hogy itt-
hon nem tudunk elkészíteni, de maga az étel egyszerű és izgalmas.

Induljunk el hát gasztro-kirándulásunkra: 
Kezdeném ott, hogy a távoli Mongóliában július 11-én volt a nem-

zeti ünnep, a „Nádam”, amikor is a mongolok 3 napig sportokkal,
szórakozással, evés-ivással töltik az időt, ha lehet, kint a természet-
ben. Mivel nagyon sok a lábasjószág, így nem probléma bármikor

levágni egy birkát, s a húsát elkészíteni. 

Például oly
módon, hogy
raknak egy
nagy tüzet,
amibe a víz-
parton szedett
köveket is be-
lehordják,
majd izzásig
hevítik, s mikor
már csak pa-

rázs van, a köveket kiszedik.
Egy nagyobb edénybe raknak
egy sor húst, egy sor forró kö-
vet, megint húst és így tovább,
míg el nem fogy a hús. Közé
szórnak fűszert, a tetejére kerül
hagyma, répa, krumpli. Az
edényt lezárva visszateszik a
parázsra, s így párolják, mint-
egy 30-40 percig, addigra meg

A /Fő/ taxisnap fociered-
ményei és a külön díjazot-
tak: 

1. Zebra
2. Főtaxi
3. City Taxi
4. Lapker
Döntőt játszott a Zebra és a

Főtaxi. Az eredmény: 3:0
A 3. helyért játszott a City Taxi

a Lapker csapattal. Az ered-
mény: 2:0

Külön-díjban részesült:
A legjobb kapus.: Töklincz Fe-

renc (City Taxi)
A legjobb játékos: Molnár Ti-

bor (Főtaxi)
A gólkirály: Bernsd András

(Zebra)
- VA -

A főzés
Tűzrakás kövekkel

Folytatás a 29. oldalon

A forró, gyógyító kövek
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás * Iparűzési adó 
Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel * Non-stop anyagleadás 

Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI CENTRUMTAXIbti@taxicentrum.hu
1119 Budapest, Vahot u. 6. * Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán * Nyitva tartás: H-Cs 10-16-ig, P 10-14-ig

 
Vannak, akik tudják, hogy:

•	 A	BTI	több	mint	20	éves	tapasztalattal	rendelkezik	taxis	szakmai	területen.

•	 A	Taxisok	Világa	adózási	szakcikkeit	és	táblázatait	mi	készítjük.

•	 Adószakmai	munkákért	felelősséget	vállalunk.

•	 Nálunk	nem	kell	előre	bejelentkezni.	Nyitvatartási	időben	akkor	jössz,	amikor	tudsz		 	
	 (egyéb	időpontot	meg	megbeszélhetünk	telefonon…)

•	 Anyagleadás	éjjel-nappal	lehetséges	az	irodaház	portáján	elhelyezett	postafiók	útján.

•	 Választhatsz,	hogy	csak	az	elektronikus	bevallásaidat	szeretnéd	ránk	bízni,	vagy	komp-	 	
	 lett	szolgáltatást	kívánsz.	Te	határozhatod	meg,	mennyit	szánsz	ügyviteledre.	

•	 A	teljeskörű	díj	teljeskörű	szolgáltatást	takar.	Nálunk	nincsenek	rejtett	költségek.

•	 Bármikor	naprakész	felvilágosítást	adunk	adófolyószámlád	állásáról.	Rendelkezésedre		 	
	 állunk	akkor	is,	ha	csak	kérdezni	akarsz…

•	 A	köztartozások	befizetése	parancsoló	szükségletté	vált.	Segítünk	elkészíteni	a	fizetési		 	
	 könnyítésre	irányuló	kérelmeket,	beadványokat

•	 Ma	már	a	táppénzes	napok	bejelentése	is	csak	az	ÁNYK	programmal	kezelhető	elektro-		
	 nikus	nyomtatványon	lehetséges	–	kitöltjük	neked

•	 Egy	főfoglalkozású	taxis	vállalkozónak	évente	minimálisan	15	különböző	bevallást	kell			
	 beküldenie,	túlnyomó	részét	elektronikusan.	Ha	Budapesten	dolgozik,	de	nem	itt	lakik,			
	 akkor	16-ot.	Ha	tételes	adózó	akkor	18-at,	vagy	19-et.	Ha	emellett	alkalmazottat	is	tart,			
	 akkor	31-et…	

Vannak, akik mindezt nem tudják. 
Nekik készítettük a hirdetést…

is puhul a hús. Ekkor leveszik
a tűzről, s egy nagy tálon kínál-
ják, a levesét pedig forrón tá-
lalják. 

És még egy fontos dolog, a
köveket melegen kiszedve, kéz-
ben tartva simogatják, mivel ez
jót tesz az ízületeknek, az
egészségnek. 

A jó húsokhoz pedig jár egy
kis gabonapálinka, mongol neve
„ARIH”, valamint ilyenkor már
van kumisz is hozzá, az erjesz-
tett lótej, ami igen kellemes ital,
annak, aki szereti. 

A következő hónapban is ezen
a szálon haladnék tovább, most
egy kis képes ízelítő.

Fakanalas üdvözlettel:
Soós István City 22
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A tálalás egyszerű

Engedje meg, hogy a NKH Mo-
zaik u.-i telephelyén működő fő-
városi – taxiengedélyekkel kap-
csolatos – ügyfélszolgálatán
szerzett személyes tapasztalata-
imat megosszam Önnel.

Több mint 20 éve, amióta
egyéni vállalkozóként rendsze-
resen találkozom a közlekedési
hatóság ügyintézőivel, sosem
tapasztaltam olyan „ügyfélelle-
nes” hozzáállást, állapotot és
hangulatot, amit az elmúlt na-
pokban magam is átélhettem.

Kedden délelőtt telefonon, a
központi számon felhívtam a ha-
tóság taxiügyintézőjét. Érdek-
lődtem, hogy milyen papírokkal
és igazolásokkal célszerű be-
mennem, a mielőbbi taxigépko-
csi-csere megvalósítása érdeké-
ben. Úgy tűnik, itt követtem el
az első hibát, mert kérdéseim-
mel – melyek az ügyintézéssel
voltak kapcsolatosak – olyannyi-
ra felbosszantottam K. E. mun-
katársukat, hogy közölte velem:
„az ostoba kérdéseim miatt
nem tud a munkájára kon-
centrálni”… 

Nem tisztem megítélnem a
hölgy szakmai felkészültségét és
alkalmasságát, de engedtessék
meg, hogy ügyfélként ezt a hoz-
záállást határozottan visszautasít-
sam és véleményemnek ebben a
formában hangot is adjak. Én azt
várom egy hatósági intézmény-
ben a közalkalmazott munkatár-
sától, hogy a legjobb tudása sze-
rint segítse az ügyfeleket. Vála-
szoljon tisztességesen azoknak
az embereknek (ez esetben a ta-
xisoknak), akik ügyeik mielőbbi

megoldása érdekében segítsé-
get és korrekt válaszokat várnak
az ezért fizetett ügyintézőtől.
Amit nem várnak és nem tűrhet-
nek, az a flegma és kioktató
hangnem, amikor az ügyintéző
minden kijelentésével érezteti,
hogy Ő a Hatóság és a Hatalom
egy személyben. (?!)

Szerdán végigálltam a több-
órás sort, majd bejutottam az
ügyintézőhöz, akinek átadtam a
rendeletben előírt igazolásokat
és dokumentumokat. Miután hi-
ánytalanul mindent rendben ta-
lált és befizettem a szükséges
hatósági díjat is, akkor jelezte,
hogy adjam meg a mobiltelefo-
nom számát, amin keresztül
majd értesítenek, hogy csütörtö-
kön, pénteken vagy hétfőn bejö-
hetek újra azért a papírért, ami-
vel a tényleges taxiátalakítást el-
indíthatom. (Sárgarendszám-fog-
lalás, taxióra-szerelés, műszaki
vizsgára jelentkezés stb.) 

Azzal is kiegészítette ügyinté-
zőjük a mondatait, ha jövő hét
elejéig nem hívnának, akkor
majd érdeklődjek.(?!)

Biztos bennem van a hiba, de
nagyon nem értem ezt az újfajta
eljárási rendet. Véleményem
szerint, ha a rendeleti előírások-
nak megfelelően minden szük-
séges igazolást eredetiben be-
mutat a taxivállalkozás vezetője,
azaz rendelkezik a jogszabály-
ban meghatározott feltételekkel,
akkor a hatóságnak ki kell adnia
a szükséges engedélyeket.
Nem értem, hogy mire kellene
várnia a vállalkozónak napokat
(1–21 nap?!)

Azt gondolom, hogy a ható-
ság ügyintézője ott a helyszínen
az igazolások és dokumentu-
mok bemutatásával egyidejűleg
ki kell, hogy adja a megfelelő
hozzájárulását a további ügyin-
tézésre. Ez így működik 20 éve
minden hatósági állomáson Ma-
gyarországon, kivéve a Mozaik
u.-ban, az utóbbi hetekben. 

Számomra és számunkra ez
elfogadhatatlan. A taxisok saj-
nos még Budapesten sem ren-
delkeznek olyan anyagi tartalé-
kokkal, hogy az NKH munka-
szervezési és strukturális folya-
matának következményeként na-
pokig, vagy ahogy K. E. hangsú-
lyozta többször, … „a törvény ál-
tal előírt 21 nap”… ügyintézési
idő miatt esetleg hetekig kény-
szer-munkanélkülivé váljanak.

Amennyiben az – ügyintézés-
hez szükséges – emberi erőfor-
rás hiánya vezetett el a mostan-
ra kialakult kaotikus állapotokig,
úgy kérem szíveskedjen erről tá-
jékoztatni, hogy mielőbbi és
azonnali segítséget kérjünk a
szakminisztériumtól, a későbbi
konfrontációk elkerülése érde-
kében. (A következő egy évben
kb. 1500 taxigk.-csere valósul
meg a fővárosi taxirendeletnek
megfelelően. Ha a tervezett új
kormányrendelet is megszületik,
akkor további 10.000 taxi enge-
délyét kell rendszeresen, 5
évenként frissíteni.) 

A kormányzati célok és elvek
között az egyéni és kisvállalko-
zások segítése (egyszerű,
gyors, egyablakos ügyintézés)
rendszeresen visszatérő elem.
A kormány határozott és egyér-
telmű kommunikációjával sajnos

merőben ellentétes az NKH
Mozaik u.-i gyakorlata.

Bízom benne, hogy mielőbb
sikerül megnyugtató megoldást
találni a fenti problémákra.

Tisztelettel:
Metál Zoltán

elnök
OTSZ

Tisztelt elnök Úr!
A fővárosi taxis rendelet hatály-
ba lépését követően szigorodó
ellenőrzések 2013. szeptember
óta jelentős ügyfélforgalom-nö-
vekedést eredményeztek Buda-
pest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége ha-
tósági engedélyezési csoportjá-
nál.

Eleinte úgy tűnt, hogy a koráb-
bi esetleges figyelmetlenségek
miatti hiányosságok rendbetéte-
le a szigorú ellenőrzések hatásá-
ra egyszeri jelentős ügyfélhul-
lámmal megoldódik, s az ügyin-
tézési igények pár hónapon be-
lül visszaállnak a korábbi szintre.
Mára elmondható, hogy a maga-
sabb ügyintézési igény állandó-
sult, és a jelenleg hatályos jog-
szabályi környezetben várhatóan
a közeljövőben sem fog csilla-
podni. Ennek elsődleges oka az
állandósuló engedélycsere-
igény, melynek képlete viszony-
lag röviden leírható:

1. A taxiengedélyhez droszt-
használati megállapodás szük-
séges, amit az előírt feltételek
teljesülése esetén a BKK nem
utasíthat el, így azt minden je-
lentkezővel megkötik.

2. A droszthasználati megálla-
podás 4. pontjában a BKK kikö-
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Vannak, akik tudják, hogy:

•	 A	BTI	több	mint	20	éves	tapasztalattal	rendelkezik	taxis	szakmai	területen.

•	 A	Taxisok	Világa	adózási	szakcikkeit	és	táblázatait	mi	készítjük.

•	 Adószakmai	munkákért	felelősséget	vállalunk.

•	 Nálunk	nem	kell	előre	bejelentkezni.	Nyitvatartási	időben	akkor	jössz,	amikor	tudsz		 	
	 (egyéb	időpontot	meg	megbeszélhetünk	telefonon…)

•	 Anyagleadás	éjjel-nappal	lehetséges	az	irodaház	portáján	elhelyezett	postafiók	útján.

•	 Választhatsz,	hogy	csak	az	elektronikus	bevallásaidat	szeretnéd	ránk	bízni,	vagy	komp-	 	
	 lett	szolgáltatást	kívánsz.	Te	határozhatod	meg,	mennyit	szánsz	ügyviteledre.	

•	 A	teljeskörű	díj	teljeskörű	szolgáltatást	takar.	Nálunk	nincsenek	rejtett	költségek.

•	 Bármikor	naprakész	felvilágosítást	adunk	adófolyószámlád	állásáról.	Rendelkezésedre		 	
	 állunk	akkor	is,	ha	csak	kérdezni	akarsz…

•	 A	köztartozások	befizetése	parancsoló	szükségletté	vált.	Segítünk	elkészíteni	a	fizetési		 	
	 könnyítésre	irányuló	kérelmeket,	beadványokat

•	 Ma	már	a	táppénzes	napok	bejelentése	is	csak	az	ÁNYK	programmal	kezelhető	elektro-		
	 nikus	nyomtatványon	lehetséges	–	kitöltjük	neked

•	 Egy	főfoglalkozású	taxis	vállalkozónak	évente	minimálisan	15	különböző	bevallást	kell			
	 beküldenie,	túlnyomó	részét	elektronikusan.	Ha	Budapesten	dolgozik,	de	nem	itt	lakik,			
	 akkor	16-ot.	Ha	tételes	adózó	akkor	18-at,	vagy	19-et.	Ha	emellett	alkalmazottat	is	tart,			
	 akkor	31-et…	

Vannak, akik mindezt nem tudják. 
Nekik készítettük a hirdetést…

is puhul a hús. Ekkor leveszik
a tűzről, s egy nagy tálon kínál-
ják, a levesét pedig forrón tá-
lalják. 

És még egy fontos dolog, a
köveket melegen kiszedve, kéz-
ben tartva simogatják, mivel ez
jót tesz az ízületeknek, az
egészségnek. 

A jó húsokhoz pedig jár egy
kis gabonapálinka, mongol neve
„ARIH”, valamint ilyenkor már
van kumisz is hozzá, az erjesz-
tett lótej, ami igen kellemes ital,
annak, aki szereti. 

A következő hónapban is ezen
a szálon haladnék tovább, most
egy kis képes ízelítő.

Fakanalas üdvözlettel:
Soós István City 22
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A tálalás egyszerű

Engedje meg, hogy a NKH Mo-
zaik u.-i telephelyén működő fő-
városi – taxiengedélyekkel kap-
csolatos – ügyfélszolgálatán
szerzett személyes tapasztalata-
imat megosszam Önnel.

Több mint 20 éve, amióta
egyéni vállalkozóként rendsze-
resen találkozom a közlekedési
hatóság ügyintézőivel, sosem
tapasztaltam olyan „ügyfélelle-
nes” hozzáállást, állapotot és
hangulatot, amit az elmúlt na-
pokban magam is átélhettem.

Kedden délelőtt telefonon, a
központi számon felhívtam a ha-
tóság taxiügyintézőjét. Érdek-
lődtem, hogy milyen papírokkal
és igazolásokkal célszerű be-
mennem, a mielőbbi taxigépko-
csi-csere megvalósítása érdeké-
ben. Úgy tűnik, itt követtem el
az első hibát, mert kérdéseim-
mel – melyek az ügyintézéssel
voltak kapcsolatosak – olyannyi-
ra felbosszantottam K. E. mun-
katársukat, hogy közölte velem:
„az ostoba kérdéseim miatt
nem tud a munkájára kon-
centrálni”… 

Nem tisztem megítélnem a
hölgy szakmai felkészültségét és
alkalmasságát, de engedtessék
meg, hogy ügyfélként ezt a hoz-
záállást határozottan visszautasít-
sam és véleményemnek ebben a
formában hangot is adjak. Én azt
várom egy hatósági intézmény-
ben a közalkalmazott munkatár-
sától, hogy a legjobb tudása sze-
rint segítse az ügyfeleket. Vála-
szoljon tisztességesen azoknak
az embereknek (ez esetben a ta-
xisoknak), akik ügyeik mielőbbi

megoldása érdekében segítsé-
get és korrekt válaszokat várnak
az ezért fizetett ügyintézőtől.
Amit nem várnak és nem tűrhet-
nek, az a flegma és kioktató
hangnem, amikor az ügyintéző
minden kijelentésével érezteti,
hogy Ő a Hatóság és a Hatalom
egy személyben. (?!)

Szerdán végigálltam a több-
órás sort, majd bejutottam az
ügyintézőhöz, akinek átadtam a
rendeletben előírt igazolásokat
és dokumentumokat. Miután hi-
ánytalanul mindent rendben ta-
lált és befizettem a szükséges
hatósági díjat is, akkor jelezte,
hogy adjam meg a mobiltelefo-
nom számát, amin keresztül
majd értesítenek, hogy csütörtö-
kön, pénteken vagy hétfőn bejö-
hetek újra azért a papírért, ami-
vel a tényleges taxiátalakítást el-
indíthatom. (Sárgarendszám-fog-
lalás, taxióra-szerelés, műszaki
vizsgára jelentkezés stb.) 

Azzal is kiegészítette ügyinté-
zőjük a mondatait, ha jövő hét
elejéig nem hívnának, akkor
majd érdeklődjek.(?!)

Biztos bennem van a hiba, de
nagyon nem értem ezt az újfajta
eljárási rendet. Véleményem
szerint, ha a rendeleti előírások-
nak megfelelően minden szük-
séges igazolást eredetiben be-
mutat a taxivállalkozás vezetője,
azaz rendelkezik a jogszabály-
ban meghatározott feltételekkel,
akkor a hatóságnak ki kell adnia
a szükséges engedélyeket.
Nem értem, hogy mire kellene
várnia a vállalkozónak napokat
(1–21 nap?!)

Azt gondolom, hogy a ható-
ság ügyintézője ott a helyszínen
az igazolások és dokumentu-
mok bemutatásával egyidejűleg
ki kell, hogy adja a megfelelő
hozzájárulását a további ügyin-
tézésre. Ez így működik 20 éve
minden hatósági állomáson Ma-
gyarországon, kivéve a Mozaik
u.-ban, az utóbbi hetekben. 

Számomra és számunkra ez
elfogadhatatlan. A taxisok saj-
nos még Budapesten sem ren-
delkeznek olyan anyagi tartalé-
kokkal, hogy az NKH munka-
szervezési és strukturális folya-
matának következményeként na-
pokig, vagy ahogy K. E. hangsú-
lyozta többször, … „a törvény ál-
tal előírt 21 nap”… ügyintézési
idő miatt esetleg hetekig kény-
szer-munkanélkülivé váljanak.

Amennyiben az – ügyintézés-
hez szükséges – emberi erőfor-
rás hiánya vezetett el a mostan-
ra kialakult kaotikus állapotokig,
úgy kérem szíveskedjen erről tá-
jékoztatni, hogy mielőbbi és
azonnali segítséget kérjünk a
szakminisztériumtól, a későbbi
konfrontációk elkerülése érde-
kében. (A következő egy évben
kb. 1500 taxigk.-csere valósul
meg a fővárosi taxirendeletnek
megfelelően. Ha a tervezett új
kormányrendelet is megszületik,
akkor további 10.000 taxi enge-
délyét kell rendszeresen, 5
évenként frissíteni.) 

A kormányzati célok és elvek
között az egyéni és kisvállalko-
zások segítése (egyszerű,
gyors, egyablakos ügyintézés)
rendszeresen visszatérő elem.
A kormány határozott és egyér-
telmű kommunikációjával sajnos

merőben ellentétes az NKH
Mozaik u.-i gyakorlata.

Bízom benne, hogy mielőbb
sikerül megnyugtató megoldást
találni a fenti problémákra.

Tisztelettel:
Metál Zoltán

elnök
OTSZ

Tisztelt elnök Úr!
A fővárosi taxis rendelet hatály-
ba lépését követően szigorodó
ellenőrzések 2013. szeptember
óta jelentős ügyfélforgalom-nö-
vekedést eredményeztek Buda-
pest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége ha-
tósági engedélyezési csoportjá-
nál.

Eleinte úgy tűnt, hogy a koráb-
bi esetleges figyelmetlenségek
miatti hiányosságok rendbetéte-
le a szigorú ellenőrzések hatásá-
ra egyszeri jelentős ügyfélhul-
lámmal megoldódik, s az ügyin-
tézési igények pár hónapon be-
lül visszaállnak a korábbi szintre.
Mára elmondható, hogy a maga-
sabb ügyintézési igény állandó-
sult, és a jelenleg hatályos jog-
szabályi környezetben várhatóan
a közeljövőben sem fog csilla-
podni. Ennek elsődleges oka az
állandósuló engedélycsere-
igény, melynek képlete viszony-
lag röviden leírható:

1. A taxiengedélyhez droszt-
használati megállapodás szük-
séges, amit az előírt feltételek
teljesülése esetén a BKK nem
utasíthat el, így azt minden je-
lentkezővel megkötik.

2. A droszthasználati megálla-
podás 4. pontjában a BKK kikö-
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ti, hogy a rendelet megsértése
esetén joga van felmondani a
megállapodást.

3. Amennyiben az ellenőrzés
során hibát találnak, a megálla-
podást felmondják, melyről a
Közlekedési Felügyelőség érte-
sítést kap. (E tekintetben fontos
hangsúlyozni, hogy a Közleke-
dési Felügyelőségnek nincs fe-
lülvizsgálati jogköre a felmondá-
sok ügyében.) 

4. Érvényes droszthasználati
megállapodás hiányában érvény-
telenné válik az engedély is. Tekin-
tettel arra, hogy az engedély egyik
kötelező eleme hiányzik (lásd 1.
pont!), azt vissza kell vonni.

Ezzel a folyamatkör a végé-
hez ért. Azonban nincs akadá-
lya, hogy aki akar, új kört indít-
son, és ezt a többség meg is te-
szi. Benyújtja a kérelmet egy új
engedélyre (a feltételekkel – a
droszt-megállapodást kivéve –
általában amúgy is rendelkezik)
és ahhoz új droszthasználati-
megállapodást köt, majd azzal
működik mindaddig, amíg egy
esetleges újabb ellenőrzés mi-
att ez a megállapodás is meg-
szűnik. 

Miközben a fenti folyamatkör
mára mindennapossá vált, a
többszörösére nőtt ügyfélforga-
lom kiszolgálására a Közlekedé-

si Felügyelőség többlet munka-
erőt beállítani nem tud, így az
ügyfélfogadás és kérelemkeze-
lés rendjének módosításával
próbáljuk enyhíteni a közvetlen
hivatali várakozási időket.

A hosszadalmas várakozás el-
kerülése érdekében a kérelmek
átvételének folyamatosságát
tartjuk szem előtt. Az érdemi
ügyintézést – az összes folya-
matban lévő ügyek száma és az
adott ügy bonyolultsága függvé-
nyében – a kérelem átvételekor
közölt néhány napos határidővel
teljesítjük.

A jelenlegi dolgozói létszám
és az erős és jelentősen hullám-

zó ügyféligények mellett ügyfél-
szolgálati időben a kérelmek át-
vétele folyamatos, az érdemi
ügyintézés pedig – a terheléstől
függően – néhány, az ügyintéző
által előre jelzett (maximum 5)
munkanap.

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

KÖZLEKEDÉSI 
FELÜGYELŐSÉGE
Ipolyi-Keller Imre

igazgató

A panaszos levélben jelzett sze-
mélyes részre vonatkozó választ
nem közöljük. 

A szerk.
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A Szovjetunióban gyártott
GAZ és ZIL elnöki limuzinokat
– az akkor még hatalmon lévő
Castro – a hatvanas és hetve-
nes években kapta személyes
használatra. Az Associated
Press beszámolója szerint az
egykori kubai kommunista ve-
zér Nyikita Hruscsov volt szov-
jet pártvezetőtől, a ZIL-111-es
limuzin első nyitott kivitelű pél-
dányát kapta ajándékba. A tu-
dósítás szerint maga Fidel
Castro a legszívesebben nem
ezekkel a luxusautókkal, ha-
nem katonai Jeepjén utazott. 

Ugyanakkor a szovjet limu-
zinokban utaztatták a Kubába
látogató híres embereket: pél-
dául Jimmy Carter volt ameri-
kai elnököt is egy ilyen autóval
fuvarozták a repülőtérről a
szállására, pedig Castrónak
akkor már Mercedes-Benz
gyártmányú autói is voltak.

Az azóta leselejtezett állami
limuzinok nem múzeumba vagy

bontókba kerültek, ha-
nem taxiként róják Ha-
vanna utcáit. A luxus-
kategóriás járművek
közül néhány évvel ez-
előtt tizennégy autó az
állami tulajdonú
Cubataxi cég flottájá-
ba került. Ezek közül
tíz még mindig közle-

kedik: korukból adó-
dóan az autók külse-
je már nem makulát-
lan, de a turisták na-
gyon szeretnek ben-
nük utazni: különö-
sen, amikor megtud-
ják, eredetileg ki
használta az autót –
nyilatkozta az egyik
taxis, Moises Suarez
az Associated
Pressnek.

Cash

Rövid fuvar volt…
Kollégánk utas nélkül bandukolt befelé
a repülőtérről a „gyorsforgalmin”. A Kő-
bánya – Kispest bevásárlóközponthoz
ért, amikor szinte elé ugrott a „gyorsfor-
galmin” egy rendőrnő és hevesen inte-
getni kezdett. Alig vette észre, egy ott
álló taxi takarásából lépett ki. 

Úristen, a biztonsági öv! – kattant a
taxis agyába. Eddig se használta, ez-
után se fogja használni. De ni, a rendőr-
nő kezében egy valamilyen  kézi beszé-
lő! Valakivel tartja a kapcsolatot. Csak
nem gyorshajtás? A „gyors” elején állt
egy rendőrautó, csak nem traffipax volt
benne? 

–  Vállal egy fuvart a Belvárosba? –
kérdezte a rendőrnő. 

– Jaj, már azt hittem, baj van! Tessék
parancsolni.

– Nem, nem engem kell vinni. A má-
sik taxiból átpakoljuk az utasokat és a
csomagot.

– Csak nincs baj a kollégával?
– Hát, ő most egy darabig rendszám

nélkül lesz. Rendszám nélkül meg nem
közlekedünk.

Mint kiderült, a „mezítlábas” kolléga a
repülőtérről dolgozgatott. Bejárt a ter-
minálba, ott próbált utasokat zabrálni.
De mostanában nem ment fényesen a
munka, nem volt pénze kifizetni a koráb-
bi bírságokat, így a kocsijának a rend-
számát kivonták a forgalomból. Ő per-
sze nem ment be az önkormányzathoz,
nem adta le a rendszámot önként és
dalolva. Megpróbált így taxizni. Egy da-
rabig ment is. Azonban itt most a gyors-
forgalmira felhajtásnál a rendőrautóba
szerelt kamera a forgalomból kivont
rendszámokat figyelte, nem a gyorshaj-
tókat. A rendőrnő rádión kapta az érte-
sítést, kit „kapcsoljon” le.

Kollégánkat lekapcsolták, az utolsó
fuvarja rövidre sikeredett…

Mészáros Szabolcs

Fidel Castro limuzinjai a Cubataxi flottájában

Sajátos újrahasznosítás
Több tucat gépkocsit használt életében Fidel
Castro, Kuba korábbi kommunista vezetője.
Háttérbe vonulását követően a legjobb álla-

potban lévő limuzinokat a Cubataxi állította
rendszerbe és a mai napig üzemelnek a fővá-
ros utcáin a turisták legnagyobb örömére.
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 408 428 273

Február 404 426 277

Március 407 426 277

Április 417 434 277

Május 415 426 277

Június 423 428 275

Július 418 423 268

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl törté-
nõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében fennálló
különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pót-
lékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés ese-
tén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 1.800.- tól

Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól

Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 150.-tõl 

Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól

Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 900.-tól.-

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással!
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ti, hogy a rendelet megsértése
esetén joga van felmondani a
megállapodást.

3. Amennyiben az ellenőrzés
során hibát találnak, a megálla-
podást felmondják, melyről a
Közlekedési Felügyelőség érte-
sítést kap. (E tekintetben fontos
hangsúlyozni, hogy a Közleke-
dési Felügyelőségnek nincs fe-
lülvizsgálati jogköre a felmondá-
sok ügyében.) 

4. Érvényes droszthasználati
megállapodás hiányában érvény-
telenné válik az engedély is. Tekin-
tettel arra, hogy az engedély egyik
kötelező eleme hiányzik (lásd 1.
pont!), azt vissza kell vonni.

Ezzel a folyamatkör a végé-
hez ért. Azonban nincs akadá-
lya, hogy aki akar, új kört indít-
son, és ezt a többség meg is te-
szi. Benyújtja a kérelmet egy új
engedélyre (a feltételekkel – a
droszt-megállapodást kivéve –
általában amúgy is rendelkezik)
és ahhoz új droszthasználati-
megállapodást köt, majd azzal
működik mindaddig, amíg egy
esetleges újabb ellenőrzés mi-
att ez a megállapodás is meg-
szűnik. 

Miközben a fenti folyamatkör
mára mindennapossá vált, a
többszörösére nőtt ügyfélforga-
lom kiszolgálására a Közlekedé-

si Felügyelőség többlet munka-
erőt beállítani nem tud, így az
ügyfélfogadás és kérelemkeze-
lés rendjének módosításával
próbáljuk enyhíteni a közvetlen
hivatali várakozási időket.

A hosszadalmas várakozás el-
kerülése érdekében a kérelmek
átvételének folyamatosságát
tartjuk szem előtt. Az érdemi
ügyintézést – az összes folya-
matban lévő ügyek száma és az
adott ügy bonyolultsága függvé-
nyében – a kérelem átvételekor
közölt néhány napos határidővel
teljesítjük.

A jelenlegi dolgozói létszám
és az erős és jelentősen hullám-

zó ügyféligények mellett ügyfél-
szolgálati időben a kérelmek át-
vétele folyamatos, az érdemi
ügyintézés pedig – a terheléstől
függően – néhány, az ügyintéző
által előre jelzett (maximum 5)
munkanap.
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KORMÁNYHIVATALA

KÖZLEKEDÉSI 
FELÜGYELŐSÉGE
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igazgató

A panaszos levélben jelzett sze-
mélyes részre vonatkozó választ
nem közöljük. 

A szerk.
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A Szovjetunióban gyártott
GAZ és ZIL elnöki limuzinokat
– az akkor még hatalmon lévő
Castro – a hatvanas és hetve-
nes években kapta személyes
használatra. Az Associated
Press beszámolója szerint az
egykori kubai kommunista ve-
zér Nyikita Hruscsov volt szov-
jet pártvezetőtől, a ZIL-111-es
limuzin első nyitott kivitelű pél-
dányát kapta ajándékba. A tu-
dósítás szerint maga Fidel
Castro a legszívesebben nem
ezekkel a luxusautókkal, ha-
nem katonai Jeepjén utazott. 

Ugyanakkor a szovjet limu-
zinokban utaztatták a Kubába
látogató híres embereket: pél-
dául Jimmy Carter volt ameri-
kai elnököt is egy ilyen autóval
fuvarozták a repülőtérről a
szállására, pedig Castrónak
akkor már Mercedes-Benz
gyártmányú autói is voltak.

Az azóta leselejtezett állami
limuzinok nem múzeumba vagy

bontókba kerültek, ha-
nem taxiként róják Ha-
vanna utcáit. A luxus-
kategóriás járművek
közül néhány évvel ez-
előtt tizennégy autó az
állami tulajdonú
Cubataxi cég flottájá-
ba került. Ezek közül
tíz még mindig közle-

kedik: korukból adó-
dóan az autók külse-
je már nem makulát-
lan, de a turisták na-
gyon szeretnek ben-
nük utazni: különö-
sen, amikor megtud-
ják, eredetileg ki
használta az autót –
nyilatkozta az egyik
taxis, Moises Suarez
az Associated
Pressnek.

Cash

Rövid fuvar volt…
Kollégánk utas nélkül bandukolt befelé
a repülőtérről a „gyorsforgalmin”. A Kő-
bánya – Kispest bevásárlóközponthoz
ért, amikor szinte elé ugrott a „gyorsfor-
galmin” egy rendőrnő és hevesen inte-
getni kezdett. Alig vette észre, egy ott
álló taxi takarásából lépett ki. 

Úristen, a biztonsági öv! – kattant a
taxis agyába. Eddig se használta, ez-
után se fogja használni. De ni, a rendőr-
nő kezében egy valamilyen  kézi beszé-
lő! Valakivel tartja a kapcsolatot. Csak
nem gyorshajtás? A „gyors” elején állt
egy rendőrautó, csak nem traffipax volt
benne? 

–  Vállal egy fuvart a Belvárosba? –
kérdezte a rendőrnő. 

– Jaj, már azt hittem, baj van! Tessék
parancsolni.

– Nem, nem engem kell vinni. A má-
sik taxiból átpakoljuk az utasokat és a
csomagot.

– Csak nincs baj a kollégával?
– Hát, ő most egy darabig rendszám

nélkül lesz. Rendszám nélkül meg nem
közlekedünk.

Mint kiderült, a „mezítlábas” kolléga a
repülőtérről dolgozgatott. Bejárt a ter-
minálba, ott próbált utasokat zabrálni.
De mostanában nem ment fényesen a
munka, nem volt pénze kifizetni a koráb-
bi bírságokat, így a kocsijának a rend-
számát kivonták a forgalomból. Ő per-
sze nem ment be az önkormányzathoz,
nem adta le a rendszámot önként és
dalolva. Megpróbált így taxizni. Egy da-
rabig ment is. Azonban itt most a gyors-
forgalmira felhajtásnál a rendőrautóba
szerelt kamera a forgalomból kivont
rendszámokat figyelte, nem a gyorshaj-
tókat. A rendőrnő rádión kapta az érte-
sítést, kit „kapcsoljon” le.

Kollégánkat lekapcsolták, az utolsó
fuvarja rövidre sikeredett…

Mészáros Szabolcs

Fidel Castro limuzinjai a Cubataxi flottájában

Sajátos újrahasznosítás
Több tucat gépkocsit használt életében Fidel
Castro, Kuba korábbi kommunista vezetője.
Háttérbe vonulását követően a legjobb álla-

potban lévő limuzinokat a Cubataxi állította
rendszerbe és a mai napig üzemelnek a fővá-
ros utcáin a turisták legnagyobb örömére.
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 408 428 273

Február 404 426 277

Március 407 426 277

Április 417 434 277

Május 415 426 277

Június 423 428 275

Július 418 423 268

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl törté-
nõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében fennálló
különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pót-
lékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés ese-
tén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 1.800.- tól

Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól

Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 150.-tõl 

Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól

Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 900.-tól.-

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással!
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚLIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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.

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-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat, to-
vábbá a bt., kkt., kft. személyesen köz-
reműködő tagjait. A kedvezmény a mi-
nimálbér kétszeres összegéig vehető
igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag
saját járulékaiból (alkalmazottakra te-
hát 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 adótör-
vények és azzal összefüggő egyéb tör-
vények módosításáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

JÚLIUS 21.  
(20-a vasárnapra esik)

• ÁFA bevallás és befizetés (negyedéves
ÁFA-soknak) 

• Cégautó adó bevallás és befizetés (tételes
adózóknak)

AUGUSZTUS 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA befizetés

Fontos határidõk
A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony

melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚLIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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.

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-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat, to-
vábbá a bt., kkt., kft. személyesen köz-
reműködő tagjait. A kedvezmény a mi-
nimálbér kétszeres összegéig vehető
igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag
saját járulékaiból (alkalmazottakra te-
hát 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 adótör-
vények és azzal összefüggő egyéb tör-
vények módosításáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

JÚLIUS 21.  
(20-a vasárnapra esik)

• ÁFA bevallás és befizetés (negyedéves
ÁFA-soknak) 

• Cégautó adó bevallás és befizetés (tételes
adózóknak)

AUGUSZTUS 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA befizetés

Fontos határidõk
A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony

melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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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

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

Nyári szabadságát sok vállalkozó oldja meg úgy, hogy vállalkozását szü-
netelteti. A szüneteltetésnek azonban igen szigorú szabályai vannak –
nézzük részletesen:

• A vállakozói tevékenységet minimum egy hónap, maximum öt évig le-
het szüneteltetni.

• A szüneteltetést kizárólag elektronikus úton, a vállalkozó saját ügy-
félkapuján keresztül lehet bejelenteni. 

• A szüneteltetés időtartamát nem lehet előre meghatározni – a kezde-
tét és a végét is elektronikus úton jelenteni kell.

• A szüneteltetés bejelentését nem lehet előre, vagy utólag dátumozni,
kizárólag a bejelentést követő naptól történik meg a vállalkozói tevé-
kenység szüneteltetése.

• A szüneteltetés végére hasonló szabály vonatkozik: a bejelentést kö-
vető naptól lesz újra aktív a vállalkozás

• Amennyiben a vállalkozó még rendelkezik a leporelló formájú vállal-
kozói igazolvánnyal, úgy azt a vállalkozás székhelye szerinti illetékes
okmányirodában le kell adnia, vagy postán be kell küldenie.

• A szüneteltetés ideje alatt, ha a vállalkozó főállású vállalkozó, egész-
ségbiztosítása nem érvényes. Ilyen esetben be kell nyújtani az egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos változást bejelentő lapot a NAV-hoz,
és havi 6810 forintot fizetni kell.

• A vállalkozás szüneteltetése alatt vállalkozói tevékenység nem folytat-
ható, számla nem állítható ki, költség nem számolható el. 

• A szüneteltetés alatt a vállalkozással kapcsolatos adminisztrációs te-

vékenység sem folytatható, például drosztengedély kiváltása, taxi-
engedély ügyintézése.

• A szüneteltetés alatt a főállású vállalkozóknak nem kell havi járulék-
bevallási nyomtatványt beküldeniük nullásan sem.

• Ettől eltérően a KATA-s vállalkozók viszont a szüneteltetés bejelenté-
sén túl minden szüneteltetett hónapban kötelesek ezt a tényt jelente-
ni a T101E jelű nyomtatványon.

• KATA-s vállalkozóknak arra is figyelniük kell, hogy a 6 millió forintos
összeghatár minden szüneteltetett hónapban 500-500 ezer forinttal
csökken.

Egy golfklubban olvas-
ható a következõ kiírás: 

– A hát egyenes, lábak
enyhén hajlítva, mindkét
talp a földön. 

– Könnyû kézzel, laza
csuklóval tartsa. 

– A fej lefelé néz. 
– Gyorsan hátracsapni ti-

los. 
– Igyekezzen nem eltalál-

ni senkit. 

– Ha túl hosszúra sikerül-
ne, figyelmeztesse az elöl
állókat. 

– Ne álljon közvetlenül
senki elé. 

– Maradjon csendben, ne
zavarjon másokat a kon-
centrálásban. 

– Ne lóbálja feleslegesen
mások orra elõtt. 

És ha végzett, öblítse le a
piszoárt, és menjen vissza
golfozni…

Egyéni vállalkozás szüneteltetése
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„Sorsának irányítását rábízta a körülötte
levő asszonyokra és barátokra, olyan
szelídséggel, hogy ő maga sem vette
észre... ahogy a pápai önképzőkör kis
festője, Jókai Móric látta a világot – épp
úgy látta közel 80 éves korában is.”

(Szerb Antal)

Erzsébet királyné tehát besorolta a mi Móri-
cunkat kedves szerzői: Heine és Byron mel-
lé. A szerelem bolondjai – ezt olvasta Jókai-
tól a Sissi, ám nem tudjuk, ágyban, elalvás
előtt, vagy világjáró útjain hajón, vasúti fülké-
ben.

A közvélemény kibékült Móric udvarpár-
tiságával, mert akkoriban már sokan sokat
adtak a 48-ból. Új illúzió támadt: „Szeret min-
ket a királyné”, „a trónörökös magyarérzel-
mű”. Valójában Móric nem tett mást, csak
erősítette ez illúziókat. Rudolf trónörökös
(akkori magyarul: Rezső királyfi) személye-
sen kérte fel az írót nagyszabású terve, Az
Osztrák–Magyar Monarchia írásban és kép-
ben grandiózus kiadvány magyar részének
főszerkesztésére, melyet a felkért boldogan
vállalt. Ám a „királyfi” tragikus halála, majd jó-
val később a királyné meggyilkolása
végetvetett az illúzióknak.

De mi még nem tartunk ott. Visszame-
gyünk Róza asszonyhoz, akiről férje így nyi-
latkozik: „Annak, hogy olyan sokat dolgo-
zom, az egyik oka az is, hogy szeretek otthon
lenni – és hogy még egyet megvalljak, még
bírálóim legelsőjét is tisztelem az én asszo-
nyomban.” Valóban: Róza feleség, és ha kell
kritikus, éles szemű társ, anya és gondviselő
egy személyben. (Mondunk egy példát erre:
a fotográfiákon Móric hol kopasz, hol hajas.
Ez attól van, hogy gondoskodó asszonya hi-
degre fordultával parókát rakat férje fejére,
hogy az ő ura meg ne fázzon.)

52 évesen úgy döntött, nem való már szín-
padra, jöjjenek a fiatalok. (Közülük egy idővel
„bemelegít”, úgy hívják, hogy Jászai Mari.)
Még néhány alkalmi fellépés, nem több, az-
tán 1883-ban az ország megünnepli Jókainé
Laborfalvy Róza 50 éves színészi jubileumát,
és a király is kitünteti. De sokat betegeske-
dik. Külföldről hozzájuk költözött unokája se-
gít neki meg a „Pápinak”, Móricnak. Ám Ró-
zán már nem segíthet senki. 1886 novembe-
rében fölravatalozzák a Nemzeti Színház elő-
csarnokában és a sok-sok koszorúval együtt
kiviszik a Kerepesi temetőbe.

Felmérhetetlen Móric fájdalma. „Ki
hírnevért szalasszon, / ösztönzőnk, igaz va-
lónk, / kiszakadt belőlünk az asszony” – ezt
ugyan Ady Endre írta jóval később, de bizo-
nyára így érezhetett ő is. A Róza után készült
fotográfiákon öreg bácsi, kissé törődött
ugyan, de igen ápolt, és a szeme oly pajko-
san, nyíltan csillog, mint ifjú korában. Róza

unokája külföldi útra viszi, járják Európát –
enyhüljön „Pápiban” a fájdalom.

Az meg enyhül, de íráskedvet alig ád. A
hajdani irgalmatlan lendület a múlté. A 90-es
évek terméke a Sárga rózsa, aztán –
tessenek csak figyelni! – két, sóhajtásnak is
beillő regénycím: De kár megvénülni! és az
Öreg ember nem vén ember. No, e két só-
hajtásra mindjárt visszatérünk, ámde előbb
jön e havi versünk. Olvasván az jutott eszem-
be: semmi nem új a Nap alatt – még a mé-
diavilágban sem.

Jókai Mór megkapta mindazt, amit őelőtte
és őutána senki magyar író együttesen meg
nem kaphatott: igen hosszú, zavartalan életet,
hírnevet, gazdagságot, királyi kegyet, kitünte-
tések, elismerések garmadát. Megköszöntöt-
ték, de még milyen cifra módon! 50 éves írói
jubileumán, tagja lett a Kisfaludy és a Petőfi
Társaságnak és persze az Akadémiának.
Révay Mór 100 díszes kötetben kiadta műve-
it... Innen úgyszólván már nincs is feljebb.

Időközben Róza unokája férjhöz ment
Feszty Árpád festőművészhez, aki pazar vil-
lát építtetett a Bajza utcában. Itt kapott az
emeleten a „Pápi” tágas lakrészt, melyet tet-
szése szerint rendezhetett be. Itt fogadta lá-
togatóit, írogatta ásványi és növényi tanulmá-
nyait. – Aztán időnként kapta magát, szépen
úriasan felöltözött és elballagott.

Színházba ment. Az előadások szüneté-
ben ifjú színésznőkkel csevegett, vagy be-
ment egyik-másik öltözőjébe. Ezt az újabb el-
foglaltságát igen megkedvelte. Föl is figyelt
erre az örökön pletykás város: „Ni, hol sürög-
forog az öreg úr!” Aztán meg hogy „Móric bi-
zonyára sokat sóhajtozik azon, de kár meg-
vénülni!” Pedig azt még nem is tudták, hogy
Móricot – pártfogását kérve – lakásán fölke-
reste egy fiatal leány, Grosz Bella, akit aztán
oly nagy buzgalommal pártfogolt, hogy há-
zasság lett a vége. „Hát ez már mindenek a
teteje! – háborgott a közvélemény –, az odá-
ig rendben, hogy öreg ember nem vén em-
ber, de 75 évesen feleségül venni a 20 éves
színésznőcskét!!” – és ehhöz tessenek még
elképzelni Fesztyék döbbenetét.

Mit törődött Móric mindezzel! Hej, bizony
most nincs Sándor (a Petőfi), a jó barát,
hogy megóvná ezt az öregségében is nagy
gyereket, aki nászútra megy Itáliába. És az
sem érdekli, hogy teltkarcsú arája minden-
hová magukkal cipeli népes családját is –
természetesen a férj költségén. Ennyit erről,
s a rövid házas életükről, és ne többet...

Jókai írói hírnevének se tett jót ez a házas-
ság. A hírnév amúgy is leszálló ágban. Új ol-
vasói igények támadtak. Akiket már nem elé-
gítettek ki a romantikus mesék, a fantáziák
burjánzása, azok a nyolcvanas évek második
felétől az új írói csillag, a „realistán anekdo-
tázó” Mikszáth Kálmán regényeit olvasták,
majd Gárdonyi Gézát, Herczeg Ferencet,
Krúdy Gyulát. 

...A Nagykörút és a Dob utca sarkán áll
egy bérház, ennek második emeletén laknak
Jókaiék. Móric nagybeteg, utazásaiból haza-
térvén tüdőgyulladás gyötri, Bella, az ifjú fe-
leség hívja az orvost, kezelik, de nincs re-
mény. Tudják ezt a pesti újságírók, rohannak
a ház elé, mennek az emeletre, szimatolnak,
hallgatóznak, egymást lökdösik félre, ki le-
gyen az első, aki megírhatja saját lapjának:
„Jókai Mór 1904. május 5-én ennyi óra, eny-
nyi perckor meghalt.”

Temetése a lehető legpompásabb, főúri,
olyan, akár Kossuth Lajosé volt, ahol épp ő
mondta a gyászbeszédet. Ravatal a Nemzeti
Múzeum előcsarnokában, millió koszorú,
gyászbeszédek, gyászhintó, tömeg... Aztán
ki a Kerepesi temetőbe a főúton, az épülő ár-
kádos sírok mellett lesz az ő egyszerű sírja,
fejfája a Kis-Stáció utcai háza kapujából ké-
szült, ő kérte így, minél egyszerűbben...

35

ÓH, PETŐFI, HA MOST ÉLNÉL!
(Részlet) 

Óh, Petőfi, ha most élnél,
Vajon mihez kezdenél itt?

Élnéd-e úgy a világot,
A hogy a többiek élik?

Szorultságból, mint poéta
Mit tehetnél mindenfélit?

Adnál-e ki divatlapot,
Változatos melléklettel?

Czifra bolond divatokat,
S hozzá egész tisztelettel

Irnád-e, hogy most ezt hordják,
Azt a "régit" hát feledd el!

Vagy élczlapot szerkesztenél?
Próbálgatva, hogyan lehet

Álruhában átszöktetni
Egy-egy ártatlan ötletet?

S hányni a czigánykereket,
Mikor már senki sem nevet?

Vagy, nem! Volnál, a ki voltál:
Ki azt mondja, mit rég mondott,

Ki nem nézte, merre úsznak?
A hol gát volt, ott átrontott,

S bámulnának nagy szemekkel, -
- Mint gyógyíthatatlan bolondot?

Az olyan eszmékre, miként
„Azok” voltak, most nincs bolt-ár;
A te lángod kihült helye
Nem tűzhely már, - csupán oltár:
- Tisztelik; de nem főznek rajt'.
De jól jártál, hogy meghaltál!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Nyári szabadságát sok vállalkozó oldja meg úgy, hogy vállalkozását szü-
netelteti. A szüneteltetésnek azonban igen szigorú szabályai vannak –
nézzük részletesen:

• A vállakozói tevékenységet minimum egy hónap, maximum öt évig le-
het szüneteltetni.

• A szüneteltetést kizárólag elektronikus úton, a vállalkozó saját ügy-
félkapuján keresztül lehet bejelenteni. 

• A szüneteltetés időtartamát nem lehet előre meghatározni – a kezde-
tét és a végét is elektronikus úton jelenteni kell.

• A szüneteltetés bejelentését nem lehet előre, vagy utólag dátumozni,
kizárólag a bejelentést követő naptól történik meg a vállalkozói tevé-
kenység szüneteltetése.

• A szüneteltetés végére hasonló szabály vonatkozik: a bejelentést kö-
vető naptól lesz újra aktív a vállalkozás

• Amennyiben a vállalkozó még rendelkezik a leporelló formájú vállal-
kozói igazolvánnyal, úgy azt a vállalkozás székhelye szerinti illetékes
okmányirodában le kell adnia, vagy postán be kell küldenie.

• A szüneteltetés ideje alatt, ha a vállalkozó főállású vállalkozó, egész-
ségbiztosítása nem érvényes. Ilyen esetben be kell nyújtani az egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos változást bejelentő lapot a NAV-hoz,
és havi 6810 forintot fizetni kell.

• A vállalkozás szüneteltetése alatt vállalkozói tevékenység nem folytat-
ható, számla nem állítható ki, költség nem számolható el. 

• A szüneteltetés alatt a vállalkozással kapcsolatos adminisztrációs te-

vékenység sem folytatható, például drosztengedély kiváltása, taxi-
engedély ügyintézése.

• A szüneteltetés alatt a főállású vállalkozóknak nem kell havi járulék-
bevallási nyomtatványt beküldeniük nullásan sem.

• Ettől eltérően a KATA-s vállalkozók viszont a szüneteltetés bejelenté-
sén túl minden szüneteltetett hónapban kötelesek ezt a tényt jelente-
ni a T101E jelű nyomtatványon.

• KATA-s vállalkozóknak arra is figyelniük kell, hogy a 6 millió forintos
összeghatár minden szüneteltetett hónapban 500-500 ezer forinttal
csökken.

Egy golfklubban olvas-
ható a következõ kiírás: 

– A hát egyenes, lábak
enyhén hajlítva, mindkét
talp a földön. 

– Könnyû kézzel, laza
csuklóval tartsa. 

– A fej lefelé néz. 
– Gyorsan hátracsapni ti-

los. 
– Igyekezzen nem eltalál-

ni senkit. 

– Ha túl hosszúra sikerül-
ne, figyelmeztesse az elöl
állókat. 

– Ne álljon közvetlenül
senki elé. 

– Maradjon csendben, ne
zavarjon másokat a kon-
centrálásban. 

– Ne lóbálja feleslegesen
mások orra elõtt. 

És ha végzett, öblítse le a
piszoárt, és menjen vissza
golfozni…

Egyéni vállalkozás szüneteltetése
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„Sorsának irányítását rábízta a körülötte
levő asszonyokra és barátokra, olyan
szelídséggel, hogy ő maga sem vette
észre... ahogy a pápai önképzőkör kis
festője, Jókai Móric látta a világot – épp
úgy látta közel 80 éves korában is.”

(Szerb Antal)

Erzsébet királyné tehát besorolta a mi Móri-
cunkat kedves szerzői: Heine és Byron mel-
lé. A szerelem bolondjai – ezt olvasta Jókai-
tól a Sissi, ám nem tudjuk, ágyban, elalvás
előtt, vagy világjáró útjain hajón, vasúti fülké-
ben.

A közvélemény kibékült Móric udvarpár-
tiságával, mert akkoriban már sokan sokat
adtak a 48-ból. Új illúzió támadt: „Szeret min-
ket a királyné”, „a trónörökös magyarérzel-
mű”. Valójában Móric nem tett mást, csak
erősítette ez illúziókat. Rudolf trónörökös
(akkori magyarul: Rezső királyfi) személye-
sen kérte fel az írót nagyszabású terve, Az
Osztrák–Magyar Monarchia írásban és kép-
ben grandiózus kiadvány magyar részének
főszerkesztésére, melyet a felkért boldogan
vállalt. Ám a „királyfi” tragikus halála, majd jó-
val később a királyné meggyilkolása
végetvetett az illúzióknak.

De mi még nem tartunk ott. Visszame-
gyünk Róza asszonyhoz, akiről férje így nyi-
latkozik: „Annak, hogy olyan sokat dolgo-
zom, az egyik oka az is, hogy szeretek otthon
lenni – és hogy még egyet megvalljak, még
bírálóim legelsőjét is tisztelem az én asszo-
nyomban.” Valóban: Róza feleség, és ha kell
kritikus, éles szemű társ, anya és gondviselő
egy személyben. (Mondunk egy példát erre:
a fotográfiákon Móric hol kopasz, hol hajas.
Ez attól van, hogy gondoskodó asszonya hi-
degre fordultával parókát rakat férje fejére,
hogy az ő ura meg ne fázzon.)

52 évesen úgy döntött, nem való már szín-
padra, jöjjenek a fiatalok. (Közülük egy idővel
„bemelegít”, úgy hívják, hogy Jászai Mari.)
Még néhány alkalmi fellépés, nem több, az-
tán 1883-ban az ország megünnepli Jókainé
Laborfalvy Róza 50 éves színészi jubileumát,
és a király is kitünteti. De sokat betegeske-
dik. Külföldről hozzájuk költözött unokája se-
gít neki meg a „Pápinak”, Móricnak. Ám Ró-
zán már nem segíthet senki. 1886 novembe-
rében fölravatalozzák a Nemzeti Színház elő-
csarnokában és a sok-sok koszorúval együtt
kiviszik a Kerepesi temetőbe.

Felmérhetetlen Móric fájdalma. „Ki
hírnevért szalasszon, / ösztönzőnk, igaz va-
lónk, / kiszakadt belőlünk az asszony” – ezt
ugyan Ady Endre írta jóval később, de bizo-
nyára így érezhetett ő is. A Róza után készült
fotográfiákon öreg bácsi, kissé törődött
ugyan, de igen ápolt, és a szeme oly pajko-
san, nyíltan csillog, mint ifjú korában. Róza

unokája külföldi útra viszi, járják Európát –
enyhüljön „Pápiban” a fájdalom.

Az meg enyhül, de íráskedvet alig ád. A
hajdani irgalmatlan lendület a múlté. A 90-es
évek terméke a Sárga rózsa, aztán –
tessenek csak figyelni! – két, sóhajtásnak is
beillő regénycím: De kár megvénülni! és az
Öreg ember nem vén ember. No, e két só-
hajtásra mindjárt visszatérünk, ámde előbb
jön e havi versünk. Olvasván az jutott eszem-
be: semmi nem új a Nap alatt – még a mé-
diavilágban sem.

Jókai Mór megkapta mindazt, amit őelőtte
és őutána senki magyar író együttesen meg
nem kaphatott: igen hosszú, zavartalan életet,
hírnevet, gazdagságot, királyi kegyet, kitünte-
tések, elismerések garmadát. Megköszöntöt-
ték, de még milyen cifra módon! 50 éves írói
jubileumán, tagja lett a Kisfaludy és a Petőfi
Társaságnak és persze az Akadémiának.
Révay Mór 100 díszes kötetben kiadta műve-
it... Innen úgyszólván már nincs is feljebb.

Időközben Róza unokája férjhöz ment
Feszty Árpád festőművészhez, aki pazar vil-
lát építtetett a Bajza utcában. Itt kapott az
emeleten a „Pápi” tágas lakrészt, melyet tet-
szése szerint rendezhetett be. Itt fogadta lá-
togatóit, írogatta ásványi és növényi tanulmá-
nyait. – Aztán időnként kapta magát, szépen
úriasan felöltözött és elballagott.

Színházba ment. Az előadások szüneté-
ben ifjú színésznőkkel csevegett, vagy be-
ment egyik-másik öltözőjébe. Ezt az újabb el-
foglaltságát igen megkedvelte. Föl is figyelt
erre az örökön pletykás város: „Ni, hol sürög-
forog az öreg úr!” Aztán meg hogy „Móric bi-
zonyára sokat sóhajtozik azon, de kár meg-
vénülni!” Pedig azt még nem is tudták, hogy
Móricot – pártfogását kérve – lakásán fölke-
reste egy fiatal leány, Grosz Bella, akit aztán
oly nagy buzgalommal pártfogolt, hogy há-
zasság lett a vége. „Hát ez már mindenek a
teteje! – háborgott a közvélemény –, az odá-
ig rendben, hogy öreg ember nem vén em-
ber, de 75 évesen feleségül venni a 20 éves
színésznőcskét!!” – és ehhöz tessenek még
elképzelni Fesztyék döbbenetét.

Mit törődött Móric mindezzel! Hej, bizony
most nincs Sándor (a Petőfi), a jó barát,
hogy megóvná ezt az öregségében is nagy
gyereket, aki nászútra megy Itáliába. És az
sem érdekli, hogy teltkarcsú arája minden-
hová magukkal cipeli népes családját is –
természetesen a férj költségén. Ennyit erről,
s a rövid házas életükről, és ne többet...

Jókai írói hírnevének se tett jót ez a házas-
ság. A hírnév amúgy is leszálló ágban. Új ol-
vasói igények támadtak. Akiket már nem elé-
gítettek ki a romantikus mesék, a fantáziák
burjánzása, azok a nyolcvanas évek második
felétől az új írói csillag, a „realistán anekdo-
tázó” Mikszáth Kálmán regényeit olvasták,
majd Gárdonyi Gézát, Herczeg Ferencet,
Krúdy Gyulát. 

...A Nagykörút és a Dob utca sarkán áll
egy bérház, ennek második emeletén laknak
Jókaiék. Móric nagybeteg, utazásaiból haza-
térvén tüdőgyulladás gyötri, Bella, az ifjú fe-
leség hívja az orvost, kezelik, de nincs re-
mény. Tudják ezt a pesti újságírók, rohannak
a ház elé, mennek az emeletre, szimatolnak,
hallgatóznak, egymást lökdösik félre, ki le-
gyen az első, aki megírhatja saját lapjának:
„Jókai Mór 1904. május 5-én ennyi óra, eny-
nyi perckor meghalt.”

Temetése a lehető legpompásabb, főúri,
olyan, akár Kossuth Lajosé volt, ahol épp ő
mondta a gyászbeszédet. Ravatal a Nemzeti
Múzeum előcsarnokában, millió koszorú,
gyászbeszédek, gyászhintó, tömeg... Aztán
ki a Kerepesi temetőbe a főúton, az épülő ár-
kádos sírok mellett lesz az ő egyszerű sírja,
fejfája a Kis-Stáció utcai háza kapujából ké-
szült, ő kérte így, minél egyszerűbben...
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ÓH, PETŐFI, HA MOST ÉLNÉL!
(Részlet) 

Óh, Petőfi, ha most élnél,
Vajon mihez kezdenél itt?

Élnéd-e úgy a világot,
A hogy a többiek élik?

Szorultságból, mint poéta
Mit tehetnél mindenfélit?

Adnál-e ki divatlapot,
Változatos melléklettel?

Czifra bolond divatokat,
S hozzá egész tisztelettel

Irnád-e, hogy most ezt hordják,
Azt a "régit" hát feledd el!

Vagy élczlapot szerkesztenél?
Próbálgatva, hogyan lehet

Álruhában átszöktetni
Egy-egy ártatlan ötletet?

S hányni a czigánykereket,
Mikor már senki sem nevet?

Vagy, nem! Volnál, a ki voltál:
Ki azt mondja, mit rég mondott,

Ki nem nézte, merre úsznak?
A hol gát volt, ott átrontott,

S bámulnának nagy szemekkel, -
- Mint gyógyíthatatlan bolondot?

Az olyan eszmékre, miként
„Azok” voltak, most nincs bolt-ár;
A te lángod kihült helye
Nem tűzhely már, - csupán oltár:
- Tisztelik; de nem főznek rajt'.
De jól jártál, hogy meghaltál!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Így is maradt még huszonnégy évig, egyre
süppedőbben, gondozatlanul. Majd 1928-
tól kör alakú, ma is látható oszlopos épít-
mény veszi körül kis sírhantját, melynek fölső
szegélyén ott a maga fogalmazta felírat:
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog
köztetek lenni mindig...”

Ha tőle tovább bandukolunk, a temető el-
keskenyedő bal oldalán egyenest, majd jó

pár lépés után balra fordulunk, az úgyneve-
zett művészparcellában megtaláljuk a hozzá
mindig hűséges gondoskodó, anyáskodó fe-
leség, Laborfalvy Róza síremlékét.

És hol nyugszik az ifjú feleség? Grosz Bel-
lát Jókai általános örökösévé tette. Pesten
élt sokáig, pereskedve Fesztyékkel, majd
1942-ben származása miatt fenyegetve érez-
vén magát Londonba ment. Ott élt és ott is

halt meg 1947-ben, 67 éves korában. Vélhe-
tően a világváros valamelyik temetőjében
nyugszik... 

Jókai Mór nemzeti kincsünk. Volt idő és
lesz is idő, amikor a szépre, izgalmasra, ka-
landosra és szép magyar szóra vágyók kéz-
be veszik valamelyik kötetét, elvonulnak vele
egy nyugodalmas helyre és olvassák, olvas-
sák, kizökkenve a valóvilágból...

Szép nyarat és jó időt mindenkinek, szi-
asztok!

Amikor legutóbb elköszöntem tőletek,
egy hónapos szabadság előtt álltam,
ami sajnos nagyon hamar el is múlt,
ahogy az lenni szokott. Számomra na-
gyon kedves emlék, így engedjétek meg,
hogy most erről írjak. Nézzük mi történt:

Hogy az elején kezdjem, március 22-én hatalmas tortával köszön-
töttem Fiacskámat a 24. születésnapja alkalmából, aztán mivel úgyis
otthon voltunk, gyorsan megünnepeltük az én 62. születésnapomat
is. Mit kaptam szülinapomra? Hát egy cikket, amire nem tudom büsz-
ke lehetek-e? (Én mindenesetre az vagyok.) Íme Csízi Ágnes írása,
ami még április 17-én jelent meg a Nők Lapja Café-ban. Az újságíró-
nő olyan lányokkal, asszonyokkal készített riportsorozatot, akik nem
mindennapos foglalkozást űznek. Így kerültem a látókörébe: 

Kuthy Zsuzsa hatvankét éves, két évvel ezelőtt döntött úgy,
hogy pályát változtat, és több hónapos utazásokba fog. Még-
hozzá kemény munkával. A kamionoséletről, az előítéletek-
ről és a kalandokról kérdeztük őt.
• Hogyan lettél kamionos?
• 1973. június 24-e óta vagyok hivatásos sofőr. Taxisofőr voltam Buda-
pesten, évek óta éltem egyedül, amikor az interneten megismerked-
tem a párommal, Istvánnal, aki kamionos. 2011 nyarán kaptam tőle egy
meghívást, hogy ha van kedvem, kísérjem el őt utasként egy kéthetes,
európai kamionos körútra. Ekkor találkoztunk személyesen először. Az
út alatt, Svédországban ültem először ilyen autó volánjához, egy kikö-
tőben, ahol szerintem a sirályok azóta is nevetnek rajtam...
• Azóta együtt vezettek?
• Igen, és István tünemény, mindenkinek ilyen párt kívánok. Felváltva
vezetünk, egy-egy út több hónapig tart. Úgy kezdődött, hogy azt mond-
ta, nem állapot, hogy ő hetekig nincs itthon, én meg a pesti éjszaká-
ban taxizom. Így merült fel, hogy szerezzem meg a kamionos-jogosít-
ványt. Nekem nagyon tetszett az ötlet, és belevágtam. Pont a hatvana-
dik születésnapomat töltöttem be, amikor a kezembe kaptam a jogosít-
ványt. A vizsgabiztos külön meg is dicsért, hogy nő létemre, ebben a
korban hiba nélkül vizsgáztam. Elég érdekes bók, gondolhatod...
• Találkoztál előítéletekkel?
• Kicsit tartottam tőle, de egyáltalán nem volt ilyen élményem. A ka-
mionos fiúk eszméletlenül tisztelik a kamionos lányokat, mert tudják,
hogy milyen kemény ez a munka. Persze van, amikor én is elbénázok
dolgokat, de nincsenek megjegyzések, mutogatások, nincsen olyas-
mi, mint a hétköznapi forgalomban. Itt egy nőre úgy vigyáz a többi
kolléga, hogy az megdöbbentő.
• A család mit szólt hozzá, hogy belevágtál?
• A fiaim először rettentően kiakadtak, azóta viszont nagyon büsz-
kék rám. A nagyobbik fiammal már hozzászoktunk a különéléshez,
mert már nem laktunk együtt, amikor az első munkát kaptam. A ki-

sebbik akkor még huszonkét éves volt, és addig soha nem voltunk
távol egymástól. Egyik pillanatról a másikra maradt magára a fiatal-
ember... Két hétig bírta hideg kaján, aztán felhívott, én pedig az au-
tópályán, telefonon magyaráztam el neki, hogyan kell pörköltet főzni.
Százhúsz kilométer alatt megfőtt, és még nokedli is készült hozzá.
• Mi a legnehezebb ebben a szakmában?
• Fizikailag, idegileg, mentálisan is nagyon megterhelő. Óriási a fe-
lelősség. Százharminc-száznegyvenezer eurós tételeket szállítunk
egy negyventonnás autón, közben pedig figyelni kell körülöttünk a
többiekre is az utakon. A legelső kemény élményem kezdőként az
volt, hogy elindult velem lejtőn lefelé az autó, húsz tonna áruval. A pá-
rom megbízott bennem, tudta, hogy baj esetén nem pánikolok be,
így ő a mögöttem lévő ágyon aludt éppen. Nagy tempóban gurultunk
lefelé, aztán valamilyen csodálatos módon megoldottam a helyzetet,
majd ráripakodtam Istvánra, hogy hogyan hagyhat kezdő vezetőként
magamra egy ilyen veszélyes lejtőnél. Kiderült, hogy végig ébren
volt, de várta, hogy magamtól jöjjek rá a megoldásra. És persze fel-
ugrott volna, ha baj van...
• Hónapokon át egy autóban, összezárva laktok a párod-
dal...
• Az élettapasztalat sokat számít. Abban a korban vagyunk, amikor
tudjuk azt, hogy mindkettőnk életében ez egy fontos esély. Meg kell
becsülnünk, hogy szeretjük egymást, minden nap ajándék. Nincs is
túl sok konfliktus köztünk. Öt négyzetméteren élünk együtt, de még-
is megtartjuk a saját kis szféránkat és tiszteletben tartjuk a másikét.
Megjelent egy könyvem, Pilla jelenti a kamionból a címe. Amikor
írtam, néha két-három órán keresztül csak nyomkodtam a billentyű-
ket. És István hagyott, nem zavart közben. Ahogy én is tudom, hogy
amikor a videofilmjeit csinálja, vagy éppen az útvonaltervet készíti,
akkor csöndre van szüksége.
• Mi a helyzet a kényelemmel?
• Mindig attól függ, hogy kinek mennyire fontos az, hogy mit csinál.
Én vállaltam az idézőjeles kényelmetlenséget, mert rettenetesen sze-
retem ezt a munkát. Két év alatt annyit láttam a világból, amennyit
más soha egész életében, a kölni dóm harangjától kezdve a Mont
Blanc sziklaodújáig. Végigjártam egész Európát, Portugália kivételé-
vel. Ennek az az ára, hogy nincs wellness és forró fürdő. Egy két mé-
ter hosszú, hetven centi széles emeletes ágyon alszunk, teljesen jól
megvagyunk, van hűtő, a boltokban lehet élelmiszert kapni, gázpa-
lackon tudunk főzni. Fürdőszoba híján sajnos minden áldott nap
nem tudsz fürdeni, de amikor megérkezel egy le- vagy felrakóhelyre
a fuvaroztatókhoz, akkor ott van zuhanyozóhelyiség.
• Van számodra álomhelyszín vagy álommunka?
• A korom szabályozza a dolgokat. Imádok rakodni, fel-le mászni az
autóról, aktívan balettoztam, így nálam a fizikai megterhelés egyelőre
nem probléma. De tisztában vagyok a korommal. Ezért az lenne a
kívánságom, hogy még négy-öt évig ugyanilyen fizikai állapotban,
ugyanilyen munkát tudjak végezni. A többi nem számít. És persze
szeretném megérni, hogy a kisfiamnak szülessen egy babája. A
koromra visszatérve pedig állítólag én vagyok Európa legidősebb,
még aktívan dolgozó kamionosnője, és az a kamionsofőr is, aki
legidősebbként szerezte meg a jogosítványt. Ennek azért szívesen
utánajárnék, hogy tényleg így van-e... 

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 17. rész

Ez meg azEz meg az , és egy szüle, és egy születésnaptésnap

– Mi van, ha a sündisznó nem megy iskolába? – Sünnap.
* * *

– Mi van a tömegsír felett? – ??? – Csapatszellem!
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Hát ennyi volt a riport. Azóta többen felismernek a kollégák közül,
megszűnt, hogy csöndben meglapuljak, és ha valamit elrontok ren-
desen, hát azt már mindenki tudja a Csapat-
ban.

Nos, amikor megtértünk a telepre a
szabadság meg a „közszereplés” után, végre nyugodalmasabb
időszak következett. Természetesen megint Anglia, amit már egy-
általán nem fogadok ismeretlen és nemkívánatos dolognak. 

De az „Élet” ugye mindig tartogat meglepetéseket. Ez a meglepe-
tés most nem az autópályán, vagy egyéb közúton történt. Ez a várat-
lan és egyben meglepő feladat bizony a felrakóhelyen várt ránk. A
dolog úgy történt, hogy pótkocsit kellett cserélnünk az egyik kollé-
gával, akinek lejárt a munkaideje, de az árunak időre kellett a
McLaren céghez érnie. Nem vittünk egyebet, mint valamilyen alkat-
részeket. Szerintem nem állt volna le a gyár, ha nem érünk oda
pontban 06:30-ra, de nem volt mese, oda kellett érni, pontosan.
McLaren Technology Centre, Chertsey Road, Woking, Egyesült Ki-
rályság. Hurrá, majd bizonyára jönnek a Forma1 pilóták...

Landoltunk a kapu előtt, a portás bácsi tapsviharban tört ki, és
közölte, hogy nyugodtan kezdhetjük szétbontani az

autó oldalát,
mindjárt jön a
targonca és
leszedi a cuc-
cot. És a meg-
lepetés? A
McLaren visi-
t o r - p a r k o l ó -
jában a For-
mula1 nagyme-
női álltak körül
egy nemtudom-
m i l y e n t í p u s ú
ver senyau tó t .
Amikor előkap-
tam a fotómasi-

námat, hárman rohantak, hogy NEM, NEM szabad fényképezni, mert
ez egy olyan hely... a fenébe. Ezért elnézést kérek Tőletek, mert nem
tudtam fotókat készíteni, így az internetről szereztem képet, már csak
azért is, hogy lássátok milyen kocsikhoz szállítottuk a cuccot. Az au-
tók álomszépek voltak, de álmodozásra nem volt idő – állandó a fel-
ügyelet, az autók közelébe sem engedik az embert – ki kellett taka-
rodnunk a McLaren-telephelyről.

Aztán ha már ilyen szinten benne voltunk az autóiparban, a követ-
kező rakomány szintén gépjárművekkel kapcsolatos: hatalmas mére-
tű traktor-felnik következtek…

Nézzétek a képet. A balettművészet magasiskolája, amit elő kellett
adnom ahhoz, hogy ki tudjam bontani a spannifereket (amivel rögzít-

jük az árut, hogy el ne szaladgáljanak a helyükről menetköz-
ben). A munkások érdeklődve figyelték a „mutatványt”, és talán
még fogadásokat is kötöttek, hogy leesek, vagy nem. Sikerült
a manőver, és lepakolták az árut.

És ha már itt tartunk, egypár szót a kamionrakodásokról.
Valaki azt mondta nekem anno, mikor még a taxi volánja

mellett csak tervezgettem a kamionozást, hogy nem lesz ez
olyan nagy dolog, mert 85-nél úgysem tudok gyorsabban
menni ezekkel a bálnákkal (hehe, dehogynem), és majd jön-
nek a targoncás bácsik és megrakják a kocsit. Hát, ahogy azt
elképzeljük! Az igazság az, hogy valóban megrakják a pótko-
csit, de ha nem figyelek, akkor mint a kutyagumit behányják,

aztán vezess ahogy tudsz, és figyeld a tükröt, hogy
el ne hagyj valamit....

Tehát teljes ellenőrzéssel ott kell lenni a rakodásnál.
Aztán jön a vita. Ezt rakd keresztbe, azt hosszába, ezt felülre, azt

lejjebb, ezt nem lehet megkötni, mert ráraktad, nem fér el a span-
nifer-gép, azt rakd jobban balra, ezt meg a tetejére, ne bénázz, mert
nem tudom megkötni, te ne bénázz, kösd meg stb., stb. 

Akkor van szerencsénk, ha bent a telephelyen rakodunk, mert ott
„Hercegem” profin megoldja a dolgokat. Ja hogy ki is a „Herce-
gem”? Hát ő a legkedvesebb barátom-kollégám. Amikor először
találkoztunk – úgy másfél évvel ezelőtt –, így köszönt Istvánnak: jó
napot, hercegem. István közölte, hogy nem jó a megszólítás, neki Ki-
rály a neve. Ezen elmarháskodtunk egy darabig, és a végén kiderült
a nagy poén: Hercegem nem hajlandó – és képtelenség is lenne –
400 sofőr nevét megjegyezni, ezért mindenkit így szólít: „Herce-
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Így is maradt még huszonnégy évig, egyre
süppedőbben, gondozatlanul. Majd 1928-
tól kör alakú, ma is látható oszlopos épít-
mény veszi körül kis sírhantját, melynek fölső
szegélyén ott a maga fogalmazta felírat:
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog
köztetek lenni mindig...”

Ha tőle tovább bandukolunk, a temető el-
keskenyedő bal oldalán egyenest, majd jó

pár lépés után balra fordulunk, az úgyneve-
zett művészparcellában megtaláljuk a hozzá
mindig hűséges gondoskodó, anyáskodó fe-
leség, Laborfalvy Róza síremlékét.

És hol nyugszik az ifjú feleség? Grosz Bel-
lát Jókai általános örökösévé tette. Pesten
élt sokáig, pereskedve Fesztyékkel, majd
1942-ben származása miatt fenyegetve érez-
vén magát Londonba ment. Ott élt és ott is

halt meg 1947-ben, 67 éves korában. Vélhe-
tően a világváros valamelyik temetőjében
nyugszik... 

Jókai Mór nemzeti kincsünk. Volt idő és
lesz is idő, amikor a szépre, izgalmasra, ka-
landosra és szép magyar szóra vágyók kéz-
be veszik valamelyik kötetét, elvonulnak vele
egy nyugodalmas helyre és olvassák, olvas-
sák, kizökkenve a valóvilágból...

Szép nyarat és jó időt mindenkinek, szi-
asztok!

Amikor legutóbb elköszöntem tőletek,
egy hónapos szabadság előtt álltam,
ami sajnos nagyon hamar el is múlt,
ahogy az lenni szokott. Számomra na-
gyon kedves emlék, így engedjétek meg,
hogy most erről írjak. Nézzük mi történt:

Hogy az elején kezdjem, március 22-én hatalmas tortával köszön-
töttem Fiacskámat a 24. születésnapja alkalmából, aztán mivel úgyis
otthon voltunk, gyorsan megünnepeltük az én 62. születésnapomat
is. Mit kaptam szülinapomra? Hát egy cikket, amire nem tudom büsz-
ke lehetek-e? (Én mindenesetre az vagyok.) Íme Csízi Ágnes írása,
ami még április 17-én jelent meg a Nők Lapja Café-ban. Az újságíró-
nő olyan lányokkal, asszonyokkal készített riportsorozatot, akik nem
mindennapos foglalkozást űznek. Így kerültem a látókörébe: 

Kuthy Zsuzsa hatvankét éves, két évvel ezelőtt döntött úgy,
hogy pályát változtat, és több hónapos utazásokba fog. Még-
hozzá kemény munkával. A kamionoséletről, az előítéletek-
ről és a kalandokról kérdeztük őt.
• Hogyan lettél kamionos?
• 1973. június 24-e óta vagyok hivatásos sofőr. Taxisofőr voltam Buda-
pesten, évek óta éltem egyedül, amikor az interneten megismerked-
tem a párommal, Istvánnal, aki kamionos. 2011 nyarán kaptam tőle egy
meghívást, hogy ha van kedvem, kísérjem el őt utasként egy kéthetes,
európai kamionos körútra. Ekkor találkoztunk személyesen először. Az
út alatt, Svédországban ültem először ilyen autó volánjához, egy kikö-
tőben, ahol szerintem a sirályok azóta is nevetnek rajtam...
• Azóta együtt vezettek?
• Igen, és István tünemény, mindenkinek ilyen párt kívánok. Felváltva
vezetünk, egy-egy út több hónapig tart. Úgy kezdődött, hogy azt mond-
ta, nem állapot, hogy ő hetekig nincs itthon, én meg a pesti éjszaká-
ban taxizom. Így merült fel, hogy szerezzem meg a kamionos-jogosít-
ványt. Nekem nagyon tetszett az ötlet, és belevágtam. Pont a hatvana-
dik születésnapomat töltöttem be, amikor a kezembe kaptam a jogosít-
ványt. A vizsgabiztos külön meg is dicsért, hogy nő létemre, ebben a
korban hiba nélkül vizsgáztam. Elég érdekes bók, gondolhatod...
• Találkoztál előítéletekkel?
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mi, mint a hétköznapi forgalomban. Itt egy nőre úgy vigyáz a többi
kolléga, hogy az megdöbbentő.
• A család mit szólt hozzá, hogy belevágtál?
• A fiaim először rettentően kiakadtak, azóta viszont nagyon büsz-
kék rám. A nagyobbik fiammal már hozzászoktunk a különéléshez,
mert már nem laktunk együtt, amikor az első munkát kaptam. A ki-

sebbik akkor még huszonkét éves volt, és addig soha nem voltunk
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tópályán, telefonon magyaráztam el neki, hogyan kell pörköltet főzni.
Százhúsz kilométer alatt megfőtt, és még nokedli is készült hozzá.
• Mi a legnehezebb ebben a szakmában?
• Fizikailag, idegileg, mentálisan is nagyon megterhelő. Óriási a fe-
lelősség. Százharminc-száznegyvenezer eurós tételeket szállítunk
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gem”. Hát innen az elnevezés, egyébként Gyurikám – Hercegem –
az én nevem megjegyzi (bár néha Hercegnőnek hív...).

Szóval visszatérve a rakodásra, amikor Hercegem megrakja a pót-
kocsit, akkor nincs semmi probléma, mert ahova két tücsök még be-
férne, oda bepasszíroz még három verebet, és indulhatunk. De más-
hol annál több a gond-baj! Csak egy érdekes történet:

Németország, Nürnberg. A pót megrakva – színültig – kisüveges
(egy üveg kb. 1 deciliternyi) olajbogyóval, és ugyancsak ilyen kisüve-
ges chili paprikával. Ne akarjátok, hogy megírjam
hány üveggel, elég

legyen annyi, hogy
egy palettára 960 db fért rá és nem 33 palettányi volt, hanem úgyne-
vezett „kétmagasba” rakták (egy palettasorra még egy palettasor, a
tetejére) tehát számoljátok ki. 960x66. Ezt a rengeteg csörömpölő,
igencsak törékeny (savanyúság?) árut kellett Innsbruckba szállítani.
Lekötöttük rendesen, csúszásgátlókkal védtük őket, és körbe is vol-
tak fóliázva. Úgy nagyjából…

Amikor István meglátta ezt a „nagyjából” fóliázást, közölte, nincs
az az Isten, hogy ezt mi elvigyük. Csomagolják be rendesen! Nem,
volt a válasz, jó ez így is... de nem jó, csinálják meg rendesen... de jó!
De nem! De igen, de nem....

A hercehurca eltartott fél órát, aztán felírtuk a menetlevélre (vagyis
CMR-re), hogy az áru nincs rendesen csomagolva, felelősséget nem
vállalunk érte. Elindultunk. Mint aki tojáshéjon járkál. Szépen, lassan,
komótosan. Odaértünk. Kibontottuk a ponyvát. Hurrá, az áru sértet-
len, csak az a hárompalettányi áru, amin a vita folyt – fóliázd be job-
ban, nem fóliázom – az volt egy pettyet megdőlve, rá a többire. Mon-
dom a targoncásnak, óvatosan vegye ki, mert meg fog dőlni, leesik,
és oda lesz az egész, ugyanis az üveg törni szokott. Nagydarab oszt-
rák a targoncás, vígan fütyörészve rohangál a targoncával ezer kilo-
méteres sebességgel, és közli, hogy ő a legprofibb a szakmában ke-
rek e földön. Oké haver, te tudod... Tényleg profi volt, mert a három
ingatag palettából csak egyet vágott földhöz, de azt tisztességesen.

Közel ezer üveg törött, és amikor a főnöke felvilágosította, hogy ezt
bizony ki kell fizetnie, csendesen a sarokba tolta a targoncát, majd
földhöz vágva a sapkáját, és elhagyta a helyszínt. A „romokat” én és
a többi rakodómunkás eltakarítottuk. A „romok” közötti még ép üveg
olajbogyókat és chilipaprikákat igazságosan elosztottuk egymás kö-
zött, még ma is van belőle pár üveggel. (Ennyit megérdemeltünk.)

De én szeretek rakodni. Nagyon élve-

zem, amikor fel-alá mászkálok
az áru tetején és oldalán, és nevetni fogtok, még a
szemetesbálák lekötözését is élvezem (a szagot

mondjuk nem igazán). Istvánom szerint valami sajtkukaccal kapcso-
latos dolog éltet engem, mert állandó mozgásigényem van. Ez a fo-
lyamatos zizegés-zsizsegés sokszor alábbhagy, megszűnik. Amikor
egész éjszakán át toljuk Németország felől felfelé, mondjuk
Birminghambe a kamiont (kb. 1100 km) és már négy kamiont látunk
magunk előtt, pedig csak egy megy, amikor már csak azért beszé-
lünk, hogy a másik – aki éppen vezet – el ne aludjon, akkor az én zsi-
zsegésem bizony átváltozik kegyetlen alvásigénnyé. 

Úgy, mint most. 
Tehát mentem aludni, legközelebb elrontott manővereimmel szó-

rakoztatlak Benneteket.

39

– Hogy állítja meg a
nindzsa a teherautót? 

– Rálép a fékre.
* * *

– Hogy mondanád azt a
lovat, amelyiknek levág-
ták a lábát?

– Hasonló.

* * *
– Mi a bio-fajgyûlölet?
– Két kopaszbarack üt

egy cigánymeggyet.
* * *

– Mi lesz a kígyó és a
kenguru keresztezésébõl? 

– Ugrókötél.

Folytatás a 37. oldalról

A konzerv-raklap
később leborult

Óriási papírbálák, éppen ki-
szabadítom a lepakoláshoz

Montázs amerre járkálok Svájc, Tirol, Anglia
Angliai felrakodás, hatalmas
összekötözött szemétbálák
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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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Elévült adó-
tartozás törlése

Mikor lehetséges?
Automatikusan törli-e a NAV az elévült adótartozást? Bármi-
lyen adó- és járuléktartozás elévülhet-e? Mennyi az elévülési
idő? Van-e teendője a vállalkozónak ezzel kapcsolatban? 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezé-
sei szerint a törvény hatálya kiterjed az adóval, a járulékkal, az ille-
tékkel összefüggő, a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási
Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára telje-
sítendő, törvényen alapuló kötelező befizetésre (a továbbiakban
ezekett együt adó néven szerepeltetjük).

Az Art. 164. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához va-
ló jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év eltelté-
vel évül el, amelyben az adóról bevallást kellett tenni, illetve bevallás
hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A túlfizetés visszaigény-
léséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. 2014-ben tehát
– egyéb módosító körülmények hiányában – a 2007-es adókat lehet
elévültnek tekinteni.

Az Art. 164. § (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásá-
hoz való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától szá-
mított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtá-
si cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszab-
bodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótarto-
zás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adó, a
bírság végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedel-
mi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

A fentiek alapján tehát az adó-megállapításához való, illetőleg a
végrehajtáshoz való jog elévülésére vonatkozó szabályokat  az Art.
hatálya alá tartozó valamennyi jogcímen fennálló adótartozásra
irányadónak kell tekinteni, amely elévülés bekövetkezésének esetén
az adóhatóság hivatalból köteles azt figyelembe venni és adózó
adófolyószámlájáról törölni.
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Hivatásos ellenőrök a 6x6 taxinál
„A társaságoknál általában 7-9 fős Etikai Bizottságok működnek.
Ezek tagjai ugyanolyan taxisok, mint a többiek, csak fel vannak jogo-
sítva arra, hogy ha az utcán problémával találkoznak, akkor letilthas-
sák a hibázókat. Munkájukat lelkesen végzik, ám nem ez a fő tevé-
kenységük, hiszen térítést nem kapnak, vagyis nem ebből élnek. Ám
a profi, kizárólag ezért fizetett ellenőri gárda százszorta hatékonyab-
ban dolgozik. Az etikások hetente 2-3 alkalommal 3-4 órás interval-
lumban dolgoztak… ez pedig előre kiszámítható volt… Ez indokolta
elsősorban a napi 24 órás folyamatos ellenőrzés bevezetését. A
négy ellenőr úgy van beosztva, hogy egy mindig dolgozik az erre a
célra vásárolt autóval. Mozgási területüket nem határoltuk be, egész
Budapest területén kilométer-korlátozás nélkül végezhetik munkáju-
kat. Feladatukat az Etikai Bizottság vezetője határozza meg. A cég-
vezetés felé ő tartozik beszámolási kötelezettséggel. A statisztikák
szerint eddig a 7 etikás havi szinten kb. 250-300, legjobb esetben
350 autót ellenőrzött, míg most a hivatásosak 1000-1200-at. Ráadá-
sul korábban a figyelem nem terjedt ki minden részletre, vagyis bi-
zonyos mértékig felületes volt az ellenőrzés az időhiány miatt. Jelen-
leg viszont a kontroll minden részletre kiterjed.”

Felhívás érdekképviseleti szövetség létrehozására
„A múlt felidézése mellett – KIOSZ, IPOSZ, stb. – fontos szerep ju-
tott annak a felismerésnek, hogy a taxis szakmának szüksége van
országos, egységes képviseletre még akkor is, ha a taxis azt nem is-
meri el, mert „nem ő választotta meg”. Ismét felmerült a már szinte
szállóigévé vált megállapítás, hogy a taxis legnagyobb ellensége ép-
pen saját maga. A megalakítani kívánt érdekképviselet feladatai a
következők lennének (címszavakban):

• Banki hitelkonstrukciók és hitelgaranciák megteremtése
• A gépkocsi és az üzemanyag ÁFA visszaigényelhetősége
• Hatósági maximált tarifa önkormányzati hatáskörben
• Szabályozott vállalkozásgyakorlás (létszámlimit)
• Új, kedvezőbb gépjármű-biztosítási formák kidolgozása
• Társadalombiztosítási költségek csökkentése
• A számla- és nyugtaadási rend életszerűségének visszaállítása
• A drosztok használatának és kezelésének megoldása
• Adómentes megtakarítási gépkocsi beszerzéshez, stb.”

Erről írt a Taxisok Világa 1994 júliusában

20 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 2004 júliusában

10 éve történt

Ezek hihetetlen dolgok! 

Útburkolatcsere történt a VII. kerületi Dob utcában. Néhány helyen a jár-
da melletti szakaszt néhány centiméterrel megemelték. Az autósok nyu-
godtan ott is megállnak, hiszen ettől még a gyalogosok is akadálytalanul
közlekedhetnek. Mégis lebilincselik az autókat, mert a kerékbilincselők
járdának(!) értelmezik a néhány centivel megemelt szakaszt…

Tóth Tibor

– Mivel játszik a kis indián
a sínek között? – Az életé-
vel.

* * *
– Mi van az idegbeteg ló

lábán? – Pszichopata.

– Mi kell a sörösládák cipe-
léséhez? – Rekeszizom.

* * *
– Mi lesz a kecske és a ka-

csa keresztezõdésébõl? 
– McDonalds.

* * *
– Miért van a méheknek

királynõjük? – Mert ha kor-
mányuk volna, nem lenne
méz.
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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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Elévült adó-
tartozás törlése

Mikor lehetséges?
Automatikusan törli-e a NAV az elévült adótartozást? Bármi-
lyen adó- és járuléktartozás elévülhet-e? Mennyi az elévülési
idő? Van-e teendője a vállalkozónak ezzel kapcsolatban? 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezé-
sei szerint a törvény hatálya kiterjed az adóval, a járulékkal, az ille-
tékkel összefüggő, a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási
Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára telje-
sítendő, törvényen alapuló kötelező befizetésre (a továbbiakban
ezekett együt adó néven szerepeltetjük).

Az Art. 164. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához va-
ló jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év eltelté-
vel évül el, amelyben az adóról bevallást kellett tenni, illetve bevallás
hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A túlfizetés visszaigény-
léséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. 2014-ben tehát
– egyéb módosító körülmények hiányában – a 2007-es adókat lehet
elévültnek tekinteni.

Az Art. 164. § (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásá-
hoz való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától szá-
mított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtá-
si cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszab-
bodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótarto-
zás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adó, a
bírság végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedel-
mi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

A fentiek alapján tehát az adó-megállapításához való, illetőleg a
végrehajtáshoz való jog elévülésére vonatkozó szabályokat  az Art.
hatálya alá tartozó valamennyi jogcímen fennálló adótartozásra
irányadónak kell tekinteni, amely elévülés bekövetkezésének esetén
az adóhatóság hivatalból köteles azt figyelembe venni és adózó
adófolyószámlájáról törölni.
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Hivatásos ellenőrök a 6x6 taxinál
„A társaságoknál általában 7-9 fős Etikai Bizottságok működnek.
Ezek tagjai ugyanolyan taxisok, mint a többiek, csak fel vannak jogo-
sítva arra, hogy ha az utcán problémával találkoznak, akkor letilthas-
sák a hibázókat. Munkájukat lelkesen végzik, ám nem ez a fő tevé-
kenységük, hiszen térítést nem kapnak, vagyis nem ebből élnek. Ám
a profi, kizárólag ezért fizetett ellenőri gárda százszorta hatékonyab-
ban dolgozik. Az etikások hetente 2-3 alkalommal 3-4 órás interval-
lumban dolgoztak… ez pedig előre kiszámítható volt… Ez indokolta
elsősorban a napi 24 órás folyamatos ellenőrzés bevezetését. A
négy ellenőr úgy van beosztva, hogy egy mindig dolgozik az erre a
célra vásárolt autóval. Mozgási területüket nem határoltuk be, egész
Budapest területén kilométer-korlátozás nélkül végezhetik munkáju-
kat. Feladatukat az Etikai Bizottság vezetője határozza meg. A cég-
vezetés felé ő tartozik beszámolási kötelezettséggel. A statisztikák
szerint eddig a 7 etikás havi szinten kb. 250-300, legjobb esetben
350 autót ellenőrzött, míg most a hivatásosak 1000-1200-at. Ráadá-
sul korábban a figyelem nem terjedt ki minden részletre, vagyis bi-
zonyos mértékig felületes volt az ellenőrzés az időhiány miatt. Jelen-
leg viszont a kontroll minden részletre kiterjed.”

Felhívás érdekképviseleti szövetség létrehozására
„A múlt felidézése mellett – KIOSZ, IPOSZ, stb. – fontos szerep ju-
tott annak a felismerésnek, hogy a taxis szakmának szüksége van
országos, egységes képviseletre még akkor is, ha a taxis azt nem is-
meri el, mert „nem ő választotta meg”. Ismét felmerült a már szinte
szállóigévé vált megállapítás, hogy a taxis legnagyobb ellensége ép-
pen saját maga. A megalakítani kívánt érdekképviselet feladatai a
következők lennének (címszavakban):

• Banki hitelkonstrukciók és hitelgaranciák megteremtése
• A gépkocsi és az üzemanyag ÁFA visszaigényelhetősége
• Hatósági maximált tarifa önkormányzati hatáskörben
• Szabályozott vállalkozásgyakorlás (létszámlimit)
• Új, kedvezőbb gépjármű-biztosítási formák kidolgozása
• Társadalombiztosítási költségek csökkentése
• A számla- és nyugtaadási rend életszerűségének visszaállítása
• A drosztok használatának és kezelésének megoldása
• Adómentes megtakarítási gépkocsi beszerzéshez, stb.”

Erről írt a Taxisok Világa 1994 júliusában

20 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 2004 júliusában

10 éve történt

Ezek hihetetlen dolgok! 

Útburkolatcsere történt a VII. kerületi Dob utcában. Néhány helyen a jár-
da melletti szakaszt néhány centiméterrel megemelték. Az autósok nyu-
godtan ott is megállnak, hiszen ettől még a gyalogosok is akadálytalanul
közlekedhetnek. Mégis lebilincselik az autókat, mert a kerékbilincselők
járdának(!) értelmezik a néhány centivel megemelt szakaszt…

Tóth Tibor

– Mivel játszik a kis indián
a sínek között? – Az életé-
vel.

* * *
– Mi van az idegbeteg ló

lábán? – Pszichopata.

– Mi kell a sörösládák cipe-
léséhez? – Rekeszizom.

* * *
– Mi lesz a kecske és a ka-

csa keresztezõdésébõl? 
– McDonalds.

* * *
– Miért van a méheknek

királynõjük? – Mert ha kor-
mányuk volna, nem lenne
méz.

ujtaxi.qxd  7/9/14 08:19  Page 41



II. Csalogány utca 
Taxis kolléga már jelezte, hogy a csendes címkiadásban szétszó-
ródtak a taxik. A Csalogány utca – Fazekas utca sarok környékén is
sokan várakoznak, jó lenne itt egy taxiállomás. 
XIV. Hermina út
Útburkolati jelek hiányában rendszeresen civil autók állnak meg a
taxiállomáson, jó lenne az útburkolati jeleket pótolni. 

XVIII. Repülőtér
Állandóan civil autók állnak a repülőtéri nagy parkolóban levő taxiál-
lomáson. A rendőrök nem tudnak velük szemben intézkedni, mert a

kihelyezett jelzőtábla nem szerepel a KRESZ-ben. Kérünk egy hiva-
talos TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát. 
XIV. Örs Vezér tere 
A villamos-végállomásnál megszüntették a taxiállomást, mert a villa-
mospótló autóbuszoknak itt volt a végállomásuk. Az ideiglenes au-
tóbusz-végállomás megszűnt, kérjük visszahelyezni a TAXIÁLLO-
MÁS jelzőtáblát

XIX. Vas Gereben utca 

Jelenleg senki sem használja a mellékutcában lévő taxiállomást, se
az utasok, se a taxisok nem tudnak róla. Jó lenne legalább az útbur-
kolati jeleket felfesteni, hogy odaszokjanak az utasok és a taxisok. 

Juhász Péter
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Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban

Megkaptuk, amit akartunk!
Elértük végre, amire két évtizedig hiába vártunk, teljesült a szent-
négység: droszt, létszám, tarifa, ellenőrzés. 

1. Kiépített droszthálózatot akartunk, megkaptuk, a fele használ-
hatatlan.

2. Létszámkorlátozást akartunk, megkaptuk, majd’ belerokkan-
tunk.

3. Fix tarifát akartunk, végre megkaptuk, valaki szerint sok, valaki
szerint kevés, de hogy nem fix a tarifa Budapesten, az fix.

4. Ellenőrzést akartunk, a tisztességes taxisok ne kövessenek el
hibákat, a bűnözőkről nem beszélünk.

1. A drosztok egy része azért használhatatlan, mert olyan frekven-
tált helyen van, mint a XIII. kerületi Turbina utca, másokat elfoglal-
nak a civilek, mint a VI. kerületi Nagymező utca, megint másokat
az úgynevezett „kollégák” (pl. Állatkerti körút). A drosztellenőrnek
nem feladata az illetéktelen autók eltávolíttatása, de én nem száll-
hatok ki 10 percre, hogy megigyak egy kávét, vagy a közeli presz-
szóban, bevásárlóközpontban stb. elvégezzem a dolgomat (most
nem szeretnék hosszaban értekezni azokról a taxisnak látszó
egyedekről, akik üvegbe vizelnek, vagy a droszttól 5 méterre lévő
bokrot illatosítják). Ugyanakkor vannak kollégák is, akik órákra
droszton (netán a droszt legelején) hagyják az autójukat, tartósan
akadályozva mások munkáját.

2. Milyen egyszerű lett volna azt mondani, hogy Budapesten 5000
vagy 6000 taxira van szükség. Tudom, alkotmányellenes. Azok ott
nyugaton semmit sem tudnak a demokráciáról, ezért megtehetik,
mi itt nem. Helyette kaptunk indirekt létszámkorlátozást az esély-
egyenlőség jegyében. Aki 1000 Ft-ot számol 1 km-ért, az far-
zsebből sárgít, aki az előírt viteldíjat alkalmazza, annak ez igen
nagy érvágás! Tehát ki fogja abbahagyni, és ki fog megmaradni a
szakmában?

3. A meghirdetett „fix” tarifa az egységes arculattal (sárgaság) kivá-
lóan alkalmas az utasok becsapására. Budapest lakosságának a
„taxis-rendelet” azt jelenti, hogy sárga autóba kell ülnie, és akkor

XIV. Hermina út: Útburkolati
jelek hiányában nem hasz-
nálható a droszt

A repülőtéren nem szab-
ványos a jelzőtábla

XIX. Vas Gereben u.: Sokan
nem is tudják, hogy van itt
egy taxiállomás
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Kétoldalas, összefoglaló írás jelent meg az
ADAC MOTORWELT újságban, a térfigyelő
kamerákról. Semmi sem maradhat titokban!
Figyelik, rögzítik merre jártunk autónkkal,
hol vezettünk gyorsan, hol parkoltunk. És az
adatok egy részét továbbítják az illetéke-
seknek…

Felsorolták, hol figyelnek bennünket:

1. Autópálya-kamerák: Folyamatosan fi-
gyelik az autópályák forgalmát.

2. Autószervizek: Autónk adatait rögzítik,
az információkat tárolják. 

3. Benzinkutak: Már a benzinkúthoz köze-
lítve kameráznak bennünket, a kártyával fi-
zetők külön „nyomot hagynak” maguk után.

4. Térfigyelő kamerák: Rengeteg adatot
gyűjtenek a környezetről, járművekről, em-
berekről. 

5. Parkolóhely: A parkolási díjat nem fize-

tők rendszámát felírják, így a jármű pozíció-
ját rögzítik. 

6. Rendőrség: Egy esetleges baleset után
a rendőrség külön felírja a járművezetők és
a járművek adatait és továbbítják az illetéke-
seknek.

7. Sebességmérés: 4.000 (!) telepített és
1.000 mobil sebességmérő berendezés
van Németországban az utak mentén.

8. Mobiltelefon-átjátszók: A mobiltelefo-
nok cellainformációit tárolják, így tudják, mi-
kor, merre járunk.

9. Műholdak: Figyelik a GPS-készülékein-
ket. 

10. Teherautók vámellenőrzése: Ahogy
nálunk is, ott is speciális kamerákkal figye-
lik, „átvilágítják” a teherautókat a határon, a
járművek adatait tárolják.

11. Video VÁM-ellenőrzés: Már az or-
szágba belépéskor rögzítik a belépő jármű-
vek rendszámát. 

12. Bűnügyi kamerák: Magyarországon is
használ a rendőrség speciális, éjszaka is látó
kamerákat, például a határsértők elfogására.

Juhász Péter

a Főváros által előírt fix tarifával fog utazni. És nem érti, hogy ke-
rülhet mégis 8.000 Ft-ba egy 5 km-es út! Konklúzió: BKV-val
megy, mert az megfizethető.

4. Azt hallottam, hogy volt már taxis, aki lebukott árdrágítás miatt,
de nem hiszem el, hogy ilyen nagy a rablók száma! Vajon ott fo-
lyik az ellenőrzés, ahol szükség van rá, vagy a
Turbina utcai droszton? Még mindig találkozom
nap mint nap ajánatkérő utasokkal, pedig a fix
tarifa arról is kéne szóljon, hogy nem kell előre
megkérdezni a fuvardíjat, mert annyiba fog ke-
rülni az utazás, mint tegnap vagy a múlt héten. 

Vannak, akik azt hiszik, hogy ezzel a taxisrendelet-
tel minden megoldódott Budapesten. Olyat is hal-
lottam utasomtól, hogy  ez a rendelet a hiénák el-
len irányult. Ki kellett ábrándítsam: ha volt egyálta-
lán ilyen törekvés, nem ért célba. Senki ne higy-
gye, hogy a hiéna nem fogja megelőzni világító

szabadjelzővel a másik szabad taxit, hogy nem fogja elkergetni a
frekventált területről, és azt se, hogy 280 Ft-ért fog dolgozni. Nem.
Amíg a hivatalok partnerek ebben, és nem kényszerítik őket tisztes-
séges munkavégzésre, addig nem lesz rend Budapesten!

(név és cím a szerkesztőségben)

Nem csak nálunk, Németországban is 

A „Nagy Testvér” mindent lát!

– Ki követi el a legtöbb összeadási hi-
bát? – Az anyakönyvvezetõ.

* * *
– Mit kell adni a hasmenéses víziló-

nak? – UTAT!
* * *

– Milyen az arab lopakodó? – Teve
mamuszban.

Nem csak nálunk. Mindenhol, minden
pillanatban figyelnek bennünket
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II. Csalogány utca 
Taxis kolléga már jelezte, hogy a csendes címkiadásban szétszó-
ródtak a taxik. A Csalogány utca – Fazekas utca sarok környékén is
sokan várakoznak, jó lenne itt egy taxiállomás. 
XIV. Hermina út
Útburkolati jelek hiányában rendszeresen civil autók állnak meg a
taxiállomáson, jó lenne az útburkolati jeleket pótolni. 

XVIII. Repülőtér
Állandóan civil autók állnak a repülőtéri nagy parkolóban levő taxiál-
lomáson. A rendőrök nem tudnak velük szemben intézkedni, mert a

kihelyezett jelzőtábla nem szerepel a KRESZ-ben. Kérünk egy hiva-
talos TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát. 
XIV. Örs Vezér tere 
A villamos-végállomásnál megszüntették a taxiállomást, mert a villa-
mospótló autóbuszoknak itt volt a végállomásuk. Az ideiglenes au-
tóbusz-végállomás megszűnt, kérjük visszahelyezni a TAXIÁLLO-
MÁS jelzőtáblát

XIX. Vas Gereben utca 

Jelenleg senki sem használja a mellékutcában lévő taxiállomást, se
az utasok, se a taxisok nem tudnak róla. Jó lenne legalább az útbur-
kolati jeleket felfesteni, hogy odaszokjanak az utasok és a taxisok. 

Juhász Péter
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Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban

Megkaptuk, amit akartunk!
Elértük végre, amire két évtizedig hiába vártunk, teljesült a szent-
négység: droszt, létszám, tarifa, ellenőrzés. 

1. Kiépített droszthálózatot akartunk, megkaptuk, a fele használ-
hatatlan.

2. Létszámkorlátozást akartunk, megkaptuk, majd’ belerokkan-
tunk.

3. Fix tarifát akartunk, végre megkaptuk, valaki szerint sok, valaki
szerint kevés, de hogy nem fix a tarifa Budapesten, az fix.

4. Ellenőrzést akartunk, a tisztességes taxisok ne kövessenek el
hibákat, a bűnözőkről nem beszélünk.

1. A drosztok egy része azért használhatatlan, mert olyan frekven-
tált helyen van, mint a XIII. kerületi Turbina utca, másokat elfoglal-
nak a civilek, mint a VI. kerületi Nagymező utca, megint másokat
az úgynevezett „kollégák” (pl. Állatkerti körút). A drosztellenőrnek
nem feladata az illetéktelen autók eltávolíttatása, de én nem száll-
hatok ki 10 percre, hogy megigyak egy kávét, vagy a közeli presz-
szóban, bevásárlóközpontban stb. elvégezzem a dolgomat (most
nem szeretnék hosszaban értekezni azokról a taxisnak látszó
egyedekről, akik üvegbe vizelnek, vagy a droszttól 5 méterre lévő
bokrot illatosítják). Ugyanakkor vannak kollégák is, akik órákra
droszton (netán a droszt legelején) hagyják az autójukat, tartósan
akadályozva mások munkáját.

2. Milyen egyszerű lett volna azt mondani, hogy Budapesten 5000
vagy 6000 taxira van szükség. Tudom, alkotmányellenes. Azok ott
nyugaton semmit sem tudnak a demokráciáról, ezért megtehetik,
mi itt nem. Helyette kaptunk indirekt létszámkorlátozást az esély-
egyenlőség jegyében. Aki 1000 Ft-ot számol 1 km-ért, az far-
zsebből sárgít, aki az előírt viteldíjat alkalmazza, annak ez igen
nagy érvágás! Tehát ki fogja abbahagyni, és ki fog megmaradni a
szakmában?

3. A meghirdetett „fix” tarifa az egységes arculattal (sárgaság) kivá-
lóan alkalmas az utasok becsapására. Budapest lakosságának a
„taxis-rendelet” azt jelenti, hogy sárga autóba kell ülnie, és akkor

XIV. Hermina út: Útburkolati
jelek hiányában nem hasz-
nálható a droszt

A repülőtéren nem szab-
ványos a jelzőtábla

XIX. Vas Gereben u.: Sokan
nem is tudják, hogy van itt
egy taxiállomás

ujtaxi.qxd  7/9/14 08:19  Page 42

43

Kétoldalas, összefoglaló írás jelent meg az
ADAC MOTORWELT újságban, a térfigyelő
kamerákról. Semmi sem maradhat titokban!
Figyelik, rögzítik merre jártunk autónkkal,
hol vezettünk gyorsan, hol parkoltunk. És az
adatok egy részét továbbítják az illetéke-
seknek…

Felsorolták, hol figyelnek bennünket:

1. Autópálya-kamerák: Folyamatosan fi-
gyelik az autópályák forgalmát.

2. Autószervizek: Autónk adatait rögzítik,
az információkat tárolják. 

3. Benzinkutak: Már a benzinkúthoz köze-
lítve kameráznak bennünket, a kártyával fi-
zetők külön „nyomot hagynak” maguk után.

4. Térfigyelő kamerák: Rengeteg adatot
gyűjtenek a környezetről, járművekről, em-
berekről. 

5. Parkolóhely: A parkolási díjat nem fize-

tők rendszámát felírják, így a jármű pozíció-
ját rögzítik. 

6. Rendőrség: Egy esetleges baleset után
a rendőrség külön felírja a járművezetők és
a járművek adatait és továbbítják az illetéke-
seknek.

7. Sebességmérés: 4.000 (!) telepített és
1.000 mobil sebességmérő berendezés
van Németországban az utak mentén.

8. Mobiltelefon-átjátszók: A mobiltelefo-
nok cellainformációit tárolják, így tudják, mi-
kor, merre járunk.

9. Műholdak: Figyelik a GPS-készülékein-
ket. 

10. Teherautók vámellenőrzése: Ahogy
nálunk is, ott is speciális kamerákkal figye-
lik, „átvilágítják” a teherautókat a határon, a
járművek adatait tárolják.

11. Video VÁM-ellenőrzés: Már az or-
szágba belépéskor rögzítik a belépő jármű-
vek rendszámát. 

12. Bűnügyi kamerák: Magyarországon is
használ a rendőrség speciális, éjszaka is látó
kamerákat, például a határsértők elfogására.

Juhász Péter

a Főváros által előírt fix tarifával fog utazni. És nem érti, hogy ke-
rülhet mégis 8.000 Ft-ba egy 5 km-es út! Konklúzió: BKV-val
megy, mert az megfizethető.

4. Azt hallottam, hogy volt már taxis, aki lebukott árdrágítás miatt,
de nem hiszem el, hogy ilyen nagy a rablók száma! Vajon ott fo-
lyik az ellenőrzés, ahol szükség van rá, vagy a
Turbina utcai droszton? Még mindig találkozom
nap mint nap ajánatkérő utasokkal, pedig a fix
tarifa arról is kéne szóljon, hogy nem kell előre
megkérdezni a fuvardíjat, mert annyiba fog ke-
rülni az utazás, mint tegnap vagy a múlt héten. 

Vannak, akik azt hiszik, hogy ezzel a taxisrendelet-
tel minden megoldódott Budapesten. Olyat is hal-
lottam utasomtól, hogy  ez a rendelet a hiénák el-
len irányult. Ki kellett ábrándítsam: ha volt egyálta-
lán ilyen törekvés, nem ért célba. Senki ne higy-
gye, hogy a hiéna nem fogja megelőzni világító

szabadjelzővel a másik szabad taxit, hogy nem fogja elkergetni a
frekventált területről, és azt se, hogy 280 Ft-ért fog dolgozni. Nem.
Amíg a hivatalok partnerek ebben, és nem kényszerítik őket tisztes-
séges munkavégzésre, addig nem lesz rend Budapesten!

(név és cím a szerkesztőségben)

Nem csak nálunk, Németországban is 

A „Nagy Testvér” mindent lát!

– Ki követi el a legtöbb összeadási hi-
bát? – Az anyakönyvvezetõ.

* * *
– Mit kell adni a hasmenéses víziló-

nak? – UTAT!
* * *

– Milyen az arab lopakodó? – Teve
mamuszban.

Nem csak nálunk. Mindenhol, minden
pillanatban figyelnek bennünket
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt for-
galmi helyzetben csak úgy tud meggyő-
ződni arról, hogy taxiját nem kezdte-e már
előzni egy másik jármű, ha kibújik a teher-
autó takarásából.
2. Helyes a „B” válasz. Nem csak a köz-
vetlen mögöttünk haladóra kell ilyenkor te-
kintettel lennünk, mert lehet egy már ko-
rábban sorozatos (folyamatos) előzésbe
kezdett másik közeledő gépjármű is.
3. Helyes a „C” válasz. Az egyébként
szabályosan közlekedő járművezetőnek is
van balesetelhárítási kötelezettsége! Az
adott esetben a taxis akkor cselekszik he-
lyesen, ha csökkenti járműve sebességét
és félrehúzódással elkerüli a frontális üt-
közést.
4. Helyes a „C” válasz. A piros autó ve-
zetőjének a saját forgalmi sávjában, a le-
hetséges mértékben jobbra kell húzódnia.
A leállósávra azért nem szabad húzódnia,
mert esetleg éppen ott fog a megkülön-
böztetett gépkocsi továbbhaladni.
5. Helyes a „C” válasz. Az előzés nem
jog, csak lehetőség! A járművezető mindig
csak saját felelősségére kezdheti meg és
viheti véghez az előzést. 
6. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten kívül a lassan haladó – legfeljebb 40
km/h – mezőgazdasági vontató vezetőjé-
nek az úttest szélére húzódással és – a

szükséghez képest – lassítással is elő kell
segítenie azt, hogy más jármű megelőz-
hesse.
7. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se; „Körforgalom”. A körforgalmú út az
egyik kivétel az útkereszteződésre vonat-
kozó általános előzési tilalom alól.
8. Helyes a „C” válasz. A pedált taposó
könnyen jobbra-balra billenő kerékpáro-
soktól a biztonság érdekében mindig na-
gyobb oldaltávolságot kell tartanunk, mint
a gépjárművektől.
9. Helyes az „A” válasz. Az „Előzni ti-
los” jelzőtábla hatálya alá eső útszakaszon
az előzést nemcsak megkezdeni, hanem a
már korábban – még a tábla elérése előtt
– megkezdett előzést tovább folytatni ti-
los. 
10. Helyes a „C” válasz. Előzéskor cél-
szerű legalább 15.…20 km/h sebesség-
gel gyorsabban haladni a megelőzöttnél,
hogy hamar befejezhető legyen a manő-
ver.
11. Helyes a „C” válasz. A ráfutásos
baleset az előzés megkezdése előtt akkor
kerülhető el, ha a két jármű közti távolság
legalább a követési távolságnak felel meg.
12. Helyes a „B” válasz. A fehér színű
gépkocsi vezetője sérti a megállásra vo-
natkozó hatályos szabályt, mert az autó a
menetiránnyal szemben áll.

Elhunyt 
Dr. Svéda Erzsébet,
a Főtaxi Zrt. korábbi jogi

igazgatója.

Erzsike a jogi
pályafutását a
Főtaxinál kezd-
te 1964-ben. Egé-
szen nyugdíjba
vonulásáig tö-
retlenül dolgo-
zott cégünknél. 

Több évtize-
des munkavi-

szonya alatt a jogi előadói, jogtanácso-
si, majd osztályvezetői, főosztályveze-
tői, és később a jogi igazgatói munka-
kört töltötte be. 

A cégben végzett gazdasági tevé-
kenysége mellett, és nyugdíjba vonulá-
sa után is több évig a mindenkori taxis
érdekképviseleti szervezetekben a jog-
szabályok előkészítésében, a taxis tár-
sadalom érdekeit képviselve vállalt ak-
tív tevékenységet. 

Kedves személyisége most már örök-
re hiányozni fog.

Tisztelettel és szeretettel 
búcsúzik tőle:

a Főtaxi Zrt. kollektívája
Cziráki Lajos „Tuborg”

- élt 62 évet – 
Hogyan lehet az, hogy valaki már életében fogalommá
válik, hogy pótolhatatlan űrt hagy maga után? Le-
gyünk őszinték, a legtöbb taxis megcsinálja a pénzét
nap mint nap, aztán megy a családjához, vagy pecázni.

„Tuborg” nem ilyen volt. 
Munka közben és az után is segítette, oktatta kollé-

gáit. Hihetetlen szakmai tapasztalattal „osztotta az észt”. Évek során ment
taxitársaságtól taxitársasághoz, de mindenhol szeretettel fogadták. Sehol
sem bomlasztott, mindenhol a szakmát okította. Majdnem négy évtizedig ta-
xizott!  

Régen a „kockások” családtagja volt, de ma is „mindenkiben megállt az
ütő”, a Főtaxinál, amikor meghallották a tragikus hírt: Tuborg elment. Na-
gyon rég volt, amikor a Citynél dolgozott, de ott is beolvasták az URH-csator-
nán a tragédiát. Volt a Budataxinál és a Tele5 taxinál is.

Olyan kolléga volt, aki sok helyen megfordult, de sehol sem felejtették. 
Ott volt mindenütt, átlátta a szakmát!  Két infarktus után, leszázalékolva,

de mindennap lejött hozzánk a „Rókus” droszthoz, kérdezve, mi újság?
„Tuborg” betegen is, érdek nélkül is, de mindennap jött segíteni. Kérdezte, mi
a helyzet a táblagépekkel, a tabletekkel, hogyan megy a bolt? 

Az etikett szerint mindig az a taxitársaság írja a nekrológot, ahol az elhunyt
taxis kolléga utoljára dolgozott. Most viszont a TaxiPlus vezetősége – ott taxi-
zott utoljára – engedélyezte, hogy szerény személyem írja a nekrológot.

Minden taxis, minden taxitársaság nevében, ahol dolgozott:
TUBORG! 

Isten nyugosztaljon!
A Lámpafelelős

Sárközi Zsigmond
(Főtaxi URH 1198)  

– élt 59 évet – 

Zsiga bácsi halá-
lával egy igazi
úriember távo-
zott közölünk.
Nem felejtjük ha-
tározott, elegáns
lépéseit, ahogy
egyik kollégától
ment a másikig a

repülőtér puffer parkolójában. Min-
denkihez volt egy kedves szava, min-
denkit meghallgatott. 

Egy olyan kolléga volt, akire soha-
sem volt panasz, akivel sohasem volt
probléma.

Hiányozni fogsz az Aréna drosztról, a
kőbányai Liget térről, a „kockások”
családjából.

Nyugodj békében!
Főtaxis kollégák
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Taxis kolléga keresett meg, mutatva
egy információs anyagot, miszerint vi-
déki taxis vállalkozás Budapesten
ajánlja fel szolgáltatásait. Hogy van
ez? Budapesten nem csak budapesti
taxisok vállalhatnak munkát, nagyon
szigorú feltételek mellett? Sárgított ta-
xik, autóméret, motorteljesítmény és
más millió szigorú feltételek…

Természetesen megkerestem a Bu-
dapesti Közlekedési Központot, ők
Budapest Főváros Kormányhivatalá-
hoz küldtek. Itt a válaszuk, rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.)

A közúti közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti járművek üzemben tartásá-
ról szóló rendelet értelmében:

(1) Személytaxival
a) taxiengedélyben meghatározott

működési területen kívülre is szállítha-
tó utas

b) nemzetközi szerződésekben
meghatározott keretek között az or-
szághatáron kívülre is szállítható utas

2) Személytaxival a működési terü-
leten kívül – a korábban szállított utas
visszaszállítását kivéve – csak írásban
történő vagy egyéb ellenőrizhető mó-
don dokumentált előrendelés alapján,
a működési területre irányuló úticéllal
vehető fel utas, már odaúton is kikap-
csolt (foglaltra állított) „TAXI” fényjelző
berendezéssel.

A fentiek értelmében tehát Buda-
pest közigazgatási területén belül
személytaxi-szolgáltatást azon gazda-

sági társaságok végezhetnek (vehet-
nek fel utast), akiknek a taxiengedé-
lyükbe ez bejegyzésre került, és ezen
vállalkozások tekintetében alkalma-
zandóak a személytaxival végzett sze-
mélyszállítási szolgáltatás és a sze-
mélytaxi-szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgálat működtetésének
feltételeiről, a taxiállomások létesíté-
sének és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósági
áráról szóló Főváros Közgyűlés rende-
let rendelkezései.

A fenti jogszabályi hivatkozás
azonban lehetőséget ad azon
személytaxi szolgáltatást nyújtó
vállalkozások részére, akik Buda-
pest területére nem rendelkeznek
taxiengedéllyel, hogy Budapest
közigazgatási területén belülről
előrendelés alapján utasokat ve-
gyen fel, illetve Budapest terüle-
tére korlátozás nélkül szállítható
utas, amennyiben a fuvar kezdete
működési területen belül volt.

Ipolyi-Keller Imre
szakigazgatási szerv vezető

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Közlekedési Felügyelősége

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

Vidéki taxisok legálisan vállalhatnak munkát Budapesten 

Vidéki taxis vállalkozás precízen
megmondja, mennyiért fuvaroz a
belvárosból a repülőtérre!
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt for-
galmi helyzetben csak úgy tud meggyő-
ződni arról, hogy taxiját nem kezdte-e már
előzni egy másik jármű, ha kibújik a teher-
autó takarásából.
2. Helyes a „B” válasz. Nem csak a köz-
vetlen mögöttünk haladóra kell ilyenkor te-
kintettel lennünk, mert lehet egy már ko-
rábban sorozatos (folyamatos) előzésbe
kezdett másik közeledő gépjármű is.
3. Helyes a „C” válasz. Az egyébként
szabályosan közlekedő járművezetőnek is
van balesetelhárítási kötelezettsége! Az
adott esetben a taxis akkor cselekszik he-
lyesen, ha csökkenti járműve sebességét
és félrehúzódással elkerüli a frontális üt-
közést.
4. Helyes a „C” válasz. A piros autó ve-
zetőjének a saját forgalmi sávjában, a le-
hetséges mértékben jobbra kell húzódnia.
A leállósávra azért nem szabad húzódnia,
mert esetleg éppen ott fog a megkülön-
böztetett gépkocsi továbbhaladni.
5. Helyes a „C” válasz. Az előzés nem
jog, csak lehetőség! A járművezető mindig
csak saját felelősségére kezdheti meg és
viheti véghez az előzést. 
6. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten kívül a lassan haladó – legfeljebb 40
km/h – mezőgazdasági vontató vezetőjé-
nek az úttest szélére húzódással és – a

szükséghez képest – lassítással is elő kell
segítenie azt, hogy más jármű megelőz-
hesse.
7. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se; „Körforgalom”. A körforgalmú út az
egyik kivétel az útkereszteződésre vonat-
kozó általános előzési tilalom alól.
8. Helyes a „C” válasz. A pedált taposó
könnyen jobbra-balra billenő kerékpáro-
soktól a biztonság érdekében mindig na-
gyobb oldaltávolságot kell tartanunk, mint
a gépjárművektől.
9. Helyes az „A” válasz. Az „Előzni ti-
los” jelzőtábla hatálya alá eső útszakaszon
az előzést nemcsak megkezdeni, hanem a
már korábban – még a tábla elérése előtt
– megkezdett előzést tovább folytatni ti-
los. 
10. Helyes a „C” válasz. Előzéskor cél-
szerű legalább 15.…20 km/h sebesség-
gel gyorsabban haladni a megelőzöttnél,
hogy hamar befejezhető legyen a manő-
ver.
11. Helyes a „C” válasz. A ráfutásos
baleset az előzés megkezdése előtt akkor
kerülhető el, ha a két jármű közti távolság
legalább a követési távolságnak felel meg.
12. Helyes a „B” válasz. A fehér színű
gépkocsi vezetője sérti a megállásra vo-
natkozó hatályos szabályt, mert az autó a
menetiránnyal szemben áll.

Elhunyt 
Dr. Svéda Erzsébet,
a Főtaxi Zrt. korábbi jogi

igazgatója.

Erzsike a jogi
pályafutását a
Főtaxinál kezd-
te 1964-ben. Egé-
szen nyugdíjba
vonulásáig tö-
retlenül dolgo-
zott cégünknél. 

Több évtize-
des munkavi-

szonya alatt a jogi előadói, jogtanácso-
si, majd osztályvezetői, főosztályveze-
tői, és később a jogi igazgatói munka-
kört töltötte be. 

A cégben végzett gazdasági tevé-
kenysége mellett, és nyugdíjba vonulá-
sa után is több évig a mindenkori taxis
érdekképviseleti szervezetekben a jog-
szabályok előkészítésében, a taxis tár-
sadalom érdekeit képviselve vállalt ak-
tív tevékenységet. 

Kedves személyisége most már örök-
re hiányozni fog.

Tisztelettel és szeretettel 
búcsúzik tőle:

a Főtaxi Zrt. kollektívája
Cziráki Lajos „Tuborg”

- élt 62 évet – 
Hogyan lehet az, hogy valaki már életében fogalommá
válik, hogy pótolhatatlan űrt hagy maga után? Le-
gyünk őszinték, a legtöbb taxis megcsinálja a pénzét
nap mint nap, aztán megy a családjához, vagy pecázni.

„Tuborg” nem ilyen volt. 
Munka közben és az után is segítette, oktatta kollé-

gáit. Hihetetlen szakmai tapasztalattal „osztotta az észt”. Évek során ment
taxitársaságtól taxitársasághoz, de mindenhol szeretettel fogadták. Sehol
sem bomlasztott, mindenhol a szakmát okította. Majdnem négy évtizedig ta-
xizott!  

Régen a „kockások” családtagja volt, de ma is „mindenkiben megállt az
ütő”, a Főtaxinál, amikor meghallották a tragikus hírt: Tuborg elment. Na-
gyon rég volt, amikor a Citynél dolgozott, de ott is beolvasták az URH-csator-
nán a tragédiát. Volt a Budataxinál és a Tele5 taxinál is.

Olyan kolléga volt, aki sok helyen megfordult, de sehol sem felejtették. 
Ott volt mindenütt, átlátta a szakmát!  Két infarktus után, leszázalékolva,

de mindennap lejött hozzánk a „Rókus” droszthoz, kérdezve, mi újság?
„Tuborg” betegen is, érdek nélkül is, de mindennap jött segíteni. Kérdezte, mi
a helyzet a táblagépekkel, a tabletekkel, hogyan megy a bolt? 

Az etikett szerint mindig az a taxitársaság írja a nekrológot, ahol az elhunyt
taxis kolléga utoljára dolgozott. Most viszont a TaxiPlus vezetősége – ott taxi-
zott utoljára – engedélyezte, hogy szerény személyem írja a nekrológot.

Minden taxis, minden taxitársaság nevében, ahol dolgozott:
TUBORG! 

Isten nyugosztaljon!
A Lámpafelelős

Sárközi Zsigmond
(Főtaxi URH 1198)  

– élt 59 évet – 

Zsiga bácsi halá-
lával egy igazi
úriember távo-
zott közölünk.
Nem felejtjük ha-
tározott, elegáns
lépéseit, ahogy
egyik kollégától
ment a másikig a

repülőtér puffer parkolójában. Min-
denkihez volt egy kedves szava, min-
denkit meghallgatott. 

Egy olyan kolléga volt, akire soha-
sem volt panasz, akivel sohasem volt
probléma.

Hiányozni fogsz az Aréna drosztról, a
kőbányai Liget térről, a „kockások”
családjából.

Nyugodj békében!
Főtaxis kollégák
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Taxis kolléga keresett meg, mutatva
egy információs anyagot, miszerint vi-
déki taxis vállalkozás Budapesten
ajánlja fel szolgáltatásait. Hogy van
ez? Budapesten nem csak budapesti
taxisok vállalhatnak munkát, nagyon
szigorú feltételek mellett? Sárgított ta-
xik, autóméret, motorteljesítmény és
más millió szigorú feltételek…

Természetesen megkerestem a Bu-
dapesti Közlekedési Központot, ők
Budapest Főváros Kormányhivatalá-
hoz küldtek. Itt a válaszuk, rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.)

A közúti közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti járművek üzemben tartásá-
ról szóló rendelet értelmében:

(1) Személytaxival
a) taxiengedélyben meghatározott

működési területen kívülre is szállítha-
tó utas

b) nemzetközi szerződésekben
meghatározott keretek között az or-
szághatáron kívülre is szállítható utas

2) Személytaxival a működési terü-
leten kívül – a korábban szállított utas
visszaszállítását kivéve – csak írásban
történő vagy egyéb ellenőrizhető mó-
don dokumentált előrendelés alapján,
a működési területre irányuló úticéllal
vehető fel utas, már odaúton is kikap-
csolt (foglaltra állított) „TAXI” fényjelző
berendezéssel.

A fentiek értelmében tehát Buda-
pest közigazgatási területén belül
személytaxi-szolgáltatást azon gazda-

sági társaságok végezhetnek (vehet-
nek fel utast), akiknek a taxiengedé-
lyükbe ez bejegyzésre került, és ezen
vállalkozások tekintetében alkalma-
zandóak a személytaxival végzett sze-
mélyszállítási szolgáltatás és a sze-
mélytaxi-szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgálat működtetésének
feltételeiről, a taxiállomások létesíté-
sének és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósági
áráról szóló Főváros Közgyűlés rende-
let rendelkezései.

A fenti jogszabályi hivatkozás
azonban lehetőséget ad azon
személytaxi szolgáltatást nyújtó
vállalkozások részére, akik Buda-
pest területére nem rendelkeznek
taxiengedéllyel, hogy Budapest
közigazgatási területén belülről
előrendelés alapján utasokat ve-
gyen fel, illetve Budapest terüle-
tére korlátozás nélkül szállítható
utas, amennyiben a fuvar kezdete
működési területen belül volt.

Ipolyi-Keller Imre
szakigazgatási szerv vezető

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Közlekedési Felügyelősége

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

Vidéki taxisok legálisan vállalhatnak munkát Budapesten 

Vidéki taxis vállalkozás precízen
megmondja, mennyiért fuvaroz a
belvárosból a repülőtérre!
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Már a postások is…

A műholdas taxiirányítási rendszer bevezetése óta – megmon-
dom őszintén – megállok a főváros több pontján. Ha találok egy
szabad taxiállomást, megnézem a táblagépen, hányan vagyunk
a körzetben és hány cím várható. Nyilvánvalóan, ha a közelben
van 12 szabad autó és 2 cím várható, akkor arrébb tolom a brin-
gát. De ha van értelme, akkor megállok.

Régebben elindultam az Erzsébetvárosból és legtöbbször visz-
szamentem ugyanoda. Most viszont megállok, ahol lehet. A na-
pokban Pesterzsébet központjában látom, hogy üres a taxiállo-
más. Megnéztem a tablettet, taxi nincs a közelben, utas viszont
várható, ezért, mondom magamban, megállok egy kicsit. Éppen
fordulok be a drosztra, amikor beáll elém egy postásautó a taxi-
állomásra.

Azért volt bosszantó, mert a taxiállomás előtt, mögött, sőt a
szemközti oldalon is nagyon sok szabad hely volt, de neki pont
a mi taxiállomásunk kellett. Szólok neki udvariasan, hogy fárad-
jon tovább. Azt válaszolta: „Ha csomagot szállít, ott áll meg ahol
akar!” 

Gondoltam, megkérdezem a főnökét, hogy mit szól ehhez a
frappáns válaszhoz. Itt a főnök levele, rövidítve.

Az illetékes csomagkézbesítőnk szolgálati tevékenysége so-
rán a KRESZ megsértésével szabálytalanságot követett el, ame-
lyet az Ön által készített kép, valamint a gépjárműbe szerelt mű-
holdas nyomkövető rendszer bizonyított. A munkavállaló is elis-
merte, hogy hibázott. 

A történtek miatt szíves elnézését kérem, munkatársaimmal
azon dolgozunk, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson
elő. 

Csombok László
Üzemvezető

Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóság
Logisztikai Igazgatóság

Kézbesítési Üzem 

Azért ehhez a válaszhoz csak gratulálni tudok! Nem beszél mel-
lé, hanem intézkedik, és ráadásul hatékonyan. Bár máshol is így
állnának a panaszokhoz…

Most hogy – a jelek szerint – szinte magunkra maradtunk a
taxiállomásokért folytatott „harcban”, nincs más, nekünk kell fel-
venni a kesztyűt. Ha lehet, tessékeljük el az idegeneket a drosz-
tokról, ha nem megy, kérjünk telefonos segítséget. Mint köztu-
dott, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak éj-
jel-nappali telefonos ügyelete van… 

Juhász Péter

Vigyázzatok 
az Erzsébetvárosban
Mint köztudott, nagyon kell a pénz az önkormányzatoknak (is).
Miután a kerékbilincs leszedésének díja a kerületi önkormány-
zat pénztárcáját vastagítja, ezért minden lehetőséget megragad-
va bilincselnek! Ha egy jármű kereke csak érinti a fehér vonalat,
máris lebilincselik, ahogy erről a napokban beszámolt az egyik
kereskedelmi televíziós társaság is…

Szégyenletes…
Tóth Tibor

Vigyázzatok, már ezért is bilics jár...

Már a postások is a mi drosztjainkra állnak
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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!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!

ujtaxi.qxd  7/11/12 08:50  Page 8

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.

ujtaxi.qxd  1/11/12 09:14  Page 42

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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Már a postások is…

A műholdas taxiirányítási rendszer bevezetése óta – megmon-
dom őszintén – megállok a főváros több pontján. Ha találok egy
szabad taxiállomást, megnézem a táblagépen, hányan vagyunk
a körzetben és hány cím várható. Nyilvánvalóan, ha a közelben
van 12 szabad autó és 2 cím várható, akkor arrébb tolom a brin-
gát. De ha van értelme, akkor megállok.

Régebben elindultam az Erzsébetvárosból és legtöbbször visz-
szamentem ugyanoda. Most viszont megállok, ahol lehet. A na-
pokban Pesterzsébet központjában látom, hogy üres a taxiállo-
más. Megnéztem a tablettet, taxi nincs a közelben, utas viszont
várható, ezért, mondom magamban, megállok egy kicsit. Éppen
fordulok be a drosztra, amikor beáll elém egy postásautó a taxi-
állomásra.

Azért volt bosszantó, mert a taxiállomás előtt, mögött, sőt a
szemközti oldalon is nagyon sok szabad hely volt, de neki pont
a mi taxiállomásunk kellett. Szólok neki udvariasan, hogy fárad-
jon tovább. Azt válaszolta: „Ha csomagot szállít, ott áll meg ahol
akar!” 

Gondoltam, megkérdezem a főnökét, hogy mit szól ehhez a
frappáns válaszhoz. Itt a főnök levele, rövidítve.

Az illetékes csomagkézbesítőnk szolgálati tevékenysége so-
rán a KRESZ megsértésével szabálytalanságot követett el, ame-
lyet az Ön által készített kép, valamint a gépjárműbe szerelt mű-
holdas nyomkövető rendszer bizonyított. A munkavállaló is elis-
merte, hogy hibázott. 

A történtek miatt szíves elnézését kérem, munkatársaimmal
azon dolgozunk, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson
elő. 

Csombok László
Üzemvezető

Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóság
Logisztikai Igazgatóság

Kézbesítési Üzem 

Azért ehhez a válaszhoz csak gratulálni tudok! Nem beszél mel-
lé, hanem intézkedik, és ráadásul hatékonyan. Bár máshol is így
állnának a panaszokhoz…

Most hogy – a jelek szerint – szinte magunkra maradtunk a
taxiállomásokért folytatott „harcban”, nincs más, nekünk kell fel-
venni a kesztyűt. Ha lehet, tessékeljük el az idegeneket a drosz-
tokról, ha nem megy, kérjünk telefonos segítséget. Mint köztu-
dott, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak éj-
jel-nappali telefonos ügyelete van… 

Juhász Péter

Vigyázzatok 
az Erzsébetvárosban
Mint köztudott, nagyon kell a pénz az önkormányzatoknak (is).
Miután a kerékbilincs leszedésének díja a kerületi önkormány-
zat pénztárcáját vastagítja, ezért minden lehetőséget megragad-
va bilincselnek! Ha egy jármű kereke csak érinti a fehér vonalat,
máris lebilincselik, ahogy erről a napokban beszámolt az egyik
kereskedelmi televíziós társaság is…

Szégyenletes…
Tóth Tibor

Vigyázzatok, már ezért is bilics jár...

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

www.citroen.hu

IGÉNYEKRE SZABOTT AJÁNLATOK TAXIVÁLLALATOK ÉS –SOFŐRÖK SZÁMÁRA

Válasszon nagy munkabírású, megbízható, tágas személygépkocsit a Citroën kínálatából, mely igazodik a taxis 
igényekhez! A Citroën C-Elysée, Citroën C4 Picasso és Citroën Berlingo modellek most akár 20% önerővel, 
20% taxis kedvezménnyel, testre szabott � nanszírozással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi 
cascóval elérhetőek. 
Egyedi ¤ ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: ¤ otta_hu@citroen.com
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