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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 Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 134-168 g/km, változattól 
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedé-
sekhez. A kép illusztráció.

Zafira sárgában 

akár 3.921.860 Ft-ért!*

 OPEL TAXI

A kerülő úton történő fuvarért lőtte agyon
a taxisofőrt – legalábbis ezt a magyaráza-
tot adta a pennsylvaniai Scranton rendőr-
ségének az az ifjú, akit pár órával a taxis
megölése után találtak meg a padláson el-
bújva az egyenruhások – közölte a helyi
sajtó. „Ezt teszem azokkal, akik nem hall-
gatnak rám” – jelentette ki a fiatal, aki a
helyi rendőrkapitány jellemzése szerint
„mérhetetlen hidegvérrel” gyilkolta meg a
47 éves taxist.

Vincent Darbenzio – aki alig egy hónap-
ja dolgozott a taxiscégnek – nagyjából
hajnali három órakor vette fel a 16 éves
Aazis Richardsont, aki akkor lőtte fejbe
kétszer a sofőrt, amikor félreálltak, hogy
kiszálljon. Majd miután agyonlőtte, kivette
a taxis zsebében található ötszáz dollárt
és elsétált. Richardson azt állította, hogy a

pénzt otthona közelében a fák közé hají-
totta, de a rendőrök azt nem találták meg.

A taxis holttestét nagyjából két órával a
gyilkosság után találták meg, amikor a ta-
xiscég diszpécserének gyanússá vált,
hogy nem jelentkezik be a sofőr, majd egy
kollégáját küldte a megkeresésére. A
rendőrség pár órával később rátalált
Richardsonra, miután lenyomozták lakcí-
mét a taxi hívására használt telefonszám
alapján.

A 16 éves fiatal háza padlásán próbált el-
bújni a rendőrök elől, akik nem csupán a
gyilkost, de a taxis megöléséhez használt 9
mm-es pisztolyt is megtalálták, miután a fiú
többször is az azt rejtő táskára pillantott. 

A gyanúsított azt állította, hogy New
Jersey-ben vásárolta a fegyvert, ahol tagja
volt egy utcai bűnbandának és egy hár-
mas gyilkosság gyanúsítottja. Ez utóbbiról
csak később derült ki, hogy nem igaz –
csak tanúként hallgatták ki a háromszoros
emberölés ügyében, amelyben 15 éves
fiú a gyanúsított.

Richardson ellen még elfogása napján
vádat emeltek szándékos emberölés, rab-
lás és egyéb vádakban, aki most várja a bí-
róság ítéletét, ami csak azért nem lehet
életfogytiglani szabadságvesztés, mert a
tettes még fiatalkorú. Cash
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Agyonlőtte a taxist, mert kerülő úton vitte

Gyilkos tinédzser

Helyreigazítás
Ezt elszúrtam!  Nem kicsit, na-
gyon! 
Múlt havi számunkban tájékoztató táb-
lázat jelent meg a fővárosi követelmé-
nyekről és határidőkről. 
A környezetvédelmi besorolásnál egy
elütés következtében Euro 5 került az
Euro 4, és Euro 6 az Euro 5 helyébe.
A hiba csak a lap megjelenése után
derült ki. Ekkor igyekeztünk minden
taxitársasághoz hibaigazító feliratokat
eljuttatni és ezt a lapba is elhelyezni. 

Nézzük tehát még egyszer, ezúttal he-
lyesen a környezetvédelmi előírásokat. 
• A rendelet életbelépésétől, 2013.

szeptember 1-től már csak legalább
Euro 4-es minősítésű gépkocsik ke-
rülhettek újonnan a rendszerbe

• A rendelet megjelenésekor már üze-
melő taxik 2015. június 30-ig felmen-
tést élveznek ez alól az előírás alól

• 2015. július 1-től már csak Euro 4-es,
vagy annál magasabb minősítésű gép-
kocsik futhatnak Budapesten taxiként.

• 2018. január elsejétől az előírás Euro
5-ös környezetvédelmi besorolás

Nem hibáztatok senkit, én magam vol-
tam figyelmetlen. Hibámért szíves el-
nézést kérek az érintettektől. Remé-
lem, senkinek nem okoztam heveny
szívmegállást…

Nagy Zoltán

A 16 éves amerikai fiatal két lövést eresztett a 47 éves sofőr fejébe, mert
„hosszabb úton ment, és megpróbált lehúzni”. Az elkövetőt pár óra alatt
elfogta a rendőrség és előkerült a gyilkos fegyver is. A tettes előzetes le-
tartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, ahol csak azért nem kaphat
életfogytiglani szabadságvesztést, mert még fiatalkorú. 

TARTALOM
Péter bácsi taxija 4.
Közel a jelzőlámpa vonalához 4.
Bejelented az alkalmazottadat? 5.
Az okostelefonos taxirendelésről 5.
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Újabb City taxis „kolléga”! 13.
Hiába szóltunk (3.) 14.
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Áfás leszel? 16.
Miért omlik össze a taxipiac? 17.
Guruljunk rá! 17.
Nem árt neki a napfény 18.
Emelem kalapom a taxis társadalom előtt 19.
Önkéntes áldozatok 19.
Mi legyen a vétkesekkel? 19.
Könnyű a munkánk? 21.
Tudod vagy tippelsz? 23.
Szemle 2014 24.
Találtunk egy verset 34.
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Turisztika, Sport és Gasztronómia 36.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 37.
Józsefvárosban kiterjesztették 
a fizetős parkolási övezeteket 41.
Hol figyelnek bennünket? 42.
Etikátlan viselkedés csendes 
címkiadásnál (2.) 43.
Vigyázat, csapda! 44.
Törpapák Nyizsnyij Novgorodban 44.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 45.
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Taxis kollégák érthetetlenül figyelik, hogyan „taxizhat” évek
óta Péter bácsi ezzel a járművel? Ugyanis a taxi megneve-
zés védett. Ez taxiórával felszerelt bérautó. Ráadásul,
most a főváros szigorú feltételeket szabott, hogy milyen le-
het egy pesti taxi! Ez a jármű – nyilvánvalóan – egyetlen
feltételnek sem felel meg! 

A híradások szerint emberbaráti szeretetből,
ingyen (!) fuvarozza Újlipótvárosban az idős bá-
csikat, néniket. Azért azt is suttogják, ha kap ezt-
azt, zsebre teszi. Ez legyen az ő dolga. A mi dol-
gunk, figyelmeztessék az illetékesek, ne lehes-
sen taxi az, ami nem taxi.

Megkerestem a Budapesti Közlekedési Köz-
pontot, választ ugyan még nem kaptam ebben a
témában, de a taxiból konflis lett. És ez a
lényeg…

Juhász Péter

4

PPéétteerr  bbááccss ii  taxija…

Péter bácsinak eddig taxija volt...

...most konflisa lett

Közel a jelzőlámpa vonalához 
Nemrégiben jeleztem, hogy vannak kereszteződések, csomópontok, ahol
egészen közel kell állni a jelzőlámpa vonalához. Ott ugyanis a földben érzé-
kelők, detektorok vannak, és a forgalomirányító jelzőlámpa csak akkor vált át
zöld jelzésre, ha oda jármű érkezik. 

Ilyen helyszín a Hajógyári-szigetnél lévő kis híd, ahol váltakozó irányú a for-
galom. Ott folyamatos szabadjelzést kap az alsó rakpart forgalma a sziget fe-
lé. A szigetről távozóknál csak akkor lesz zöld a jelzőlámpa, ha ráállnak az
érzékelőre. Miután ezt sokan nem tudják, egy figyelmeztető táblán mondják
el a lényeget… JuP

Közel a jelzőlámpa
vonalához, különben
sosem lesz zöld...
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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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?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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A biztosított munkavállalók bejelentésének
főszabályát az adózás rendjéről szó-
ló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (4)
a) pontjában találhatjuk. E szerint a mun-
káltatónak, illetve kifizetőnek kötelessége
az adóhatósághoz az általa foglalkoztatott
biztosított meghatározott adatairól, a bizto-
sítási jogviszonyának kezdetéről, kódjáról,
megszűnéséről, a biztosítás szü-
netelésének időtartamáról, heti
munkaidejéről,  FEOR-számáról
adatokat szolgáltatni.

Fontos, hogy az egyedül dol-
gozó egyéni vállalkozó sem
mentes ezen előírás alól – neki
ugyanezt a bejelentést saját ma-
gáról kell megtennie.

A bejelentést a biztosítás kez-
detére vonatkozóan legkésőbb
a biztosítási jogviszony első nap-
ján, a foglalkoztatás megkezdé-
se előtt kell teljesíteni. Helyesen
járunk el, ha inkább a tényleges
munkavégzés előtti napon
tesszük meg a bejelentést.

A jogviszony megszűnését,
vagy a szünetelés kezdetét és
befejezését 8 napon belül kell
jelenteni.

A biztosítottakkal kapcsolatos
bejelentést megfelelő elektroni-
kus nyomtatványon (T1041) az
állami adóhatósághoz teljesítjük, a teljesí-
tést a NAV ellenőrzi, a velük összefüggő
mulasztásához az Art. fűz következménye-
ket, szankciókat:

Art. 172. §
(2) Az adózó 1 millió forintig terjedő mu-

lasztási bírsággal sújtható, ha a számla-,
egyszerűsített számla-, nyugtakibocsátási
kötelezettségét elmulasztja, illetőleg a
számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát
nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki.
Az adózót 1 millió forintig terjedő mu-
lasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem
jelentett alkalmazottat foglalkoztat
vagy foglalkoztatott. Ha az adózó a mun-
kaviszony létesítésének bejelentésére vo-
natkozó bejelentési kötelezettségét az adó-
ellenőrzés megkezdéséig a tényleges fog-
lalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan
teljesítette, az adóhatóság a (6) bekezdés-

ben, illetőleg a (21) bekezdésben foglaltak
szerint jár el. (A bírságot mérsékelheti, vagy
elengedheti. A szerk.)

A törvény szerint az adóhatóság a hozzá
elektronikusan bejelentett adatokat azok
beérkezését követően haladéktalanul fel-
dolgozza és (elektronikus dokumentum
formájában) továbbítja az egészségbiztosí-
tás nyilvántartása részére. Tekintve, hogy
az egészségügyi szolgáltatás csak az
egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartá-
sában szereplő személyeket illeti meg, a
munkavállalók bejelentése elengedhetet-
len feltétele az ellátásra való jogosultsá-
guknak.

A munkavállaló bármikor kérhet informá-
ciót a bejelentésre vonatkozóan, amit a
munkaadó 3 napon belül köteles kiadni.
Amennyiben a dolgozó rendelkezik ügyfél-
kapus hozzáféréssel , közvetlenül is lekér-
dezheti a bejelentésére vonatkozó adato-
kat.

Fontos azonban, hogy bár a biztosított-
ként történő bejelentés alapvető, de nem
minden. Ahhoz, hogy a dolgozó nyugdíjbiz-
tosítási ellátásokra is jogosultságot szerez-
zen, elengedhetetlenül szükséges a havi já-
rulékbevallások teljesítése is. Egyéni vállal-
kozóknál ez a havi adatszolgáltatás saját
maguk viszonylatában szükséges.

5

– Apu! Mi a sör többes száma?
– Rekesz.

* * *
A bikini a nõk testének 90%-át fe-

detlenül hagyja, a férfiak mégis olyan
lovagiasak, hogy csak azt a 10%-ot bá-
mulják, ami takarásban van...

* * *
– Halló. Itt Sam beszél.
– Igen. Az kellemetlen. Itt meg hát-

szél fúj....
* * *

Kovács az anyósa temetésérõl ballag
hazafelé. Egyszer csak lezuhan mellet-
te egy tégla, és majdnem agyonüti.
Kovács ijedten ugrik félre, aztán fel-
néz az égre, és így szól:

– Mi az mama, már felért?
* * *

* * *
Megy a székely a laktanya udvarán.

Találkozik az új ezredessel:
– Maga mit keres itt?
– Jelentem, 50 pengõt havonta.
– Hova tartozik?
– Jelentem, a kantinba 20 pengõvel.
– Nem úgy értem. Utász?
– Mint a sz@rt.

* * *
– Mondja csak, õrvezetõ, mit csinál,

ha a kapuhoz részeg alak közelít négy-
kézláb?

– Jelentem, az ágyáig kísérem az ez-
redes urat!

* * *
– Hogy nevezik azt, amikor valakiért

tûzbe teszed a kezed?
– Értesülés.

A lehető legmodernebb az okostelefonos ta-
xirendelés. Az utas belép a taxitársaság infor-
mációs rendszerébe, megnyom egy gombot.
A műhold megnézi, hol az utas és megkeresi
a hozzá legközelebbi taxit. A műhold minden-
kit lát, mégis gyakran előfordul, hogy nem ta-
lálja a taxis az utast.

Mi lehet a baj? 
A műhold megpróbál a taxit rendelő utas-

hoz párosítani egy címet. Egy utcát, egy
házszámot. Azonban sok esetben „átteszi”
az utast az út túloldalára. Például a kun-
csaft áll a XI. kerületben a Bartók Béla út
31. szám előtt, de a taxis táblagépén a Bar-
tók Béla út 34. jelenik meg. Vagy nem tudja
értelmezni a gép a címet, ezért egy egész
háztömböt ad meg. Például kiírja a tábla-

gépre, hogy VI. kerület Király utca 82. – 88.
Nem egyszerű mutatvány átpördülni a Bar-
tók Béla út egyik oldaláról a másikra. De ez
a kisebbik baj. A nagyobb baj, hogy a taxis
sok esetben nem is látja az utast egy 4–6
sávos út túloldalán. De akkor hova álljon,
ha az utcában két sarok között bárhol lehet
a megrendelő?

Mi a megoldás? 
Ezekben az esetekben nyugodtan bízzuk

magunkat a TABLET navigációjára, majd ő
odavezet, ahol az utas áll. Lehet, hogy nem
tudja jól megfogalmazni, hol az utas, de tud-
ja, hol áll. Amikor azt kérdezi a táblagép, ké-
rünk-e navigációt, bátran nyomjuk meg az
IGEN gombot…

Horváth András 

Bejelented az alkalmazottadat? 
BBeejjeelleennttee tt tt   aa   mmuunnkkááll ttaattóódd??

Több százezer forint bírságot is fi-
zethet a munkáltató, ha elmulaszt-
ja bejelenteni alkalmazottját. Ösz-
szefoglaltuk a bejelentésre vonat-
kozó határidőket és a késedelem
esetleges következményeit.

Nem utoljára

Az okostelefonos taxirendelésről
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Taxis kollégák érthetetlenül figyelik, hogyan „taxizhat” évek
óta Péter bácsi ezzel a járművel? Ugyanis a taxi megneve-
zés védett. Ez taxiórával felszerelt bérautó. Ráadásul,
most a főváros szigorú feltételeket szabott, hogy milyen le-
het egy pesti taxi! Ez a jármű – nyilvánvalóan – egyetlen
feltételnek sem felel meg! 

A híradások szerint emberbaráti szeretetből,
ingyen (!) fuvarozza Újlipótvárosban az idős bá-
csikat, néniket. Azért azt is suttogják, ha kap ezt-
azt, zsebre teszi. Ez legyen az ő dolga. A mi dol-
gunk, figyelmeztessék az illetékesek, ne lehes-
sen taxi az, ami nem taxi.

Megkerestem a Budapesti Közlekedési Köz-
pontot, választ ugyan még nem kaptam ebben a
témában, de a taxiból konflis lett. És ez a
lényeg…

Juhász Péter
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PPéétteerr  bbááccss ii  taxija…

Péter bácsinak eddig taxija volt...

...most konflisa lett

Közel a jelzőlámpa vonalához 
Nemrégiben jeleztem, hogy vannak kereszteződések, csomópontok, ahol
egészen közel kell állni a jelzőlámpa vonalához. Ott ugyanis a földben érzé-
kelők, detektorok vannak, és a forgalomirányító jelzőlámpa csak akkor vált át
zöld jelzésre, ha oda jármű érkezik. 

Ilyen helyszín a Hajógyári-szigetnél lévő kis híd, ahol váltakozó irányú a for-
galom. Ott folyamatos szabadjelzést kap az alsó rakpart forgalma a sziget fe-
lé. A szigetről távozóknál csak akkor lesz zöld a jelzőlámpa, ha ráállnak az
érzékelőre. Miután ezt sokan nem tudják, egy figyelmeztető táblán mondják
el a lényeget… JuP

Közel a jelzőlámpa
vonalához, különben
sosem lesz zöld...
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guknak.
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ciót a bejelentésre vonatkozóan, amit a
munkaadó 3 napon belül köteles kiadni.
Amennyiben a dolgozó rendelkezik ügyfél-
kapus hozzáféréssel , közvetlenül is lekér-
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kat.

Fontos azonban, hogy bár a biztosított-
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tosítási ellátásokra is jogosultságot szerez-
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kozóknál ez a havi adatszolgáltatás saját
maguk viszonylatában szükséges.

5

– Apu! Mi a sör többes száma?
– Rekesz.

* * *
A bikini a nõk testének 90%-át fe-

detlenül hagyja, a férfiak mégis olyan
lovagiasak, hogy csak azt a 10%-ot bá-
mulják, ami takarásban van...

* * *
– Halló. Itt Sam beszél.
– Igen. Az kellemetlen. Itt meg hát-

szél fúj....
* * *

Kovács az anyósa temetésérõl ballag
hazafelé. Egyszer csak lezuhan mellet-
te egy tégla, és majdnem agyonüti.
Kovács ijedten ugrik félre, aztán fel-
néz az égre, és így szól:

– Mi az mama, már felért?
* * *

* * *
Megy a székely a laktanya udvarán.

Találkozik az új ezredessel:
– Maga mit keres itt?
– Jelentem, 50 pengõt havonta.
– Hova tartozik?
– Jelentem, a kantinba 20 pengõvel.
– Nem úgy értem. Utász?
– Mint a sz@rt.

* * *
– Mondja csak, õrvezetõ, mit csinál,

ha a kapuhoz részeg alak közelít négy-
kézláb?

– Jelentem, az ágyáig kísérem az ez-
redes urat!

* * *
– Hogy nevezik azt, amikor valakiért

tûzbe teszed a kezed?
– Értesülés.

A lehető legmodernebb az okostelefonos ta-
xirendelés. Az utas belép a taxitársaság infor-
mációs rendszerébe, megnyom egy gombot.
A műhold megnézi, hol az utas és megkeresi
a hozzá legközelebbi taxit. A műhold minden-
kit lát, mégis gyakran előfordul, hogy nem ta-
lálja a taxis az utast.

Mi lehet a baj? 
A műhold megpróbál a taxit rendelő utas-

hoz párosítani egy címet. Egy utcát, egy
házszámot. Azonban sok esetben „átteszi”
az utast az út túloldalára. Például a kun-
csaft áll a XI. kerületben a Bartók Béla út
31. szám előtt, de a taxis táblagépén a Bar-
tók Béla út 34. jelenik meg. Vagy nem tudja
értelmezni a gép a címet, ezért egy egész
háztömböt ad meg. Például kiírja a tábla-

gépre, hogy VI. kerület Király utca 82. – 88.
Nem egyszerű mutatvány átpördülni a Bar-
tók Béla út egyik oldaláról a másikra. De ez
a kisebbik baj. A nagyobb baj, hogy a taxis
sok esetben nem is látja az utast egy 4–6
sávos út túloldalán. De akkor hova álljon,
ha az utcában két sarok között bárhol lehet
a megrendelő?

Mi a megoldás? 
Ezekben az esetekben nyugodtan bízzuk

magunkat a TABLET navigációjára, majd ő
odavezet, ahol az utas áll. Lehet, hogy nem
tudja jól megfogalmazni, hol az utas, de tud-
ja, hol áll. Amikor azt kérdezi a táblagép, ké-
rünk-e navigációt, bátran nyomjuk meg az
IGEN gombot…

Horváth András 

Bejelented az alkalmazottadat? 
BBeejjeelleennttee tt tt   aa   mmuunnkkááll ttaattóódd??

Több százezer forint bírságot is fi-
zethet a munkáltató, ha elmulaszt-
ja bejelenteni alkalmazottját. Ösz-
szefoglaltuk a bejelentésre vonat-
kozó határidőket és a késedelem
esetleges következményeit.

Nem utoljára

Az okostelefonos taxirendelésről

ujtaxi.qxd  6/11/14 07:44  Page 5

Taxi junius 48o.indd   5 6/11/14   5:55 PM



A Taxisok Világa májusi számá-
ban érdeklődéssel olvastam a
Komáromi úrral készített interjút,
és a mellékelt statisztikákat. A
dolgozó ember már-már kezdte
úgy érezni, hogy itt minden rend-
ben lesz. Aztán fogja magát, ki-
megy dolgozni, és azt látja, amit
évek óta. A belvárosban a jobb
helyeken lévő drosztokat ugyan-
azok a kis csapatok birtokolják.
Kikerülik a becsületesen sorban
álló kollégákat. A dolgozó gyor-
san előkapja a Taxirendeletet,
és nicsak, talál benne egy pasz-
szust, ami ezt a cselekedetet tilt-
ja és bünteti!

Azután (miután lenyeli a bé-
kát, hogy a „kolléga” betolatott
elé), látja ám, hogy jön egy utas,
és odalép az előtte állóhoz. De
az nem viszi el, így beül a dolgo-
zóhoz. Kérdésre elmondja, az
első azt mondta: vár valakit.
Ezt itt így szokták: „vár valakit,
és rendelésre jött” (érdekes-
sége a dolognak, hogy a „me-
zitlábas” kolléga vajon milyen
rendelésre jött?). És várnak,
sokszor órákat, amíg véletlenül
a free? kérdést nem hallják. Ak-
kor már rögtön dolgoznak. (Ál-
kérdés: vajon miért is érheti
meg a magyarokat elküldeni és
órákat várni a külfödire?  Amikor
egységes tarifa van, nem is ér-
tem?!) 

És ekkor a dolgozó megint
előveszi a Taxirendeletet. Jé!
Erre is van passzus, droszton vá-
rakozni, utasok közt válogatni.
Ejnye. Ha netán a becsületesen

dolgozni vágyók szólnak a kis
csapatnak, jön a fenyegetés, ami
általában veretésről, autó-össze-
töretésről, eltűnésről szól. A dol-
gozók videóra vették, mi folyik a

droszton, és elküldték az illetéke-
seknek. 

A válasz az volt, hogy a felvéte-
lek készítői vállalják fel, hogy ők
készítették a videókat, ha nem,
akkor sajnálják, de nem foglal-
koznak az ügyekkel. 

Lefordítom: a hatóság helyett a
bizonyítékokat készítő dolgozók,
ha úgy alakul, veressék meg ma-
gukat. Csak akkor csinálunk vala-
mit az így bizonyítottan sza-
bályt szegőkkel szemben.
(Utána természetesen nyilatko-
zunk mindenhol, hogy rendet csi-
náltunk!). 

Még egyszerűbben: ha a gép-
kocsimban lévő forgalmi kame-
rámmal rögzítem, hogy egy autó
elüt egy gyalogost, eljuttatom a
hatósághoz, de nem kívánok bí-
róságra járni, akkor a gázoló
megússza. Logikus nem? (Saj-
nos a dolog ennél is rosszabb:
ha adott esetben a gázoló felje-
lenti a videó készítőjét, mert róla
engedély nélkül felvételt készített
és azt közzé tette, valószínűleg
megnyeri a pert. A szerk. meg-
jegyzése)

És már tényleg csak egy kér-
dés a végére: a nem kevés befi-
zetett „drosztdíjért” nem várhat-
nánk-e végre azt, hogy ezeket a
kis társaságokat eltakarítsák vég-
re!? Rendelet van rá, csak be ké-
ne tartatni. És még csak messzi-
re se kéne menniük a Rumbach-
beli irodájukból, két perc séta
alatt találnának egy pár helyet. 

Nézzék meg a 22 elküldött vi-
deó-felvételt, könnyű lesz odata-
lálni. 

Jó munkát! 
Mindenkinek!

Név és cím 
a szerkesztőségben

6

Rengeteg a nõi hallgató
a teremben, amikor a nõ-
gyógyász elõadást tart:

– A kemény pénisztõl
méhrákot lehet kapni né-
hány éven belül – mondja.

Mire megszólal az egyik
csaj:

– A puhától meg ideg-
bajt, de azonnal.

* * *
– Szexuális téren egyre

összehangoltabb vagyok a
feleségemmel.

– Valóban?
– Igen. Tegnap például

mindkettõnknek fájt a fe-
je...

* * *
– Lehet, hogy a férfiak

szívéhez a hasukon keresz-
tül vezet az út. De kicsit lej-
jebb kezdõdik...

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

FŐTAXI, BUDATAXI, TAXI 2000 stb…
Diszpécserei részére

Tisztelt Címzettek!
A Budavári Kapu Kft. a budai Vár védett övezete sorompóinak el-
lenőrzését és felügyeletét végzi. 

Az informatikai rendszerünk lehetővé teszi, hogy az általunk be-
rögzített gépjárművek rendszámai a leolvasó rendszer adatbázisá-
ba kerülve a sorompók automatikusan nyíljanak, így a sofőröknek
nem kell a továbbiakban kártyát húzni.

Így amennyiben részünkre elküldik a Társaság állományában
most aktuálisan forgalomban lévő gépkocsik rendszámát, akkor
azokat rögzítjük a rendszerünkben és a sorompók a beolvasást kö-
vetően automatikusan felemelkednek. 

Továbbá kérjük Önöket, hogy az esetleges változásokról, az új
vagy a bevont engedélyekről folyamatosan tájékoztassanak ben-
nünket.

A Taxik ingyenesen és időkorlát nélkül tartózkodhatnak a Vár-
ban, de a KRESZ szabályait nekik is be kell tartaniuk. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-
testületének 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek
megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendeletének megsértése a Taxitársaságok elmarasz-
talását vonja maga után.

Kérjük a kivonatban részletezett fejezetek betartását és
betartatását a kollégáikkal.

„XI. fejezet
Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok

27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani csakis a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott
óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell
állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a
nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezá-
rását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyi-
tását követően a sorompón áthaladni.

(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormány-
zat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi
szabályok szerint felel.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes ma-
gatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megsze-
gi.

28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes ma-
gatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy vá-
rakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájáru-
lást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult,
vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.

4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése
esetén 5000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyel-
meztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire
tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás vár-
ható.

A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot a ha-
tározat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgár-
mesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalá-
si megbízással köteles megfizetni.”

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
Budapest, 2014. május 20. 

Szikszai Norbert
Csoportvezető

Videók készültek a foglalt 
drosztokon történtekről
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• Egy szövetkezet vezetése
csapatmunkát igényel. Há-
rom évre szóló újraválasztá-
sotok azt jelzi, hogy a tagság
döntő része elégedett volt
tevékenységetekkel. Az el-
nökével, az elnökségével és
a felügyelő bizottsággal egy-
aránt. A választás egyben
komoly dicséret is számo-
tokra. Tevékenységetek min-
den területe problémamen-
tes volt?
• A májusi mérlegelfogadó köz-
gyűlésünk napirendje, váltással
lezárt ciklusról lévén szó, tartal-
mazta minden részterület beszá-
molóját 3 évre visszamenőleg.
Ezeket a megjelentek jelentős
támogatással elfogadták. Ez-
úton is köszönetemet fejezem ki
a szövetkezet teljes tagságának,
vezető társaimnak és a felügyelő
bizottságnak, hogy a munkámat
ilyen hosszú ideje támogatják.
Külön kiemelném Szőnyi Tibor
vezetőtársamat és Bősz Péter
marketingesünket. Velük már 9
éve együtt dolgozom, és nélkü-
lük, ahogy azt mondani szokták,
ez az eredmény nem jöhetett vol-
na létre. Szintén köszönetemet
fejezem ki Csepregi Tamásnak,
aki a felügyelő bizottság tagja-
ként majdnem egy évtizedig se-
gítette a cég munkáját. Az ő he-
lyére a közgyűlés Erdős Gergely
személyében új tagot választott. 
• Hány tagja van jelenleg a
City Taxi Szövetkezetnek?
• Jelenleg a 770 szerződött ta-
xis kollégánk közül 408-an va-
gyunk szövetkezeti tagok.
Ugyan vannak új jelentkezők, de
kis számban csökken szövetke-
zeti tagjaink létszáma. 
• A Cityhez alvállalkozóként
is nagyon nehéz bejutni. Ha
a szövetkezet a tőzsdén len-
ne, úgy valószínűleg sikeres-
sé válna, hiszen a delegálási-
jog értéke az utóbbi hóna-
pokban az egekbe szökött,
sőt, értéke napról napra
emelkedik. Csak szövetkeze-
ti tag delegálhat?

• Igen. Csak a tag, akinek úgy-
nevezett delegálási joga van.
Amennyiben egy szövetkezeti ta-
gunk valamilyen okból abba-
hagyja a taxizást, úgy jelölhet,
ajánlhat valakit a piacról maga
helyett. A feltételek teljesülése
esetén a belépő kollégával alvál-
lalkozói szerződést kötünk. Attól
válik napról napra értékesebbé
a bejutás lehetősége, hogy évek
óta létszámstopot hirdettünk. A
sikereinket a taxis kollégák elis-
merik, sokan szeretnének köz-
tünk dolgozni. Mi nem hirdetünk
felvételt, bejutni csupán ezen az
egy módon lehet a szövetkezet-
hez.
• Az így delegált taxisra mi-
lyen szabályok, elvárások
vonatkoznak?
• Miután komoly merítési lehe-
tőségünk van a jelentkezőkből, a
szűrés nagyon szigorú. Alapfel-
tétel a többéves, fuvarszervező
cégnél eltöltött taxis gyakorlat,
idegennyelv-ismeret. Természe-
tesen nagyon fontos szempont a
munkaeszközének, azaz a gép-
kocsijának típusa, évjárata, esz-
tétikai állapota. Nem mellesleg,
egyéni vállalkozókat várunk a so-
rainkba. Egyetlen esetben te-
szünk kivételt. Amennyiben citys
kollégánk gyermeke taxisként
szeretne dolgozni, minden meg-
szorítás nélkül támogatjuk a be-
jutását és a beilleszkedését. Vi-
szont minden bejutónak el kell
sajátítani az elszámolási, és cím-
kiadási rendszerünk sajátossá-
gait, illetve helyismeretből szin-
tén vizsgáznia kell. Egyébként
ugyanúgy, mint mindenkinek, fel-
vétel esetén pénzügyileg is telje-
síteni kell a feltételeket. Meg kell
vásárolni a céges megjelenés-
hez szükséges eszközöket, a
szabadjelzőt, a matricákat. A
tabletet és a POS-terminált a de-
legáló kolléga tovább adja a be-
lépő kollégánknak, így a neki
ezért már nem kell fizetni. Ezek
ellenértékét ugyanis egyszer
már fejlesztési hozzájárulásként
beszedtük. 

• Ha valaki él a
delegálási jogá-
val, majd később
úgy dönt, hogy
visszajönne, tehe-
ti?
• Nem, a rendszer

egyik célja, hogy csökkenjen a
taxis létszám. Hiszen a budapes-
ti piac fő problémája, hogy még
mindig nagyon sok a taxi és ke-
vés az utas. Az utasok számának
a növekedését csak a gazdaság
fejlődése szabályozza, erre
nincs hatásunk. A taxik számá-
nak fővárosi szabályozása pe-
dig, az ismert okok miatt, re-
ménytelen. Mi a magunk módján
így járulunk hozzá, hogy a fővá-
rosban csökkenjen a taxislét-
szám, nem hirdetünk felvételt.
Csak a visszavonuló szövetke-
z e t i

tag
helyét töltjük be. Az eltávozó

alvállalkozónk helyét, aki nem
volt tulajdonosa a cégnek, nem
pótoljuk. Ebből adódik a mini-
málisan csökkenő létszámunk. 
• A fővárosi taxirendelet ha-
tályba lépését követően las-
san eltelt egy év. A feltéte-
lekhez való alkalmazkodás
nehéz feladatokat rótt a fu-
varszervezőkre is, nem csak
a taxisokra. Így visszatekint-
ve az elmúlt időszakra, mi-
lyen tapasztalataid vannak?
• Az elmúlt, vezetőként eltöltött
9 év talán feljogosít arra, hogy
fuvarszervezőként mondjak véle-
ményt. Nem túlzás azt állítani,
hogy ilyen nehéz évünk még
nem volt. Tudom, egy eltelt idő-
szakra vonatkozólag mindig a
nehézségeket illik kihangsúlyoz-
ni, különösen, ha azokat az em-
ber meg is oldja. Mégis azt mon-
dom, hogy ilyen töményen, ennyi
változás, ennyire rövid idő alatt,
eddig nem zúdult erre az ágazat-
ra. Nagyon vártuk a fix tarifát.
Megkaptuk, a rendeletet egyéb
részeivel együtt. Ennek kihirde-
tése után gyakorlatilag a nya-

kunkba ömlött minden. Talán
nem kell egy szakmai lapban
részleteznem a nehézségeket.
Csak címszavakban említem
őket, a teljesség igénye nélkül: a
sárgítás, az óraállítás megszer-
vezése, a tabletek, a POS-termi-
nálok, az iGO-kártyák beszerzé-
se és kiosztása 770 embernek,
a szükséges ismeretanyag okta-
tással történő átadása, ennek
megszervezése, lebonyolítása
elképesztő feladatot jelentett.
Ezekkel párhuzamosan a céges
feltételek teljesítését is meg kel-
lett oldani és a város felé doku-
mentálni. A minősített taxicéggé
nyilvánítás olyan koncentrált fel-
adatot jelentett, amihez megfe-
szített munkára és nem utol-
sósorban óriási pénz-

mozgásra is szükség
volt. Szövetkezet lévén, a szük-
séges pénz biztosítása a tagság-
ra, illetve az alvállalkozóinkra há-
rult. Annak megértetése a kollé-
gákkal, hogy ezeket a lépéseket
a cég biztonsága és további mű-
ködése érdekében meg kell ten-
ni, nem volt kis feladat. Tájékoz-
tatókat tartottunk, rendkívüli köz-
gyűlést hívtunk össze, ahol a
tagság megadta a felhatalma-
zást és biztosította a feltételeket
a további működésünkhöz. Így
visszatekintve, nagyon-nagyon
hálás vagyok mindenkinek, hogy
túljutottunk ezen az éven. Őszin-
tén és mindannyiunknak kívá-
nom, hogy ekkora változást,
ilyen töményen ez a szakma töb-
bet ne érjen meg. Talán nem is
kell megérnie, mert a következő
várható változást az új kormány-
rendelet megszületése hozza
majd. Ez reményeim szerint a fő-
városi taxisoknak, a beharango-
zott oktatás kivételével, sok újat
nem hoz. Azonban a 10 éves ta-
xi-korhatár a nem Budapesten
dolgozó taxisokat nehéz helyzet-
be hozhatja. Várható, hogy so-
kaknak ez nem tetszik majd. 
• Mi a következő 3 évre ki-

Több a cím, de marad a létszámstop

Közgyűlés volt a Citynél
A City Taxi Szövetkezet mérlegelfogadó és tisztújító közgyűlését má-
jusban tartotta. A felügyelő bizottság egy és a vezetőség két tagjá-
nak mandátuma lejárt. Tamás Miklós ismét a szövetkezet elnöke lett,
így negyedik elnöki ciklusát kezdi meg. Az elnököt az elmúlt időszak-
ról és a jövőre vonatkozó terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.

Havi aforizma A múlt héten láttam egy

embert, aki nem követett el egyetlen hibát sem az el-

múlt 4000 év alatt. Egy múmia volt a British Múzeum-

ban.  

H.L. Wayland
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A Taxisok Világa májusi számá-
ban érdeklődéssel olvastam a
Komáromi úrral készített interjút,
és a mellékelt statisztikákat. A
dolgozó ember már-már kezdte
úgy érezni, hogy itt minden rend-
ben lesz. Aztán fogja magát, ki-
megy dolgozni, és azt látja, amit
évek óta. A belvárosban a jobb
helyeken lévő drosztokat ugyan-
azok a kis csapatok birtokolják.
Kikerülik a becsületesen sorban
álló kollégákat. A dolgozó gyor-
san előkapja a Taxirendeletet,
és nicsak, talál benne egy pasz-
szust, ami ezt a cselekedetet tilt-
ja és bünteti!

Azután (miután lenyeli a bé-
kát, hogy a „kolléga” betolatott
elé), látja ám, hogy jön egy utas,
és odalép az előtte állóhoz. De
az nem viszi el, így beül a dolgo-
zóhoz. Kérdésre elmondja, az
első azt mondta: vár valakit.
Ezt itt így szokták: „vár valakit,
és rendelésre jött” (érdekes-
sége a dolognak, hogy a „me-
zitlábas” kolléga vajon milyen
rendelésre jött?). És várnak,
sokszor órákat, amíg véletlenül
a free? kérdést nem hallják. Ak-
kor már rögtön dolgoznak. (Ál-
kérdés: vajon miért is érheti
meg a magyarokat elküldeni és
órákat várni a külfödire?  Amikor
egységes tarifa van, nem is ér-
tem?!) 

És ekkor a dolgozó megint
előveszi a Taxirendeletet. Jé!
Erre is van passzus, droszton vá-
rakozni, utasok közt válogatni.
Ejnye. Ha netán a becsületesen

dolgozni vágyók szólnak a kis
csapatnak, jön a fenyegetés, ami
általában veretésről, autó-össze-
töretésről, eltűnésről szól. A dol-
gozók videóra vették, mi folyik a

droszton, és elküldték az illetéke-
seknek. 

A válasz az volt, hogy a felvéte-
lek készítői vállalják fel, hogy ők
készítették a videókat, ha nem,
akkor sajnálják, de nem foglal-
koznak az ügyekkel. 

Lefordítom: a hatóság helyett a
bizonyítékokat készítő dolgozók,
ha úgy alakul, veressék meg ma-
gukat. Csak akkor csinálunk vala-
mit az így bizonyítottan sza-
bályt szegőkkel szemben.
(Utána természetesen nyilatko-
zunk mindenhol, hogy rendet csi-
náltunk!). 

Még egyszerűbben: ha a gép-
kocsimban lévő forgalmi kame-
rámmal rögzítem, hogy egy autó
elüt egy gyalogost, eljuttatom a
hatósághoz, de nem kívánok bí-
róságra járni, akkor a gázoló
megússza. Logikus nem? (Saj-
nos a dolog ennél is rosszabb:
ha adott esetben a gázoló felje-
lenti a videó készítőjét, mert róla
engedély nélkül felvételt készített
és azt közzé tette, valószínűleg
megnyeri a pert. A szerk. meg-
jegyzése)

És már tényleg csak egy kér-
dés a végére: a nem kevés befi-
zetett „drosztdíjért” nem várhat-
nánk-e végre azt, hogy ezeket a
kis társaságokat eltakarítsák vég-
re!? Rendelet van rá, csak be ké-
ne tartatni. És még csak messzi-
re se kéne menniük a Rumbach-
beli irodájukból, két perc séta
alatt találnának egy pár helyet. 

Nézzék meg a 22 elküldött vi-
deó-felvételt, könnyű lesz odata-
lálni. 

Jó munkát! 
Mindenkinek!

Név és cím 
a szerkesztőségben
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Rengeteg a nõi hallgató
a teremben, amikor a nõ-
gyógyász elõadást tart:

– A kemény pénisztõl
méhrákot lehet kapni né-
hány éven belül – mondja.

Mire megszólal az egyik
csaj:

– A puhától meg ideg-
bajt, de azonnal.

* * *
– Szexuális téren egyre

összehangoltabb vagyok a
feleségemmel.

– Valóban?
– Igen. Tegnap például

mindkettõnknek fájt a fe-
je...

* * *
– Lehet, hogy a férfiak

szívéhez a hasukon keresz-
tül vezet az út. De kicsit lej-
jebb kezdõdik...

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

FŐTAXI, BUDATAXI, TAXI 2000 stb…
Diszpécserei részére

Tisztelt Címzettek!
A Budavári Kapu Kft. a budai Vár védett övezete sorompóinak el-
lenőrzését és felügyeletét végzi. 

Az informatikai rendszerünk lehetővé teszi, hogy az általunk be-
rögzített gépjárművek rendszámai a leolvasó rendszer adatbázisá-
ba kerülve a sorompók automatikusan nyíljanak, így a sofőröknek
nem kell a továbbiakban kártyát húzni.

Így amennyiben részünkre elküldik a Társaság állományában
most aktuálisan forgalomban lévő gépkocsik rendszámát, akkor
azokat rögzítjük a rendszerünkben és a sorompók a beolvasást kö-
vetően automatikusan felemelkednek. 

Továbbá kérjük Önöket, hogy az esetleges változásokról, az új
vagy a bevont engedélyekről folyamatosan tájékoztassanak ben-
nünket.

A Taxik ingyenesen és időkorlát nélkül tartózkodhatnak a Vár-
ban, de a KRESZ szabályait nekik is be kell tartaniuk. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-
testületének 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek
megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendeletének megsértése a Taxitársaságok elmarasz-
talását vonja maga után.

Kérjük a kivonatban részletezett fejezetek betartását és
betartatását a kollégáikkal.

„XI. fejezet
Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok

27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani csakis a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott
óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell
állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a
nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezá-
rását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyi-
tását követően a sorompón áthaladni.

(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormány-
zat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi
szabályok szerint felel.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes ma-
gatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megsze-
gi.

28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes ma-
gatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy vá-
rakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájáru-
lást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult,
vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.

4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése
esetén 5000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyel-
meztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire
tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás vár-
ható.

A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot a ha-
tározat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgár-
mesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalá-
si megbízással köteles megfizetni.”

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
Budapest, 2014. május 20. 

Szikszai Norbert
Csoportvezető

Videók készültek a foglalt 
drosztokon történtekről
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• Egy szövetkezet vezetése
csapatmunkát igényel. Há-
rom évre szóló újraválasztá-
sotok azt jelzi, hogy a tagság
döntő része elégedett volt
tevékenységetekkel. Az el-
nökével, az elnökségével és
a felügyelő bizottsággal egy-
aránt. A választás egyben
komoly dicséret is számo-
tokra. Tevékenységetek min-
den területe problémamen-
tes volt?
• A májusi mérlegelfogadó köz-
gyűlésünk napirendje, váltással
lezárt ciklusról lévén szó, tartal-
mazta minden részterület beszá-
molóját 3 évre visszamenőleg.
Ezeket a megjelentek jelentős
támogatással elfogadták. Ez-
úton is köszönetemet fejezem ki
a szövetkezet teljes tagságának,
vezető társaimnak és a felügyelő
bizottságnak, hogy a munkámat
ilyen hosszú ideje támogatják.
Külön kiemelném Szőnyi Tibor
vezetőtársamat és Bősz Péter
marketingesünket. Velük már 9
éve együtt dolgozom, és nélkü-
lük, ahogy azt mondani szokták,
ez az eredmény nem jöhetett vol-
na létre. Szintén köszönetemet
fejezem ki Csepregi Tamásnak,
aki a felügyelő bizottság tagja-
ként majdnem egy évtizedig se-
gítette a cég munkáját. Az ő he-
lyére a közgyűlés Erdős Gergely
személyében új tagot választott. 
• Hány tagja van jelenleg a
City Taxi Szövetkezetnek?
• Jelenleg a 770 szerződött ta-
xis kollégánk közül 408-an va-
gyunk szövetkezeti tagok.
Ugyan vannak új jelentkezők, de
kis számban csökken szövetke-
zeti tagjaink létszáma. 
• A Cityhez alvállalkozóként
is nagyon nehéz bejutni. Ha
a szövetkezet a tőzsdén len-
ne, úgy valószínűleg sikeres-
sé válna, hiszen a delegálási-
jog értéke az utóbbi hóna-
pokban az egekbe szökött,
sőt, értéke napról napra
emelkedik. Csak szövetkeze-
ti tag delegálhat?

• Igen. Csak a tag, akinek úgy-
nevezett delegálási joga van.
Amennyiben egy szövetkezeti ta-
gunk valamilyen okból abba-
hagyja a taxizást, úgy jelölhet,
ajánlhat valakit a piacról maga
helyett. A feltételek teljesülése
esetén a belépő kollégával alvál-
lalkozói szerződést kötünk. Attól
válik napról napra értékesebbé
a bejutás lehetősége, hogy évek
óta létszámstopot hirdettünk. A
sikereinket a taxis kollégák elis-
merik, sokan szeretnének köz-
tünk dolgozni. Mi nem hirdetünk
felvételt, bejutni csupán ezen az
egy módon lehet a szövetkezet-
hez.
• Az így delegált taxisra mi-
lyen szabályok, elvárások
vonatkoznak?
• Miután komoly merítési lehe-
tőségünk van a jelentkezőkből, a
szűrés nagyon szigorú. Alapfel-
tétel a többéves, fuvarszervező
cégnél eltöltött taxis gyakorlat,
idegennyelv-ismeret. Természe-
tesen nagyon fontos szempont a
munkaeszközének, azaz a gép-
kocsijának típusa, évjárata, esz-
tétikai állapota. Nem mellesleg,
egyéni vállalkozókat várunk a so-
rainkba. Egyetlen esetben te-
szünk kivételt. Amennyiben citys
kollégánk gyermeke taxisként
szeretne dolgozni, minden meg-
szorítás nélkül támogatjuk a be-
jutását és a beilleszkedését. Vi-
szont minden bejutónak el kell
sajátítani az elszámolási, és cím-
kiadási rendszerünk sajátossá-
gait, illetve helyismeretből szin-
tén vizsgáznia kell. Egyébként
ugyanúgy, mint mindenkinek, fel-
vétel esetén pénzügyileg is telje-
síteni kell a feltételeket. Meg kell
vásárolni a céges megjelenés-
hez szükséges eszközöket, a
szabadjelzőt, a matricákat. A
tabletet és a POS-terminált a de-
legáló kolléga tovább adja a be-
lépő kollégánknak, így a neki
ezért már nem kell fizetni. Ezek
ellenértékét ugyanis egyszer
már fejlesztési hozzájárulásként
beszedtük. 

• Ha valaki él a
delegálási jogá-
val, majd később
úgy dönt, hogy
visszajönne, tehe-
ti?
• Nem, a rendszer

egyik célja, hogy csökkenjen a
taxis létszám. Hiszen a budapes-
ti piac fő problémája, hogy még
mindig nagyon sok a taxi és ke-
vés az utas. Az utasok számának
a növekedését csak a gazdaság
fejlődése szabályozza, erre
nincs hatásunk. A taxik számá-
nak fővárosi szabályozása pe-
dig, az ismert okok miatt, re-
ménytelen. Mi a magunk módján
így járulunk hozzá, hogy a fővá-
rosban csökkenjen a taxislét-
szám, nem hirdetünk felvételt.
Csak a visszavonuló szövetke-
z e t i

tag
helyét töltjük be. Az eltávozó

alvállalkozónk helyét, aki nem
volt tulajdonosa a cégnek, nem
pótoljuk. Ebből adódik a mini-
málisan csökkenő létszámunk. 
• A fővárosi taxirendelet ha-
tályba lépését követően las-
san eltelt egy év. A feltéte-
lekhez való alkalmazkodás
nehéz feladatokat rótt a fu-
varszervezőkre is, nem csak
a taxisokra. Így visszatekint-
ve az elmúlt időszakra, mi-
lyen tapasztalataid vannak?
• Az elmúlt, vezetőként eltöltött
9 év talán feljogosít arra, hogy
fuvarszervezőként mondjak véle-
ményt. Nem túlzás azt állítani,
hogy ilyen nehéz évünk még
nem volt. Tudom, egy eltelt idő-
szakra vonatkozólag mindig a
nehézségeket illik kihangsúlyoz-
ni, különösen, ha azokat az em-
ber meg is oldja. Mégis azt mon-
dom, hogy ilyen töményen, ennyi
változás, ennyire rövid idő alatt,
eddig nem zúdult erre az ágazat-
ra. Nagyon vártuk a fix tarifát.
Megkaptuk, a rendeletet egyéb
részeivel együtt. Ennek kihirde-
tése után gyakorlatilag a nya-

kunkba ömlött minden. Talán
nem kell egy szakmai lapban
részleteznem a nehézségeket.
Csak címszavakban említem
őket, a teljesség igénye nélkül: a
sárgítás, az óraállítás megszer-
vezése, a tabletek, a POS-termi-
nálok, az iGO-kártyák beszerzé-
se és kiosztása 770 embernek,
a szükséges ismeretanyag okta-
tással történő átadása, ennek
megszervezése, lebonyolítása
elképesztő feladatot jelentett.
Ezekkel párhuzamosan a céges
feltételek teljesítését is meg kel-
lett oldani és a város felé doku-
mentálni. A minősített taxicéggé
nyilvánítás olyan koncentrált fel-
adatot jelentett, amihez megfe-
szített munkára és nem utol-
sósorban óriási pénz-

mozgásra is szükség
volt. Szövetkezet lévén, a szük-
séges pénz biztosítása a tagság-
ra, illetve az alvállalkozóinkra há-
rult. Annak megértetése a kollé-
gákkal, hogy ezeket a lépéseket
a cég biztonsága és további mű-
ködése érdekében meg kell ten-
ni, nem volt kis feladat. Tájékoz-
tatókat tartottunk, rendkívüli köz-
gyűlést hívtunk össze, ahol a
tagság megadta a felhatalma-
zást és biztosította a feltételeket
a további működésünkhöz. Így
visszatekintve, nagyon-nagyon
hálás vagyok mindenkinek, hogy
túljutottunk ezen az éven. Őszin-
tén és mindannyiunknak kívá-
nom, hogy ekkora változást,
ilyen töményen ez a szakma töb-
bet ne érjen meg. Talán nem is
kell megérnie, mert a következő
várható változást az új kormány-
rendelet megszületése hozza
majd. Ez reményeim szerint a fő-
városi taxisoknak, a beharango-
zott oktatás kivételével, sok újat
nem hoz. Azonban a 10 éves ta-
xi-korhatár a nem Budapesten
dolgozó taxisokat nehéz helyzet-
be hozhatja. Várható, hogy so-
kaknak ez nem tetszik majd. 
• Mi a következő 3 évre ki-

Több a cím, de marad a létszámstop

Közgyűlés volt a Citynél
A City Taxi Szövetkezet mérlegelfogadó és tisztújító közgyűlését má-
jusban tartotta. A felügyelő bizottság egy és a vezetőség két tagjá-
nak mandátuma lejárt. Tamás Miklós ismét a szövetkezet elnöke lett,
így negyedik elnöki ciklusát kezdi meg. Az elnököt az elmúlt időszak-
ról és a jövőre vonatkozó terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.

Havi aforizma A múlt héten láttam egy

embert, aki nem követett el egyetlen hibát sem az el-

múlt 4000 év alatt. Egy múmia volt a British Múzeum-

ban.  

H.L. Wayland
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tűzhető program számodra,
illetve a szövetkezet számá-
ra?
• Elsősorban a stabilitás. A
meglévő, a cég működtetéséhez
elengedhetetlenül szükséges
pénzügyi biztonság fenntartása.
Sajnos, már látszik, hogy a cím-
kiadó rendszer éppen a beépí-
tett és elképesztően kihegyezett
technikától válik rendkívül sérü-
lékennyé. E miatt biztos vagyok
benne, hogy 2-3 év múltán ismét
kezdhetjük elölről az eszközcse-
rét. Tehát már most gondolkod-
nunk kell azon, hogyan lépjünk
tovább. A POS-terminálok tekin-
tetében nyugodt a helyzet, hi-
szen itt 5-7 éves kifutási idővel
számolhatunk. Az eltelt félév
megmutatta, hogy jó készüléket
vásároltunk, amely az összes
mai banki és piaci elvárást tudja.
Hibamentesen működik. A kö-
vetkező hónapok feladata egy új
etikai szabályzat elkészítése,
mert a City erős és nagyon sza-
bályozott módon dolgozik. Vi-
szont az új feltételrendszer eti-
kai szabályzatunk teljes átírását
kényszeríti ránk. A csendes cím-
kiadás a régi, jól bevált szabá-
lyok felülírását teszi elengedhe-
tetlenné. Így a következő, októ-
beri szakmai közgyűlés előtt,
egy új etikai szabályzatot kell
megalkotnia a szövetkezetnek.
Méghozzá úgy, hogy azt a tag-
ság előzően megismerhesse, és
megvitatása után elfogadhassa.
A március 15-én életbe lépett új

Polgári Törvénykönyv is komoly
feladatokat ad számunkra. Ez
teljesen átrendezi és újraszabá-
lyozza többek között a szövetke-
zetek működését is. Az új eleme-
ket alapszabályunkba kell illesz-
teni és a közgyűlésünkkel el kell
fogadtatni. Ez is rázós feladat,
mert ehhez a tagság 2/3-ának
jelenléte szükséges.

Piaci részesedésünk és cég
ismertsége és elismertsége te-
kintetében mindenképpen sze-
retnénk a ma meglévő, meghatá-
rozó szerepünket megtartani. Je-
lenleg a legtöbb gondunk a cí-
mek lemondásával, a megrende-
lői körünk kielégítésével van.
Havonta sok ezer elveszett ren-
delésünk van, ezen változtatni
szeretnénk. Készítünk tehát egy
közép-hosszútávra szóló tervet,
hogy az esős, vagy egyéb neve-
zetes napokon tapasztalt nehéz-
ségekre valamilyen megnyugta-
tó választ adjunk. Különösen ne-
héz a helyzetünk, mert minden-
képpen figyelembe kell vennünk
a közgyűlés iránymutatását. Tagja-
ink egyfelől elvárják, hogy ne bő-
vítsük a létszámot és tartsuk a je-
lenlegi létszám-fuvarszám arányt.
Ugyanakkor május hónapban
több mint 141 000 fuvart közve-
títettünk ki taxisainknak, mely
mellett nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk a megrendelői pa-
naszokat és észrevételeket sem.
Kritikus időszakokban előfordul,
hogy nem tudunk autót küldeni.
Erre valamit ki kell találnunk. Je-

lenleg nem látunk más megol-
dást, ha kollégáink, tulajdonos-
társaink nem hajtanak végre egy
egészséges önvezénylést, akkor
nekünk valamilyen módon bele
kell nyúlnunk a jelenlegi gyakor-
latba. Ugyan a piac többször el-
utasította már a „piros számos”,
vagy a „vezényelhető” rendszert,
mégis azt mondom, hogy valami-
féle ilyen megoldáson kell törni
a fejünket. Csúcsidőkben, mint-
egy részmunkaidőben, be tud-
juk vonni azokat az erre a mun-
kára is hajlandó taxisokat, akik
még ilyen feltételek mellett is ná-
lunk dolgoznának. Ez technikai-
lag megoldható. Jelenleg a
csúcsidők rendszerességét, ke-
zelhetőségének lehetőségeit
elemezzük. Az ekkor megjelenő
megrendelőket is ki kellene szol-
gálni, hiszen ha nem küldünk ne-
kik kocsit, abból elégedetlenség
lesz, és bizony a csúcsidőn kívül
sem fognak többé nálunk ren-
delni. Az egyéni tulajdonú (kon-
kurens) irodákkal szemben mi
nem tehetjük meg, hogy jelentős
létszámemeléssel veszélyeztes-
sük a tagjaink megélhetését. A
feladat adott, valamilyen megol-
dást találnunk kell, minden oldal
megelégedésére. 
• A City Taxinál hány főnek
kell a következő időszakban
autót cserélni?
• Nálunk mindenki egyéni vállal-
kozó, mi csak ezt a vállalkozási
formát támogatjuk. Ebből adó-
dik, hogy mindenki saját maga

oldja meg a gépkocsi cseréjét.
Nálunk nincsenek alkalmazot-
tak, rendszámbérlők. Az utóbbi
hónapokban nagyon felgyorsult
az autók cseréje. Ugyanis az el-
múlt 3-4 évben a mi kollégáink is
kivártak. Bizonytalanok voltak a
várható fővárosi taxirendelet el-
várásainak tekintetében, így sen-
ki sem kockáztatott az autócse-
rénél, inkább elhalasztották a
váltást. Bizonytalan volt, hogy
lesz-e rendelet, milyen évjáratot
határoz meg a város? A csomag-
tartó mérettől a motor teljesítmé-
nyéig minden kérdés volt tavaly
áprilisig. Ma viszont ebben a te-
kintetben minden szabályozottá
vált, így a kollégáim az autójuk
évjáratához igazítva folyamato-
san cserélik a gépkocsikat. Au-
tócsere miatt, a taxizást abbaha-
gyó taxissal, a Citynél eddig
még nem találkoztam. Ahogy mi
számoljuk, egy éven belül, mint-
egy 200 kollégánknak kell autót
cserélni. Most egyébként a sár-
gítással vannak elfoglalva kollé-
gáink. Ennek az ütemezése is
problémamentes, a sárgítással
foglalkozó műhelyek kapacitása
sem omlott össze. Mi korábban
egészen mást vártunk. Azt hit-
tük, hogy miután nagyon sokan
halasztgatták a sárgítást, ettől a
munkák majd összetorlódnak,
aminek esetleg árfelhajtó hatása
is lesz. Nem így lett. Jelentős a
száma azoknak, akik a sárgítást
az autócserével kapcsolják ösz-
sze. 
• A City-re korábban az volt
a jellemző, hogy igen sok lu-
xus-kategóriájú, de többnyire
10 évnél idősebb autója volt.
Ezeket most cserélni kell.
Mit preferálnak jobban az itt
dolgozók? A luxus kategóri-
át, az egyterűt, vagy az ol-
csóbb autókat?
• Ettől a választástól egy évvel
ez előtt mi is tartottunk. Az uni-
formizált piacon, melyen csak
sárga taxik találhatók, ráadásul
előírt méretben, elveszhet a ki-
emeltebb gépkocsik jelentősé-
ge. Úgy gondoltuk, nem lesz
oka senkinek, hogy drágább,
jobb, igényesebb autót vásárol-
jon. Azt hittük, hogy elmegy a pi-
ac az olcsóbb járművek felé.
Nem így lett. Tény, a kollégák
csak nagyon kis százalékban vá-
sárolnak új autót, de hogy kevés-
bé igényeset vásároljanak, az
hála Istennek, nem következett
be. Alapvetően a város előírása-

8

Folytatás a 10. oldalon

Naponta látjuk, halljuk, hogy a kormány a gazdaság
kifehérítésére szánta el magát. Nyugtaadás ellenőr-
zése, online pénztárgépek, nemsokára – valószínű-
síthetően – online taxiórák. Minden bevételünket lát-
ni akarják! A bevétel pedig sokaknál meghaladja
majd a hatmillió forintot ebben az évben. Tehát áfát
kell fizetni. 

Igen, lehet kiskapukat keresni. Többek szerint az
az üdvözítő megoldás, hogy fél évig egyéni vállalko-
zók vagyunk, fél évig meg a saját bt.-nkben dolgo-
zunk. Jót átvertük az államot! De valóban? Nem le-
het, hogy többet vesztünk így? A bt.-ben tételes el-
számolás van, cégautóadó van, könyvelési díja a
többszöröse egy egyéni vállalkozóénak. Hosszú tá-
von meg úgysem működik! Nem lehet, hogy egy vég-
leges megoldás keresése sokkal jobb döntés? 

Szerintem törődjünk bele, hogy rövidesen áfát fo-
gunk fizetni. Addig meg keressük a kapcsolatokat
és a partnereket ahhoz, hogy a pénzügyi kormány-
zattal hatékony tárgyalások kezdődhessenek. Áll-
junk eléjük kész javaslattal arra nézve, hogy ha már
áfát fizetünk bevételeink után, azt le is vonhassuk
költségeinkből. Érjük el – érvekkel, számításokkal –

hogy legnagyobb költségünk, az üzemanyag forgal-
mi adója leírható legyen. Vagy a fogyasztási adó
megfelelő része. A fuvarozók, mezőgazdasági gé-
pek üzemeltetői már elérték ezt. A mi szakmánk
sem alávalóbb…

Évekkel ezelőtt az volt az indok arra, hogy a taxis
nem írhatja le a benzinből az adót, hogy akkor majd
mindenki taxis akar lenni, mert úgy nettó áron tankol-
hat. Ma már ez az indok messze nem állja meg a he-
lyét. Ahhoz, hogy valaki taxis legyen mondjuk egy
társaságnál, ahhoz közel egymillió forint szükséges.
Mármint ha a kocsi már megvan! Taxióra, URH,
tablet, sárgítás, belépési díjak és kauciók, tanfolya-
mok és vizsgák, igazolások beszerzése stb. Nem
egyszerű ma már taxisnak lenni! És nem is éri meg
annak, aki nem ebből akar megélni…

Készüljünk fel tehát az áfa-korszakra. Válasszuk ki
megfelelően felkészült szakmai képviselőinket, ke-
ressünk partnereket, vonjuk be a kamarák szakem-
bereit és kezdeményezzünk tárgyalásokat a gazda-
sági szakminisztériummal. Találjunk megnyugtató,
végleges megoldást. Mégpedig most! A huszonne-
gyedik órában vagyunk!

Kiskapuk, vagy végleges megoldások?
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tűzhető program számodra,
illetve a szövetkezet számá-
ra?
• Elsősorban a stabilitás. A
meglévő, a cég működtetéséhez
elengedhetetlenül szükséges
pénzügyi biztonság fenntartása.
Sajnos, már látszik, hogy a cím-
kiadó rendszer éppen a beépí-
tett és elképesztően kihegyezett
technikától válik rendkívül sérü-
lékennyé. E miatt biztos vagyok
benne, hogy 2-3 év múltán ismét
kezdhetjük elölről az eszközcse-
rét. Tehát már most gondolkod-
nunk kell azon, hogyan lépjünk
tovább. A POS-terminálok tekin-
tetében nyugodt a helyzet, hi-
szen itt 5-7 éves kifutási idővel
számolhatunk. Az eltelt félév
megmutatta, hogy jó készüléket
vásároltunk, amely az összes
mai banki és piaci elvárást tudja.
Hibamentesen működik. A kö-
vetkező hónapok feladata egy új
etikai szabályzat elkészítése,
mert a City erős és nagyon sza-
bályozott módon dolgozik. Vi-
szont az új feltételrendszer eti-
kai szabályzatunk teljes átírását
kényszeríti ránk. A csendes cím-
kiadás a régi, jól bevált szabá-
lyok felülírását teszi elengedhe-
tetlenné. Így a következő, októ-
beri szakmai közgyűlés előtt,
egy új etikai szabályzatot kell
megalkotnia a szövetkezetnek.
Méghozzá úgy, hogy azt a tag-
ság előzően megismerhesse, és
megvitatása után elfogadhassa.
A március 15-én életbe lépett új

Polgári Törvénykönyv is komoly
feladatokat ad számunkra. Ez
teljesen átrendezi és újraszabá-
lyozza többek között a szövetke-
zetek működését is. Az új eleme-
ket alapszabályunkba kell illesz-
teni és a közgyűlésünkkel el kell
fogadtatni. Ez is rázós feladat,
mert ehhez a tagság 2/3-ának
jelenléte szükséges.

Piaci részesedésünk és cég
ismertsége és elismertsége te-
kintetében mindenképpen sze-
retnénk a ma meglévő, meghatá-
rozó szerepünket megtartani. Je-
lenleg a legtöbb gondunk a cí-
mek lemondásával, a megrende-
lői körünk kielégítésével van.
Havonta sok ezer elveszett ren-
delésünk van, ezen változtatni
szeretnénk. Készítünk tehát egy
közép-hosszútávra szóló tervet,
hogy az esős, vagy egyéb neve-
zetes napokon tapasztalt nehéz-
ségekre valamilyen megnyugta-
tó választ adjunk. Különösen ne-
héz a helyzetünk, mert minden-
képpen figyelembe kell vennünk
a közgyűlés iránymutatását. Tagja-
ink egyfelől elvárják, hogy ne bő-
vítsük a létszámot és tartsuk a je-
lenlegi létszám-fuvarszám arányt.
Ugyanakkor május hónapban
több mint 141 000 fuvart közve-
títettünk ki taxisainknak, mely
mellett nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk a megrendelői pa-
naszokat és észrevételeket sem.
Kritikus időszakokban előfordul,
hogy nem tudunk autót küldeni.
Erre valamit ki kell találnunk. Je-

lenleg nem látunk más megol-
dást, ha kollégáink, tulajdonos-
társaink nem hajtanak végre egy
egészséges önvezénylést, akkor
nekünk valamilyen módon bele
kell nyúlnunk a jelenlegi gyakor-
latba. Ugyan a piac többször el-
utasította már a „piros számos”,
vagy a „vezényelhető” rendszert,
mégis azt mondom, hogy valami-
féle ilyen megoldáson kell törni
a fejünket. Csúcsidőkben, mint-
egy részmunkaidőben, be tud-
juk vonni azokat az erre a mun-
kára is hajlandó taxisokat, akik
még ilyen feltételek mellett is ná-
lunk dolgoznának. Ez technikai-
lag megoldható. Jelenleg a
csúcsidők rendszerességét, ke-
zelhetőségének lehetőségeit
elemezzük. Az ekkor megjelenő
megrendelőket is ki kellene szol-
gálni, hiszen ha nem küldünk ne-
kik kocsit, abból elégedetlenség
lesz, és bizony a csúcsidőn kívül
sem fognak többé nálunk ren-
delni. Az egyéni tulajdonú (kon-
kurens) irodákkal szemben mi
nem tehetjük meg, hogy jelentős
létszámemeléssel veszélyeztes-
sük a tagjaink megélhetését. A
feladat adott, valamilyen megol-
dást találnunk kell, minden oldal
megelégedésére. 
• A City Taxinál hány főnek
kell a következő időszakban
autót cserélni?
• Nálunk mindenki egyéni vállal-
kozó, mi csak ezt a vállalkozási
formát támogatjuk. Ebből adó-
dik, hogy mindenki saját maga

oldja meg a gépkocsi cseréjét.
Nálunk nincsenek alkalmazot-
tak, rendszámbérlők. Az utóbbi
hónapokban nagyon felgyorsult
az autók cseréje. Ugyanis az el-
múlt 3-4 évben a mi kollégáink is
kivártak. Bizonytalanok voltak a
várható fővárosi taxirendelet el-
várásainak tekintetében, így sen-
ki sem kockáztatott az autócse-
rénél, inkább elhalasztották a
váltást. Bizonytalan volt, hogy
lesz-e rendelet, milyen évjáratot
határoz meg a város? A csomag-
tartó mérettől a motor teljesítmé-
nyéig minden kérdés volt tavaly
áprilisig. Ma viszont ebben a te-
kintetben minden szabályozottá
vált, így a kollégáim az autójuk
évjáratához igazítva folyamato-
san cserélik a gépkocsikat. Au-
tócsere miatt, a taxizást abbaha-
gyó taxissal, a Citynél eddig
még nem találkoztam. Ahogy mi
számoljuk, egy éven belül, mint-
egy 200 kollégánknak kell autót
cserélni. Most egyébként a sár-
gítással vannak elfoglalva kollé-
gáink. Ennek az ütemezése is
problémamentes, a sárgítással
foglalkozó műhelyek kapacitása
sem omlott össze. Mi korábban
egészen mást vártunk. Azt hit-
tük, hogy miután nagyon sokan
halasztgatták a sárgítást, ettől a
munkák majd összetorlódnak,
aminek esetleg árfelhajtó hatása
is lesz. Nem így lett. Jelentős a
száma azoknak, akik a sárgítást
az autócserével kapcsolják ösz-
sze. 
• A City-re korábban az volt
a jellemző, hogy igen sok lu-
xus-kategóriájú, de többnyire
10 évnél idősebb autója volt.
Ezeket most cserélni kell.
Mit preferálnak jobban az itt
dolgozók? A luxus kategóri-
át, az egyterűt, vagy az ol-
csóbb autókat?
• Ettől a választástól egy évvel
ez előtt mi is tartottunk. Az uni-
formizált piacon, melyen csak
sárga taxik találhatók, ráadásul
előírt méretben, elveszhet a ki-
emeltebb gépkocsik jelentősé-
ge. Úgy gondoltuk, nem lesz
oka senkinek, hogy drágább,
jobb, igényesebb autót vásárol-
jon. Azt hittük, hogy elmegy a pi-
ac az olcsóbb járművek felé.
Nem így lett. Tény, a kollégák
csak nagyon kis százalékban vá-
sárolnak új autót, de hogy kevés-
bé igényeset vásároljanak, az
hála Istennek, nem következett
be. Alapvetően a város előírása-
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Folytatás a 10. oldalon

Naponta látjuk, halljuk, hogy a kormány a gazdaság
kifehérítésére szánta el magát. Nyugtaadás ellenőr-
zése, online pénztárgépek, nemsokára – valószínű-
síthetően – online taxiórák. Minden bevételünket lát-
ni akarják! A bevétel pedig sokaknál meghaladja
majd a hatmillió forintot ebben az évben. Tehát áfát
kell fizetni. 

Igen, lehet kiskapukat keresni. Többek szerint az
az üdvözítő megoldás, hogy fél évig egyéni vállalko-
zók vagyunk, fél évig meg a saját bt.-nkben dolgo-
zunk. Jót átvertük az államot! De valóban? Nem le-
het, hogy többet vesztünk így? A bt.-ben tételes el-
számolás van, cégautóadó van, könyvelési díja a
többszöröse egy egyéni vállalkozóénak. Hosszú tá-
von meg úgysem működik! Nem lehet, hogy egy vég-
leges megoldás keresése sokkal jobb döntés? 

Szerintem törődjünk bele, hogy rövidesen áfát fo-
gunk fizetni. Addig meg keressük a kapcsolatokat
és a partnereket ahhoz, hogy a pénzügyi kormány-
zattal hatékony tárgyalások kezdődhessenek. Áll-
junk eléjük kész javaslattal arra nézve, hogy ha már
áfát fizetünk bevételeink után, azt le is vonhassuk
költségeinkből. Érjük el – érvekkel, számításokkal –

hogy legnagyobb költségünk, az üzemanyag forgal-
mi adója leírható legyen. Vagy a fogyasztási adó
megfelelő része. A fuvarozók, mezőgazdasági gé-
pek üzemeltetői már elérték ezt. A mi szakmánk
sem alávalóbb…

Évekkel ezelőtt az volt az indok arra, hogy a taxis
nem írhatja le a benzinből az adót, hogy akkor majd
mindenki taxis akar lenni, mert úgy nettó áron tankol-
hat. Ma már ez az indok messze nem állja meg a he-
lyét. Ahhoz, hogy valaki taxis legyen mondjuk egy
társaságnál, ahhoz közel egymillió forint szükséges.
Mármint ha a kocsi már megvan! Taxióra, URH,
tablet, sárgítás, belépési díjak és kauciók, tanfolya-
mok és vizsgák, igazolások beszerzése stb. Nem
egyszerű ma már taxisnak lenni! És nem is éri meg
annak, aki nem ebből akar megélni…

Készüljünk fel tehát az áfa-korszakra. Válasszuk ki
megfelelően felkészült szakmai képviselőinket, ke-
ressünk partnereket, vonjuk be a kamarák szakem-
bereit és kezdeményezzünk tárgyalásokat a gazda-
sági szakminisztériummal. Találjunk megnyugtató,
végleges megoldást. Mégpedig most! A huszonne-
gyedik órában vagyunk!

Kiskapuk, vagy végleges megoldások?
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inak megfelelő járműve-
ket vásárolnak, ez ter-
mészetes, de ezen belül
óriási a szórás. Amikor
viszonylag olcsóbb, kö-
zépkategóriájú kocsiról
beszélünk, akkor az
többnyire új autót jelent.
Amennyiben a kollé-
gánk igényesebb, ma-
gasabb kategóriájú taxit
akar, úgy 3-4 éves jár-
művet vásárol. 
• Az okostelefonok-
ra letölthető appliká-
ciókon keresztül fu-
varszervezéssel kez-
denek el foglalkozni
olyan ügyeskedők,
akik egyébként sem-
milyen ide vonatkozó
feltételnek nem felel-
nek meg. A City Taxi-
nak mi a hozzáállása
ehhez? Dolgozhat
citys ilyen rendszer-
ben az adott appliká-
ció-birtokos cégnek is?
• Nem, ezt a lehetőséget mi tilt-
juk, és nem azért, mert féltéke-
nyen őrizzük fuvarszervező stá-
tuszunkat. Mi a City Taxi nevet, a
brandet, a céget féltjük. Abszo-
lút nem vagyunk arról meggyő-
ződve, hogy ez a megoldás kivál-
taná a jövőben a hagyományos
fuvarszervezést. Már most is ra-
gyogóan látszik, hogy ezek az
applikáció-birtokos vállalkozá-
sok önmagukban semmiről nem
szólnak. Egy szoftveres fejlesz-
tés mellett, jutalékrendszerben
közvetítenek fuvart, vagyis szin-
tén pénzért szolgáltatnak, de
nincs felettük semmilyen kont-
roll. Ezzel az a fő gondunk, hogy
a minősített budapesti taxicég
címért nekünk nagyon sok
mindennek meg kellett felel-
nünk. Például, hogy mást ne
mondjak, súlyos 10 milliókat el
kellett különítenünk. 24 órában
komoly szerver-háttérrel diszpé-
cserközpontot üzemeltetünk,
30-40 ténylegesen és valódi
munkaidőre bejelentett alkalma-

zottal. Állandó ellenőrzések és
hatósági felügyelet mellett dol-
gozunk. Ennek ellenére ezek
szerint vannak/lehetnek vállal-
kozások, amelyek mindezt
megspórolva, gyakorlatilag
szintén fuvarszervezési tevé-
kenységgel foglalkoznak.
Ez szerintünk durva ver-
senyhátrány. Hiszen, ha ők
is fuvarközvetítők, akkor az
a minimum, hogy a szabá-
lyokat, melyek ránk vonat-
koznak, nekik is teljesíteni-
ük kell/lene/. 
• Az utcai járókelőnek min-
den taxi sárga, ráadásul azo-
nos a tarifa is. Aki nem rend-
szeres taxizó, az messziről
nem feltétlenül tud különb-
séget tenni a szolgáltatók
között. A saját megjelenés
egy-két év múlva is szerepet
játszik majd, vagy az egysé-
ges külsőben feloldódnak a
fuvarközvetítők?
• A közgyűlésünkön ez is téma
volt. Ezért kezeljük nagyon érzé-
kenyen például a szabadjelzőn-

ket. Hiszen annak for-
mája is a brand része, a
pajzzsal együtt. E mel-
lett a város megenged-
te, hogy a telefonszá-
munkat a pajzs alatt
megje len te thessük .
Ugyanakkor tény, hogy
uniformizálódott az
egész piac. Valóban na-
gyon nehéz a sárga taxik
között különbséget ten-

ni. Csak az ér-
tő szem tud a
cégek között
választani. En-
nek ellenére
az is tény,
hogy Buda-
pest lakossá-
gának mind-
össze 3-4%-a
vesz rendsze-
resen igény-
be a taxiszol-
gáltatást. Az e
körbe tarto-
zók 90%-a vi-

szont ragaszkodik az általa vala-
milyen okból preferált fuvarköz-
vetítőhöz. Ők a drosztokon és
egyéb helyeken nagyon jól ki
tudják választani a kívánt céghez
tartozó autót. Ezzel tehát nincs
komoly gond. Az utcai leintés-
nél, ami jelenleg még mindig na-
gyon ritka, valóban érhetik kelle-
metlen meglepetések a tisztelt
megrendelőt. Sajnos a város
szabályozása egyéb megkülön-
böztetési lehetőséget nem en-
ged. Egyedi megjelenésünkként
említhetem a hátsó lökhárítón el-
helyezhető reklámfelületünket.
A reklámfelületen található
Castrol matrica mellé helyeztük
el a City Taxi URH-azosító szá-
mokat.
• A City Taxi minden autójá-
ban van mód a kártyás fize-
tésre?
• Természetesen minden au-

tónkban működik a legkorsze-
rűbb POS-terminál. Ebben óriá-
si fórunk van, hiszen mi már 7
éve használunk ilyen terminálo-
kat, minden taxinkban. Éppen
ezért volt ennyire nehéz szá-
munkra az előző év, mert a hasz-
nált berendezéseket le kellett
cserélni korszerűbbekre. Így va-
donatúj terminálokat szereztünk
be, melyek már a PayPass-elfo-
gadást is lehetővé teszik. 
• Csak az idősebbek kedvé-
ért: mit tud a PayPass-rend-
szer?
• Vannak olyan bankkártyák,
melyeket már nem kell kiadni a

kézből, elég, ha azt a
megfelelő termi-
nál előtt elhúz-
zák, vagy oda-
érintik. Sőt, ki
sem kell venni a
tokból, elég akár
a tárcát, amiben a
PayPass-kár t ya
van, odaérinteni az
elfogadó terminál-
hoz. Nem kell kó-
dot beütni, elkérni a
tasztatúrát stb. Ez a
rendszer minden
City Taxiban műkö-
dik. 
• A céges fizetés-
nél saját kártyát ad-
tok?
• Igen. Szerződött
partnereinket ellátjuk
egy bankkártyához ha-
sonló, korábban chip-
pel, ma már érintés nél-

küli azonosításra alkal-
mas „NFC” vagy „PayPass” kár-
tyáknak nevezett, új grafikájú,
kártyával, melyet utazáskor hasz-
nálhat a birtokosa. Az így kelet-
kezett fuvarköltség kiegyenlítése
havonta, összesítve, szerződés
alapján utólagosan történik. 
• A mobil applikációkról már
szó volt. A Citynek van ilyen
saját applikációja is?
• Természetesen Androidra, és
iOS-re egyaránt telepíthető az
alkalmazásunk. Mindkettő felü-
letünk az elsők között kezdett
működni. Ezt a lehetőséget is
hirdetjük egyébként, ugyanúgy,
ahogy a QR-kódot. Eddig is na-
gyon sok mindenben úttörő sze-
repet játszottunk, és természe-
tesen ezután is figyelünk min-
den rezdülésre, minden szüksé-
ges változást, újítást beveze-
tünk. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Tamás Miklós: – Rövid idő
alatt nagyon sok változás
zúdult a szakmára

A korszerű POS-terminál
és a City NFC-kártyája
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inak megfelelő járműve-
ket vásárolnak, ez ter-
mészetes, de ezen belül
óriási a szórás. Amikor
viszonylag olcsóbb, kö-
zépkategóriájú kocsiról
beszélünk, akkor az
többnyire új autót jelent.
Amennyiben a kollé-
gánk igényesebb, ma-
gasabb kategóriájú taxit
akar, úgy 3-4 éves jár-
művet vásárol. 
• Az okostelefonok-
ra letölthető appliká-
ciókon keresztül fu-
varszervezéssel kez-
denek el foglalkozni
olyan ügyeskedők,
akik egyébként sem-
milyen ide vonatkozó
feltételnek nem felel-
nek meg. A City Taxi-
nak mi a hozzáállása
ehhez? Dolgozhat
citys ilyen rendszer-
ben az adott appliká-
ció-birtokos cégnek is?
• Nem, ezt a lehetőséget mi tilt-
juk, és nem azért, mert féltéke-
nyen őrizzük fuvarszervező stá-
tuszunkat. Mi a City Taxi nevet, a
brandet, a céget féltjük. Abszo-
lút nem vagyunk arról meggyő-
ződve, hogy ez a megoldás kivál-
taná a jövőben a hagyományos
fuvarszervezést. Már most is ra-
gyogóan látszik, hogy ezek az
applikáció-birtokos vállalkozá-
sok önmagukban semmiről nem
szólnak. Egy szoftveres fejlesz-
tés mellett, jutalékrendszerben
közvetítenek fuvart, vagyis szin-
tén pénzért szolgáltatnak, de
nincs felettük semmilyen kont-
roll. Ezzel az a fő gondunk, hogy
a minősített budapesti taxicég
címért nekünk nagyon sok
mindennek meg kellett felel-
nünk. Például, hogy mást ne
mondjak, súlyos 10 milliókat el
kellett különítenünk. 24 órában
komoly szerver-háttérrel diszpé-
cserközpontot üzemeltetünk,
30-40 ténylegesen és valódi
munkaidőre bejelentett alkalma-

zottal. Állandó ellenőrzések és
hatósági felügyelet mellett dol-
gozunk. Ennek ellenére ezek
szerint vannak/lehetnek vállal-
kozások, amelyek mindezt
megspórolva, gyakorlatilag
szintén fuvarszervezési tevé-
kenységgel foglalkoznak.
Ez szerintünk durva ver-
senyhátrány. Hiszen, ha ők
is fuvarközvetítők, akkor az
a minimum, hogy a szabá-
lyokat, melyek ránk vonat-
koznak, nekik is teljesíteni-
ük kell/lene/. 
• Az utcai járókelőnek min-
den taxi sárga, ráadásul azo-
nos a tarifa is. Aki nem rend-
szeres taxizó, az messziről
nem feltétlenül tud különb-
séget tenni a szolgáltatók
között. A saját megjelenés
egy-két év múlva is szerepet
játszik majd, vagy az egysé-
ges külsőben feloldódnak a
fuvarközvetítők?
• A közgyűlésünkön ez is téma
volt. Ezért kezeljük nagyon érzé-
kenyen például a szabadjelzőn-

ket. Hiszen annak for-
mája is a brand része, a
pajzzsal együtt. E mel-
lett a város megenged-
te, hogy a telefonszá-
munkat a pajzs alatt
megje len te thessük .
Ugyanakkor tény, hogy
uniformizálódott az
egész piac. Valóban na-
gyon nehéz a sárga taxik
között különbséget ten-

ni. Csak az ér-
tő szem tud a
cégek között
választani. En-
nek ellenére
az is tény,
hogy Buda-
pest lakossá-
gának mind-
össze 3-4%-a
vesz rendsze-
resen igény-
be a taxiszol-
gáltatást. Az e
körbe tarto-
zók 90%-a vi-

szont ragaszkodik az általa vala-
milyen okból preferált fuvarköz-
vetítőhöz. Ők a drosztokon és
egyéb helyeken nagyon jól ki
tudják választani a kívánt céghez
tartozó autót. Ezzel tehát nincs
komoly gond. Az utcai leintés-
nél, ami jelenleg még mindig na-
gyon ritka, valóban érhetik kelle-
metlen meglepetések a tisztelt
megrendelőt. Sajnos a város
szabályozása egyéb megkülön-
böztetési lehetőséget nem en-
ged. Egyedi megjelenésünkként
említhetem a hátsó lökhárítón el-
helyezhető reklámfelületünket.
A reklámfelületen található
Castrol matrica mellé helyeztük
el a City Taxi URH-azosító szá-
mokat.
• A City Taxi minden autójá-
ban van mód a kártyás fize-
tésre?
• Természetesen minden au-

tónkban működik a legkorsze-
rűbb POS-terminál. Ebben óriá-
si fórunk van, hiszen mi már 7
éve használunk ilyen terminálo-
kat, minden taxinkban. Éppen
ezért volt ennyire nehéz szá-
munkra az előző év, mert a hasz-
nált berendezéseket le kellett
cserélni korszerűbbekre. Így va-
donatúj terminálokat szereztünk
be, melyek már a PayPass-elfo-
gadást is lehetővé teszik. 
• Csak az idősebbek kedvé-
ért: mit tud a PayPass-rend-
szer?
• Vannak olyan bankkártyák,
melyeket már nem kell kiadni a

kézből, elég, ha azt a
megfelelő termi-
nál előtt elhúz-
zák, vagy oda-
érintik. Sőt, ki
sem kell venni a
tokból, elég akár
a tárcát, amiben a
PayPass-kár t ya
van, odaérinteni az
elfogadó terminál-
hoz. Nem kell kó-
dot beütni, elkérni a
tasztatúrát stb. Ez a
rendszer minden
City Taxiban műkö-
dik. 
• A céges fizetés-
nél saját kártyát ad-
tok?
• Igen. Szerződött
partnereinket ellátjuk
egy bankkártyához ha-
sonló, korábban chip-
pel, ma már érintés nél-

küli azonosításra alkal-
mas „NFC” vagy „PayPass” kár-
tyáknak nevezett, új grafikájú,
kártyával, melyet utazáskor hasz-
nálhat a birtokosa. Az így kelet-
kezett fuvarköltség kiegyenlítése
havonta, összesítve, szerződés
alapján utólagosan történik. 
• A mobil applikációkról már
szó volt. A Citynek van ilyen
saját applikációja is?
• Természetesen Androidra, és
iOS-re egyaránt telepíthető az
alkalmazásunk. Mindkettő felü-
letünk az elsők között kezdett
működni. Ezt a lehetőséget is
hirdetjük egyébként, ugyanúgy,
ahogy a QR-kódot. Eddig is na-
gyon sok mindenben úttörő sze-
repet játszottunk, és természe-
tesen ezután is figyelünk min-
den rezdülésre, minden szüksé-
ges változást, újítást beveze-
tünk. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

10

Folytatás a 8. oldalról

Tamás Miklós: – Rövid idő
alatt nagyon sok változás
zúdult a szakmára

A korszerű POS-terminál
és a City NFC-kártyája
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Szõke nõ a nõgyógyásznál:
– Doktor úr, nekem ott alul min-

dig bélyegek potyognak ki.
Mire az orvos:
– De hát az nem lehet. Vetkõz-

zön! Alaposabban megnézem.
Az orvos megvizsgálja, egyszer

csak elkezd hahotázni.
– Na de doktor úr! Mit nevet?
– Drága hölgyem, ezek nem bé-

lyegek, ezek a matricák a banánról!
* * *

Lány: – Húzzam le a bugyimat?
Fiú: – Inkább köpd ki a rágódat!

* * *
Patikában egy kisfiú:
– Csókolom, kérek egy csomag

óvszert.
– Elõször is, az nem gyereknek

való. Másodszor: jöjjön érte apu-
kád, mert õ tudja milyen méretre
van szüksége.

– Elõször is, nem gyereknek kell,
hanem gyerek ellen. Másodszor,
nem apukámnak, hanem anyukám-
nak lesz, aki nyaralni megy és nem
tudja, hogy ott milyen méretekre
lesz szüksége.

* * *
Egyik este Móricka leül a család-

jával vacsorázni, és egy csendes pil-
lanatban megszólal:

– Anyu, miért van az, hogy a csa-
ládban mindenki fekete, csak én
vagyok vörös?

– Hát, amekkora buli volt, örülj,
hogy nem ugatsz.

Hab a tortán, hogy az álcitys ráadásul fehér rendszámos! Amúgy
minden rendben… 

A taxióra az előírás szerint a helyén. Még BKK TAXI INFORMÁ-
CIÓ tábla is van az autóban, gondolom, hogy ezért ne szóljon az el-
lenőr. Szerintem előbb-utóbb még be is sárgítja…

Nekem az a gyanúm, hogy a BKK nem foglalkozik ezekkel a „kol-
légákkal”! Lásd például a Nyugatinál, vagy a Honvéd kórháznál
évek óta tevékenykedő áltaxisokat. Ahogy nem foglalkoznak velük a
rendőrök, a közterület-felügyelők, az adóhatóság emberei sem.

Mit tegyünk? Álljuk körbe és verjük meg? Vegyük el a szabadjel-

zőjét? Öntsük le kromofággal? Szúrjuk ki a ke-
rekét? Ez esetben mérget rá, hogy azonnal lenne hatóság, mely az
önbíráskodást büntetné. Ne tegyük tehát, mert a törvény sok eset-
ben az ilyen személyeket védi, láthatja, aki figyeli a bűnügyi híreket.
Ezt két évtizeddel ezelőtt meg lehetett tenni, és meg is tették a Vár-
ban, a repülőtéren. De eltelt két évtized. 

Azt hittük volt egy rendszerváltás, vagy nem volt?

Név és cím 
a szerkesztő-

ségben 

...és bár rosz-
szul látszik, ta-
xióra is. Min-
den szabályos-
nak látszik

Van benne hivatalos BKK tájékoztató...

Újabb City taxis „kolléga”!
Látszólag egy City taxi...

...aminek a rendszáma fehér

Taxis kollégáknak hétvégén is, elektronikus
formában szinte bármikor a szükséges 

adatokat e-mail-ben elküldöd, 24 órán belül 
a kötvény vagy igazolás a kezedben. 

Sokéves tapasztalat, gyorsaság, 
16 biztosító ajánlatából. CASCO és KGFB,
de utas- és lakásbiztosítások is köthetőek!

Megkeressük a legmegfelelőbb 
biztosítót és biztosítást, a sárgított autókra

külön szabályokkal. Kösd Nálam, vagy hozd
be kötvénygondozási szolgáltatásra 

INGYENESEN biztosításaid! Leveszem 
a biztosítási gondjaid a válladról!

Bővebben: ILLÉS JÁNOS-nál napközben: 

+ 36 30 3923293+ 36 30 3923293
Ugyanitt baleseti helyszínelő kivonuló 
szolgáltatás!!! www.traffic-control.hu

E-mail-ben: illes.janos@wkh.hu

GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK
KÖTÉSE, AZONNALI IGAZOLÁS

VAGY KÖTVÉNYESÍTÉS
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Szõke nõ a nõgyógyásznál:
– Doktor úr, nekem ott alul min-

dig bélyegek potyognak ki.
Mire az orvos:
– De hát az nem lehet. Vetkõz-

zön! Alaposabban megnézem.
Az orvos megvizsgálja, egyszer

csak elkezd hahotázni.
– Na de doktor úr! Mit nevet?
– Drága hölgyem, ezek nem bé-

lyegek, ezek a matricák a banánról!
* * *

Lány: – Húzzam le a bugyimat?
Fiú: – Inkább köpd ki a rágódat!

* * *
Patikában egy kisfiú:
– Csókolom, kérek egy csomag

óvszert.
– Elõször is, az nem gyereknek

való. Másodszor: jöjjön érte apu-
kád, mert õ tudja milyen méretre
van szüksége.

– Elõször is, nem gyereknek kell,
hanem gyerek ellen. Másodszor,
nem apukámnak, hanem anyukám-
nak lesz, aki nyaralni megy és nem
tudja, hogy ott milyen méretekre
lesz szüksége.

* * *
Egyik este Móricka leül a család-

jával vacsorázni, és egy csendes pil-
lanatban megszólal:

– Anyu, miért van az, hogy a csa-
ládban mindenki fekete, csak én
vagyok vörös?

– Hát, amekkora buli volt, örülj,
hogy nem ugatsz.

Hab a tortán, hogy az álcitys ráadásul fehér rendszámos! Amúgy
minden rendben… 

A taxióra az előírás szerint a helyén. Még BKK TAXI INFORMÁ-
CIÓ tábla is van az autóban, gondolom, hogy ezért ne szóljon az el-
lenőr. Szerintem előbb-utóbb még be is sárgítja…

Nekem az a gyanúm, hogy a BKK nem foglalkozik ezekkel a „kol-
légákkal”! Lásd például a Nyugatinál, vagy a Honvéd kórháznál
évek óta tevékenykedő áltaxisokat. Ahogy nem foglalkoznak velük a
rendőrök, a közterület-felügyelők, az adóhatóság emberei sem.

Mit tegyünk? Álljuk körbe és verjük meg? Vegyük el a szabadjel-

zőjét? Öntsük le kromofággal? Szúrjuk ki a ke-
rekét? Ez esetben mérget rá, hogy azonnal lenne hatóság, mely az
önbíráskodást büntetné. Ne tegyük tehát, mert a törvény sok eset-
ben az ilyen személyeket védi, láthatja, aki figyeli a bűnügyi híreket.
Ezt két évtizeddel ezelőtt meg lehetett tenni, és meg is tették a Vár-
ban, a repülőtéren. De eltelt két évtized. 

Azt hittük volt egy rendszerváltás, vagy nem volt?

Név és cím 
a szerkesztő-

ségben 

...és bár rosz-
szul látszik, ta-
xióra is. Min-
den szabályos-
nak látszik

Van benne hivatalos BKK tájékoztató...

Újabb City taxis „kolléga”!
Látszólag egy City taxi...

...aminek a rendszáma fehér

Taxis kollégáknak hétvégén is, elektronikus
formában szinte bármikor a szükséges 

adatokat e-mail-ben elküldöd, 24 órán belül 
a kötvény vagy igazolás a kezedben. 

Sokéves tapasztalat, gyorsaság, 
16 biztosító ajánlatából. CASCO és KGFB,
de utas- és lakásbiztosítások is köthetőek!

Megkeressük a legmegfelelőbb 
biztosítót és biztosítást, a sárgított autókra

külön szabályokkal. Kösd Nálam, vagy hozd
be kötvénygondozási szolgáltatásra 

INGYENESEN biztosításaid! Leveszem 
a biztosítási gondjaid a válladról!

Bővebben: ILLÉS JÁNOS-nál napközben: 

+ 36 30 3923293+ 36 30 3923293
Ugyanitt baleseti helyszínelő kivonuló 
szolgáltatás!!! www.traffic-control.hu

E-mail-ben: illes.janos@wkh.hu

GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK
KÖTÉSE, AZONNALI IGAZOLÁS

VAGY KÖTVÉNYESÍTÉS
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Az ellenőrizhetetlen hírek szerint a rendőrségnek egész évre, az
egész országra lebontott terve van a közlekedési bírságok be-
szedésével kapcsolatban. A repülőtéren annyi bírságot kell be-
hajtani, mint Fejér megyében! Persze a repülőtéren könnyű

helyzetben vannak, mert ennek minden centimétere be
van kamerázva. Ahol szabálysértést látnak, rögtön oda-
pattannak.

Sajnos, nemcsak az amatőrök, de sok esetben a taxi-
sok is vétenek a közlekedési szabályok ellen. Mi a fő gond? Az
utas rendel egy taxit, kijön a csarnokból és megáll a gyalogátke-
lőhelynél. De, a gyalogátkelőhely előtt egy 20 méteres szaka-

szon „Forgalom elől elzárt terület” van. Mit tehet a taxis, akinek
az agyában lüktet az öt perc? Öt percen belül el kell hagyni a
parkolót, különben komoly összegű parkolási díjat kell fizetni.

Öt perc alatt meg kell keresni az utast, be kell pakolnia cso-
magokat és utasokat, majd el kell hagyni a helyszínt. Jelen
esetben az utas lelkesen integetett a gyalogátkelőhelynél, a ta-
xis mit tehetett? Ha kiszáll a taxiból, odamegy az utashoz, elte-
lik egy perc. Visszaballagnak a taxihoz, eltelik újabb egy perc.
Bepakolnak, el kell érni a sorompót… Közben letelik a várako-
zási idő.

Mit tett a taxis? Bevállalta, hogy egy pillanatra megáll a gya-
logátkelőhely előtt. 

Csak erre várnak a rend éber őrei! „Jogosítványt, személyi
igazolványt kérem átadni!” Ismerős mondatok… Ilyenkor már
nem számit az öt perc, mert a rendőr rádión leszól a sorompót
kezelőknek és a taxis kijöhet parkolási díj megfizetése nélkül. 

A parkolásért nem kell fizetni. De annál inkább kell fizetni a
közlekedési szabálysértés elkövetésért. Mi tehetünk? Egy pil-
lanatra se álljunk meg a forgalom elől elzárt területen, a repü-
lőtéren se! Még mindig olcsóbban megússzuk a parkolási díj
kifizetésével, mint a közlekedési bírság kiszabásával…

Juhász Péter

14

A kolléga épp csak az utas
beszállásához állt meg.

Hiába szóltunk (3.)

Közeledik a nyár, még akkor is, ha az időjá-
rás igencsak szeszélyes mostanság. Mindez
azonban nem érinti az időben történő felké-
szülés szükségességét, amibe beletartozik
az is, hogy megtervezzük, milyen útvonalon
kívánjuk elérni üdülési célunkat. Az adott
tranzit-, illetve célország közlekedési szabá-
lyait is érdemes átnézni valamint arról is ér-
demes informálódni, hol, milyen formában
kell az úthasználatáért fizetni. A gyakorlat el-
térő, éppen ezért, aki nem sajnálja az időt,
az nem csak az útdíjakról tájékozódhat, de
indulás előtt beszerezheti a matricákat, vagy
éppen előkészítheti a kapuknál kötelezően
átadandó díjakat is, meggyorsítva ezzel a ha-
ladást.

Elsőként 

Ausztria 

szabályozását nézzük:
Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon
matricás rendszer van érvényben, melyeket

kötelező a szélvédőre ragasztani úgy, aho-
gyan ez a vignettán látható. A matricák be-
szerezhetők Magyarország legtöbb benzin-
kútjánál, de a határhoz közeledve szinte vala-
mennyi töltőállomáson.

Az utánfutó és lakókocsi nem matri-
caköteles!

Hiányzó vagy nem megfelelően felragasz-
tott matrica esetén járműtől függően akár
120 eurós bírság is kiszabható. A matrica
manipulálása esetén a bírság nagysága elér-
heti a 240 eurót is. Amennyiben a kiszabott

bírság nem kerül kiegyenlítésre, az ügyinté-
zési bírság összege 300 és 3000 euró kö-
zötti.

Az autópálya-matricán kívül bizonyos út-
szakaszokon külön díjfizetési kötelezettség
áll fenn: Arlberg-alagút, Brenner-autópálya,
Dachstein út, Felbertauern út, Gerlos alpesi
út, Großglockner alpesi út, Maltatal-
Hochalm út, Nockalm út, Pyhrn autópálya
(Gleinalm alagút), Pyhrn-autópálya (Bosruck
alagút), Silvretta alpesi út, Tauern-autópálya,
Timmelsjoch alpesi út, Villachi alpesi út –
Dobratsch, Karawanken alagút.
A Vorarlbergben található A14-es Rheintal
autópályán szintén matricát kell váltani.

Szlovéniában

jelenleg vegyes rendszer van érvényben. A
teherautóknak továbbra is a fizetőkapunál
kell befizetniük az útdíjat, míg a személyau-
tóknak matricát kell vásárolniuk és felragasz-
tani a szélvédőre. A kétnyomtávú közlekedési
eszközöket három kategóriába sorolták be. 

2A díjkategória: lakókocsik és két nyom-
vonalú gépjárművek, amelyeknél a jármű el-
ső tengelye feletti magassága legfeljebb
1,30 m, amelyek megengedett legnagyobb
össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t,
vontatmánnyal vagy anélkül (a továbbiakban:
2A);

2B díjkategória: két nyomvonalú gépjár-

Az úthasználatért a legtöbb országban fizetni kell

Tervezzük a költségeket
Az Európai Unió legtöbb tagállamában az úthasználatért valamilyen formá-
ban fizetni kell. Van, ahol a matricás rendszer az elfogadott, de léteznek
olyan tagállamok, ahol egyes útszakaszokért kell leróni a díjat. Előfordul
olyan állam is, mint például Románia, ahol az országba történő belépés-
kor célszerű a megfelelő dokumentummal rendelkezni. Összeállításunk-
ban azoknak az országoknak az útdíjait gyűjtöttük össze, ahová leggyak-
rabban utaznak nyaralni honfitársaink.

Személyautó:
10 nap – 8,50 EUR
2 hónap – 24,80 EUR
Éves/14 hó – 87,70 EUR

Motorkerékpárok:
10 nap – 4,90 EUR
2 hónap – 12,40 EUR
Éves/14 hó – 32,90 EUR
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művek, amelyeknél a jármű első tengelye fe-
letti magasság legalább 1,30 m, amelyek
megengedett legnagyobb össztömege nem
haladja meg a 3500 kg-t, vontatmánnyal
vagy anélkül (a továbbiakban: 2B).

A gépjárművek besorolásának ellenőrzé-
se és az egyes márkájú és típusú gépjármű-
vek esetében végzett mérések alapján a
DARS d.d. megállapítja, hogy:

A 2A díjkategóriába azok a járművek
tartoznak, amelyeket legfeljebb 3,5 tonnás
megengedett össztömeggel rendelkező
személygépkocsiként szerepelnek a nyil-
vántartásban, ideértve az összes ún. terep-
járót, egyterű járművet és pickupot az
adott piaci szegmensben, valamint az ös-
szes lakókocsit. Azon járművek, amelyeket
később alakítottak át vagy építettek lakóko-
csivá, és ez a rendeltetési cél a jármű doku-
mentumai (pl. forgalmi engedély, a jármű
megfelelőségi tanúsítványa, illetve egyéb
hatóság dokumentuma) alapján ellenőriz-
hető, s igazolható az, hogy lakókocsiról van
szó. A 2A díjkategóriába tartoznak a kisebb
könnyű haszongépjárművek / nyitott kiste-
herautók pl.: Citroën Jumpy, Hyundai H1,
Mercedes Viano, Mercedes Vito.

A 2B díjkategóriába azok a járműve-
ket tartoznak, amelyek legfeljebb 3,5 ton-
nás megengedett össztömeggel rendel-
kező könnyű haszongépjárműként/kiste-
herautóként, furgonként, nyitott kisteher-
autóként szerepelnek a nyilvántartásban. 

Horvátországban

az autópályadíjat nemcsak kunában, hanem
egyéb devizában is ki lehet fizetni, az érvé-
nyes napi árfolyamon. A fizetés módja lehet
készpénz vagy bankkártyás utalás. 

Kétféle díjbeszedő-rendszer működik a
horvátországi autópályákon: a nyitott és a
zárt. A hidak és alagutak esetében, valamint
a rövidebb autópálya-szakaszokon a nyílt au-
tópályadíj-rendszer van használatban. A nyílt
rendszer azt jelenti, hogy a díjszámítás és
-fizetés a belépésnél megtörténik. Zárt rend-
szerű autópályadíj-fizetéskor viszont a sofőr
a belépésnél jegyet kap, amely alapján a ki-
lépés helyén, a megtett kilométerek és a jár-
műtípus alapján kell autópályadíjat fizetni.

A díjfizetés elmulasztásának büntetési té-
tele a kilépés helyétől számított, az adott au-
tópályán megtehető leghosszabb út díjának
kétszerese.

Néhány fontosabb útvonal személygépko-
csira vonatkozó díjszabása az alábbiakban
olvasható. Az interneten díjkalkulátorok segí-
tik az utazót, hogy előre ki tudja számítani,
hol, mennyit kell majd fizetnie.

A1 Zágráb (Lucko) - Zadar 121 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Sibenik 154 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Split
(Dugopolje lehajtó) 181 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Omis 
(Blato lehajtó) 193 HRK
A2 Zágráb (Zapresic) - Macelj
(Szlovén határ) 42 HRK
A3 Zágráb - Slavonski Brod 
(A5 autópályáig) 78 HRK
A3 Zágráb - Lipovac 
(Szerb határ) 121 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Varazdin 26 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Cakovec 33 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Gorican (Letenyei határátkelő) 41 HRK
A3 - A5 Zágráb - Osijek 117 HRK
A1 - A6 Zágráb - Rijeka 69 HRK
A8 - A9 Ucka - Pula 48 HRK
A9 Pula - Umag 37 HRK
Krk híd - 35 HRK
Ucka alagút - 28 HRK

Jó tudni, hogy Horvátországban díjszámí-
táskor a személyautóval egy kategóriába so-
rolják a 190 cm-nél nem magasabb és 3,5
tonnánál könnyebb járműveket. Ide értendők
a lakókocsik is. Külön kategóriát alkotnak a
190 cm-nél magasabb valamint 3,5 tonnát
meghaladó járművek és vontatmányok, így a
lakókocsik is, amelyek ebbe a tartományba
sorolandók. Erről külön lehet tájékozódni az
adott fizetendő útszakasz előtt közzétett táb-
lákon.

Szerbiában 

az autópálya-használatért fizetni kell. Az or-
szág közútjainak hossza 24.860 km és eb-
ből autópálya 374 km. Fizetőkapus rendszer
található itt is. A személygépkocsival leg-

gyakrabban használt útszakaszok díjai
euróban a következők:
Szabadka - Újvidék - 3,0 EUR
Újvidék - Belgrád - 2,5 EUR
Belgrád - Nis  - 6,5 EUR 
Nis - Leskovac  - 2,0 EUR
Belgrád - Sid (horvát határ)  - 3,5 EUR

Olaszországban

80 fizető kapunál lehet a számlát kiegyenlíte-
ni. A kapus rendszerben a megtett út függ-
vényében kell fizetni. A városok körüli gyűrű
rendszerint ingyenes. Nápolytól – pontosab-
ban Salernótól – délre a csizma orráig az au-
tópálya ingyenes.

Érdemes a költségvetésbe számolni a hi-
dak és alagutak használati díjaival. Néhány
fontosabb útvonal és díja:

St. Bernard alagút
személygépkocsi – 25 EUR
vontatmánnyal – 38,90 EUR

Monte Bianco alagút /Mont Blanc/
személygépkocsi – 40,90 EUR
vontatmánnyal – 54,10 EUR

Munt La Schera alagút:
személygépkocsival – 10 EUR
vontatmánnyal – 20 EUR

Tunnel du Frejus alagút:
személygépkocsival – 40,90 EUR
vontatmánnyal – 54,10 EUR

Bologna – Firenze útvonal:
személygépkocsival – 7,40 EUR
vontatmánnyal – 10 EUR

Milánó – Bologna:
személygépkocsival – 13,90 EUR
vontatmánnyal – 19,20 EUR

Róma – Nápoly:
személygépkocsival – 15 EUR
vontatmánnyal – 20,70 EUR

Firenze – Róma:
személygépkocsival – 16,80 EUR
vontatmánnyal – 23,20 EUR

Milánó – Nápoly:
személygépkocsival – 52,20 EUR
vontatmánnyal – 71,80 EUR

Romániában 

a teljes úthasználatra érvényes matrica
rendszer van életben. A gyakorlatban cél-
szerű még a határállomás előtt beszerezni
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Idõs bácsika áll a kasszánál, majd
amikor sorra kerül, elõhúz egy tízez-
rest. – Nincs kisebb? – kérdi a fiatal, csi-
nos pénztáros hölgy.

– De van, de szerintem, azt nem sze-
retné látni...

* * *
– Miért nem helyes dolog a házasság

elõtti szex?
– Mert könnyen lekésheted miatta

az esküvõd.
* * *

Egy fiatal lány száll fel a buszra, és

láthatóan egyik férfi sem adja át neki
a helyét. Erre bosszúsan felsóhajt:

– Jaj, már nem létezik lovagiasság,
senki nem akarja átadni a helyét egy
kismamának!

Erre felpattan egy srác és azonnal
hellyel kínálja a lányt. Azonban ahogy
meglátja, rögtön feltûnik neki, hogy
milyen lapos a hasa:

– Bocsásson meg, kisasszony, de
mennyi ideje terhes?

– Hát kb. fél órája, de annyiraaa
elfáááradtam...

Motorkerékpár:
Heti – 7,5 EUR
Hat havi – 30 EUR
Éves/14 hó – 55 EUR

2A kategória (személyautó 
és alacsonyabb lakókocsi):
Heti – 15 EUR
Havi – 30 EUR
Éves/14 hó – 110 EUR

2B kategória 
(magasabb lakókocsi, lakóautó):
Heti – 40 EUR
Havi – 80 EUR
Éves/14 hó – 220 EUR
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Az ellenőrizhetetlen hírek szerint a rendőrségnek egész évre, az
egész országra lebontott terve van a közlekedési bírságok be-
szedésével kapcsolatban. A repülőtéren annyi bírságot kell be-
hajtani, mint Fejér megyében! Persze a repülőtéren könnyű

helyzetben vannak, mert ennek minden centimétere be
van kamerázva. Ahol szabálysértést látnak, rögtön oda-
pattannak.

Sajnos, nemcsak az amatőrök, de sok esetben a taxi-
sok is vétenek a közlekedési szabályok ellen. Mi a fő gond? Az
utas rendel egy taxit, kijön a csarnokból és megáll a gyalogátke-
lőhelynél. De, a gyalogátkelőhely előtt egy 20 méteres szaka-

szon „Forgalom elől elzárt terület” van. Mit tehet a taxis, akinek
az agyában lüktet az öt perc? Öt percen belül el kell hagyni a
parkolót, különben komoly összegű parkolási díjat kell fizetni.

Öt perc alatt meg kell keresni az utast, be kell pakolnia cso-
magokat és utasokat, majd el kell hagyni a helyszínt. Jelen
esetben az utas lelkesen integetett a gyalogátkelőhelynél, a ta-
xis mit tehetett? Ha kiszáll a taxiból, odamegy az utashoz, elte-
lik egy perc. Visszaballagnak a taxihoz, eltelik újabb egy perc.
Bepakolnak, el kell érni a sorompót… Közben letelik a várako-
zási idő.

Mit tett a taxis? Bevállalta, hogy egy pillanatra megáll a gya-
logátkelőhely előtt. 

Csak erre várnak a rend éber őrei! „Jogosítványt, személyi
igazolványt kérem átadni!” Ismerős mondatok… Ilyenkor már
nem számit az öt perc, mert a rendőr rádión leszól a sorompót
kezelőknek és a taxis kijöhet parkolási díj megfizetése nélkül. 

A parkolásért nem kell fizetni. De annál inkább kell fizetni a
közlekedési szabálysértés elkövetésért. Mi tehetünk? Egy pil-
lanatra se álljunk meg a forgalom elől elzárt területen, a repü-
lőtéren se! Még mindig olcsóbban megússzuk a parkolási díj
kifizetésével, mint a közlekedési bírság kiszabásával…

Juhász Péter
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A kolléga épp csak az utas
beszállásához állt meg.

Hiába szóltunk (3.)

Közeledik a nyár, még akkor is, ha az időjá-
rás igencsak szeszélyes mostanság. Mindez
azonban nem érinti az időben történő felké-
szülés szükségességét, amibe beletartozik
az is, hogy megtervezzük, milyen útvonalon
kívánjuk elérni üdülési célunkat. Az adott
tranzit-, illetve célország közlekedési szabá-
lyait is érdemes átnézni valamint arról is ér-
demes informálódni, hol, milyen formában
kell az úthasználatáért fizetni. A gyakorlat el-
térő, éppen ezért, aki nem sajnálja az időt,
az nem csak az útdíjakról tájékozódhat, de
indulás előtt beszerezheti a matricákat, vagy
éppen előkészítheti a kapuknál kötelezően
átadandó díjakat is, meggyorsítva ezzel a ha-
ladást.

Elsőként 

Ausztria 

szabályozását nézzük:
Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon
matricás rendszer van érvényben, melyeket

kötelező a szélvédőre ragasztani úgy, aho-
gyan ez a vignettán látható. A matricák be-
szerezhetők Magyarország legtöbb benzin-
kútjánál, de a határhoz közeledve szinte vala-
mennyi töltőállomáson.

Az utánfutó és lakókocsi nem matri-
caköteles!

Hiányzó vagy nem megfelelően felragasz-
tott matrica esetén járműtől függően akár
120 eurós bírság is kiszabható. A matrica
manipulálása esetén a bírság nagysága elér-
heti a 240 eurót is. Amennyiben a kiszabott

bírság nem kerül kiegyenlítésre, az ügyinté-
zési bírság összege 300 és 3000 euró kö-
zötti.

Az autópálya-matricán kívül bizonyos út-
szakaszokon külön díjfizetési kötelezettség
áll fenn: Arlberg-alagút, Brenner-autópálya,
Dachstein út, Felbertauern út, Gerlos alpesi
út, Großglockner alpesi út, Maltatal-
Hochalm út, Nockalm út, Pyhrn autópálya
(Gleinalm alagút), Pyhrn-autópálya (Bosruck
alagút), Silvretta alpesi út, Tauern-autópálya,
Timmelsjoch alpesi út, Villachi alpesi út –
Dobratsch, Karawanken alagút.
A Vorarlbergben található A14-es Rheintal
autópályán szintén matricát kell váltani.

Szlovéniában

jelenleg vegyes rendszer van érvényben. A
teherautóknak továbbra is a fizetőkapunál
kell befizetniük az útdíjat, míg a személyau-
tóknak matricát kell vásárolniuk és felragasz-
tani a szélvédőre. A kétnyomtávú közlekedési
eszközöket három kategóriába sorolták be. 

2A díjkategória: lakókocsik és két nyom-
vonalú gépjárművek, amelyeknél a jármű el-
ső tengelye feletti magassága legfeljebb
1,30 m, amelyek megengedett legnagyobb
össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t,
vontatmánnyal vagy anélkül (a továbbiakban:
2A);

2B díjkategória: két nyomvonalú gépjár-

Az úthasználatért a legtöbb országban fizetni kell

Tervezzük a költségeket
Az Európai Unió legtöbb tagállamában az úthasználatért valamilyen formá-
ban fizetni kell. Van, ahol a matricás rendszer az elfogadott, de léteznek
olyan tagállamok, ahol egyes útszakaszokért kell leróni a díjat. Előfordul
olyan állam is, mint például Románia, ahol az országba történő belépés-
kor célszerű a megfelelő dokumentummal rendelkezni. Összeállításunk-
ban azoknak az országoknak az útdíjait gyűjtöttük össze, ahová leggyak-
rabban utaznak nyaralni honfitársaink.

Személyautó:
10 nap – 8,50 EUR
2 hónap – 24,80 EUR
Éves/14 hó – 87,70 EUR

Motorkerékpárok:
10 nap – 4,90 EUR
2 hónap – 12,40 EUR
Éves/14 hó – 32,90 EUR
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művek, amelyeknél a jármű első tengelye fe-
letti magasság legalább 1,30 m, amelyek
megengedett legnagyobb össztömege nem
haladja meg a 3500 kg-t, vontatmánnyal
vagy anélkül (a továbbiakban: 2B).

A gépjárművek besorolásának ellenőrzé-
se és az egyes márkájú és típusú gépjármű-
vek esetében végzett mérések alapján a
DARS d.d. megállapítja, hogy:

A 2A díjkategóriába azok a járművek
tartoznak, amelyeket legfeljebb 3,5 tonnás
megengedett össztömeggel rendelkező
személygépkocsiként szerepelnek a nyil-
vántartásban, ideértve az összes ún. terep-
járót, egyterű járművet és pickupot az
adott piaci szegmensben, valamint az ös-
szes lakókocsit. Azon járművek, amelyeket
később alakítottak át vagy építettek lakóko-
csivá, és ez a rendeltetési cél a jármű doku-
mentumai (pl. forgalmi engedély, a jármű
megfelelőségi tanúsítványa, illetve egyéb
hatóság dokumentuma) alapján ellenőriz-
hető, s igazolható az, hogy lakókocsiról van
szó. A 2A díjkategóriába tartoznak a kisebb
könnyű haszongépjárművek / nyitott kiste-
herautók pl.: Citroën Jumpy, Hyundai H1,
Mercedes Viano, Mercedes Vito.

A 2B díjkategóriába azok a járműve-
ket tartoznak, amelyek legfeljebb 3,5 ton-
nás megengedett össztömeggel rendel-
kező könnyű haszongépjárműként/kiste-
herautóként, furgonként, nyitott kisteher-
autóként szerepelnek a nyilvántartásban. 

Horvátországban

az autópályadíjat nemcsak kunában, hanem
egyéb devizában is ki lehet fizetni, az érvé-
nyes napi árfolyamon. A fizetés módja lehet
készpénz vagy bankkártyás utalás. 

Kétféle díjbeszedő-rendszer működik a
horvátországi autópályákon: a nyitott és a
zárt. A hidak és alagutak esetében, valamint
a rövidebb autópálya-szakaszokon a nyílt au-
tópályadíj-rendszer van használatban. A nyílt
rendszer azt jelenti, hogy a díjszámítás és
-fizetés a belépésnél megtörténik. Zárt rend-
szerű autópályadíj-fizetéskor viszont a sofőr
a belépésnél jegyet kap, amely alapján a ki-
lépés helyén, a megtett kilométerek és a jár-
műtípus alapján kell autópályadíjat fizetni.

A díjfizetés elmulasztásának büntetési té-
tele a kilépés helyétől számított, az adott au-
tópályán megtehető leghosszabb út díjának
kétszerese.

Néhány fontosabb útvonal személygépko-
csira vonatkozó díjszabása az alábbiakban
olvasható. Az interneten díjkalkulátorok segí-
tik az utazót, hogy előre ki tudja számítani,
hol, mennyit kell majd fizetnie.

A1 Zágráb (Lucko) - Zadar 121 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Sibenik 154 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Split
(Dugopolje lehajtó) 181 HRK
A1 Zágráb (Lucko) - Omis 
(Blato lehajtó) 193 HRK
A2 Zágráb (Zapresic) - Macelj
(Szlovén határ) 42 HRK
A3 Zágráb - Slavonski Brod 
(A5 autópályáig) 78 HRK
A3 Zágráb - Lipovac 
(Szerb határ) 121 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Varazdin 26 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Cakovec 33 HRK
A4 Zágráb (Sveta Helena) 
- Gorican (Letenyei határátkelő) 41 HRK
A3 - A5 Zágráb - Osijek 117 HRK
A1 - A6 Zágráb - Rijeka 69 HRK
A8 - A9 Ucka - Pula 48 HRK
A9 Pula - Umag 37 HRK
Krk híd - 35 HRK
Ucka alagút - 28 HRK

Jó tudni, hogy Horvátországban díjszámí-
táskor a személyautóval egy kategóriába so-
rolják a 190 cm-nél nem magasabb és 3,5
tonnánál könnyebb járműveket. Ide értendők
a lakókocsik is. Külön kategóriát alkotnak a
190 cm-nél magasabb valamint 3,5 tonnát
meghaladó járművek és vontatmányok, így a
lakókocsik is, amelyek ebbe a tartományba
sorolandók. Erről külön lehet tájékozódni az
adott fizetendő útszakasz előtt közzétett táb-
lákon.

Szerbiában 

az autópálya-használatért fizetni kell. Az or-
szág közútjainak hossza 24.860 km és eb-
ből autópálya 374 km. Fizetőkapus rendszer
található itt is. A személygépkocsival leg-

gyakrabban használt útszakaszok díjai
euróban a következők:
Szabadka - Újvidék - 3,0 EUR
Újvidék - Belgrád - 2,5 EUR
Belgrád - Nis  - 6,5 EUR 
Nis - Leskovac  - 2,0 EUR
Belgrád - Sid (horvát határ)  - 3,5 EUR

Olaszországban

80 fizető kapunál lehet a számlát kiegyenlíte-
ni. A kapus rendszerben a megtett út függ-
vényében kell fizetni. A városok körüli gyűrű
rendszerint ingyenes. Nápolytól – pontosab-
ban Salernótól – délre a csizma orráig az au-
tópálya ingyenes.

Érdemes a költségvetésbe számolni a hi-
dak és alagutak használati díjaival. Néhány
fontosabb útvonal és díja:

St. Bernard alagút
személygépkocsi – 25 EUR
vontatmánnyal – 38,90 EUR

Monte Bianco alagút /Mont Blanc/
személygépkocsi – 40,90 EUR
vontatmánnyal – 54,10 EUR

Munt La Schera alagút:
személygépkocsival – 10 EUR
vontatmánnyal – 20 EUR

Tunnel du Frejus alagút:
személygépkocsival – 40,90 EUR
vontatmánnyal – 54,10 EUR

Bologna – Firenze útvonal:
személygépkocsival – 7,40 EUR
vontatmánnyal – 10 EUR

Milánó – Bologna:
személygépkocsival – 13,90 EUR
vontatmánnyal – 19,20 EUR

Róma – Nápoly:
személygépkocsival – 15 EUR
vontatmánnyal – 20,70 EUR

Firenze – Róma:
személygépkocsival – 16,80 EUR
vontatmánnyal – 23,20 EUR

Milánó – Nápoly:
személygépkocsival – 52,20 EUR
vontatmánnyal – 71,80 EUR

Romániában 

a teljes úthasználatra érvényes matrica
rendszer van életben. A gyakorlatban cél-
szerű még a határállomás előtt beszerezni
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Idõs bácsika áll a kasszánál, majd
amikor sorra kerül, elõhúz egy tízez-
rest. – Nincs kisebb? – kérdi a fiatal, csi-
nos pénztáros hölgy.

– De van, de szerintem, azt nem sze-
retné látni...

* * *
– Miért nem helyes dolog a házasság

elõtti szex?
– Mert könnyen lekésheted miatta

az esküvõd.
* * *

Egy fiatal lány száll fel a buszra, és

láthatóan egyik férfi sem adja át neki
a helyét. Erre bosszúsan felsóhajt:

– Jaj, már nem létezik lovagiasság,
senki nem akarja átadni a helyét egy
kismamának!

Erre felpattan egy srác és azonnal
hellyel kínálja a lányt. Azonban ahogy
meglátja, rögtön feltûnik neki, hogy
milyen lapos a hasa:

– Bocsásson meg, kisasszony, de
mennyi ideje terhes?

– Hát kb. fél órája, de annyiraaa
elfáááradtam...

Motorkerékpár:
Heti – 7,5 EUR
Hat havi – 30 EUR
Éves/14 hó – 55 EUR

2A kategória (személyautó 
és alacsonyabb lakókocsi):
Heti – 15 EUR
Havi – 30 EUR
Éves/14 hó – 110 EUR

2B kategória 
(magasabb lakókocsi, lakóautó):
Heti – 40 EUR
Havi – 80 EUR
Éves/14 hó – 220 EUR
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ezt, mert ennek hiánya súlyos bírságot von
maga után a képzeletbeli határ túloldalán.
Ennek beszerzése nem túl drága, viszont a
hiánya annál több kellemetlenséget okoz-
hat.

Az idei díjak a következők:

A személygépjárművek esetében a 7 na-
pig érvényes matrica 3 euróba, a 30 napos
7 euróba, a 90 napos 12 euróba, a 12 hóna-
pos 28 euróba kerül. 

A 3,5 tonnánál kisebb, vagy ezzel
egyenlő tömegű teherszállító járművek ese-
tében a 7 napos vignetta 6 euróba, a 30 na-
pos 16 euróba, a 90 napos 36 euróba, a 12
hónapig érvényes 96 euróba kerül. 

A 3,5-7,5 tonna közötti, a 7,5 tonna tö-
megű, valamint a 9-23 közötti ülőhellyel ren-
delkező (beleértve a sofőrt is) személyszállí-
tó járművek esetében az egynapos matricát
4 euróért, a 7 naposat 20 euróért, a 30 na-
posat 52 euróért, a 90 naposat 120 euróért,
12 hónaposat 320 euróért lehet megvásá-
rolni. 

A 7,5-12 tonna közötti tömegű tehergép-
járművek, valamint a 23-nál több ülőhellyel
rendelkező (beleértve a sofőrt is) személy-
szállító járművek esetében az egynapos vig-
netta 7 eurót, a 7 napos 35 eurót, a 30 na-
pos 91 eurót, a 90 napos 210 euróba, a 12
hónapos 560 euróba kerül. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, ma-
ximum 3 tengellyel rendelkező teherszállító
járművek esetében az egynapos úthasznála-
ti díj 9 euróért, a 7 naposat 45 euróért, a 30
naposat 117 euróért, a 90 naposat 270

euróért, a 12 hónaposat 720 euróért lehet
megváltani. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, mi-
nimum 4 tengellyel rendelkező teherszállí-
tó járművek esetében az egynapos matrica
11 euróba, a 7 napos 55 euróba, a 30 na-
pos 143 euróba, a 90 napos 374 euróba, a
12 hónapos pedig 1210 euróba kerül.

Az úthasználati díj kifizetését elmulasztó
sofőrök személygépkocsi esetén 250-500
lej, 3,5 tonnás vagy ennél kisebb tömegű te-
hergépjárművek esetén 750-1250 lej közöt-
ti bírságra számíthatnak.

A mikrobuszok, illetve a 3,5-7,5 tonnás te-
hergépjárművek esetén ez 1250-1750 lej
közötti, távolsági autóbuszok, illetve a 7,5-12
tonnás járművek esetén 1750-2250 lej le-
het. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, maxi-
mum 3 tengellyel rendelkező teherszállító
járművek esetében 2250-3000 lej, a 12 ton-
na vagy ennél súlyosabb, minimum 4 ten-
gellyel rendelkező teherszállító járművek
esetében 3000-4500 lej a kiróható pénz-
büntetés.

Szlovákia

autópályáin matricás fizető rendszer van
használatban. A matricát kötelező a szélvé-
dőre ragasztani! Motorkerékpárral ingyene-
sen vehetők igénybe a fizetős utak is.

A matrica érvényességi idejét az eladó je-
löli meg a matricán, amit a szélvédő jobb fel-
ső vagy alsó sarkába kell felragasztani. (A
gépkocsi összsúlyaként a gépkocsi forgalmi
engedélyében szereplő adatot kell számítás-

ba venni.) Amennyiben a gépjármű az adott
útszakaszon (autópályán, autóúton, illetve
díjköteles főútvonalon) nem rendelkezik ér-
vényes matricával, az éves matrica-díj tízsze-
resének megfelelő összegű büntetéssel
sújtható. A matricákat a rendőrség ellenőrzi.

Németországban

nem kell fizetni az úthasználatért. Nincs általá-
nosan kötelező sebességkorlátozás az autó-
pályákon. Viszont ahol ezt táblával jelzik, ott azt
be kell tartani, mert egyrészt rendszeresen el-
lenőrzik, másrészt komoly összegű bírságot
szabnak ki a magukról megfeledkezőkre. 

Az országban viszont meghatározott kör-
nyezetvédelmi övezetek léteznek. Az egyes
kijelölt zónákba csak előzetesen beszerzett
matricával lehet behajtani, ennek hiányában
megbírságolják a gépjármű vezetőjét. Több
tucatnyi városra vonatkozóan behajtási tila-
lom áll fent azon gépjárművekkel szemben,
amelyek nem rendelkeznek a rendelet sze-
rinti finompor-határérték betartását igazoló
matricával. A behajtási tilalom az érintett vá-
rosok meghatározott területére, általában a
szélesebb értelemben vett belvárosra terjed
ki. A @rendelkezés vonatkozik a Németor-
szágba utazó, a fenti zónákba behajtani
szándékozó külföldi turistákra is. A matricá-
val nem rendelkező gépjárművezetők a né-
met jogszabály alapján 40 euró bírsággal
sújthatók. A matrica egész ország területére
érvényes korlátlan ideig.

A környező országok úthasználattal kap-
csolatos díjait próbáltuk összegyűjteni azzal
a céllal, akik ezekbe az országokba kívánnak
utazni, akárcsak tranzit jelleggel is, tájékoz-
tatást kapnak a felmerülő költségekről, ezek-
kel számoljanak a tervezés során. Mindez
azonban nem pótolja az indulás előtti ala-
pos, mindenre kiterjedő tájékozódást.

k.z.t.

16

Személygépkocsira:
1 hét – 3 EUR
1 hónap – 7 EUR
90 nap – 13 EUR
1 év – 28 EUR

Személygépkocsira:
10 nap – 10 EUR
1 hónap – 14 EUR
1 év – 50 EUR

Áfás leszel?
Az alanyi áfa-mentes határ 2014-ben évi hatmillió forint. Ha
a taxaméter szerint ennél több a bevételünk, forgalmi adót
kell fizetnünk.

Tucatszor írtunk már annak „veszélyéről”, hogy ha valaki bekerül az
ára-körbe, annak nettó bevétele azonnal drasztikusan, körülbelül
20%-al csökken. Hiszen míg összes bevétele változatlan, abból
21,26 százalék forgalmi adót kell fizetni (a 27%-os áfa visszafelé
számolva), míg költségeiből csak minimális mértékben írhatja le azt.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a nehezen kiharcolt 280 Ft-os
fix kilométerdíj helyett 224 Ft/km-el kellene dolgoznia tovább. 

Az áfá-ba való belépés évében, amikor a hatmillió forintos
bevételt meghaladjuk, még csak az e feletti összegre kell forgalmi
adót fizetni. A következő két adóévben azonban már bevételtől
függetlenül áfa kötelesek leszünk. 

Tudjuk, hogy a bevétel nem egyenlő a jövedelemmel. Tudjuk,
hogy ha átalányadózunk, akkor a bevételünk 20%-a számít
jövedelemnek. Nos ezt a húsz százalékot, gyakorlatilag a teljes
jövedelemtartalmat veszi el az áfa, úgy is fogalmazhatunk, hogy
ebben az esetben ingyen dolgozunk, plusz két évnyi adósságot is
csinálunk magunknak.

Mit lehet tenni? Ha valaki az év vége felé közelíti meg a hatmillió
forintos bevételi határt, inkább vegyen ki szabadságot, mintsem
hogy két évre eladósítaná magát. Persze lesz, aki meg sem közelíti
ezt a bevételt, és bizony lesz, aki már szeptember-október környé-
kén eléri. Számukra nincs tanács, legalábbis olyan, ami többé-ke-
vésbé legális. Inkább a társaságvezetők és érdekképviselők most
már egyre sürgősebb feladata és felelőssége kerül előtérbe: part-
nerek keresése, azonnali tárgyalások megkezdése a megoldás
megtalálása érdekében.

Az ifjú võlegény nászéjszakája elõtt megkérdezi az
apját:

– Apa, úgy izgulok! Honnan fogom tudni, hogy a fe-
leségem még tényleg szûz, ahogy azt nekem mondta?

– Egyszerû, fiam. Amikor befekszetek az ágyba, fi-
gyeld, hogy mit csinál. Ha zavarban lesz és mindenféle
hibákat követ el, akkor biztosan szûz. Ha viszont õ
mondja meg, mit csinálj, akkor sajnos hazudott neked.

Másnap reggel aztán a fiú beszámol:
– Apám, biztos, hogy szûz volt! Amikor befeküdtünk

az ágyba, olyan zavarban volt, hogy a párnát nem a fe-
je alá, hanem a feneke alá tette.
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Guruljunk rá!
Sokszor van, hogy számonkérjük a menedzsereket, fuvarszer-
vezőket: Félórákig állok, és nem kapok fuvart! Kevés a megren-
delés! Szerezz több munkát! Gyanítom, a legtöbb társaságnál
ezek az elvárások merülnek fel nap mint nap. Mondhatjuk,
hogy jogos óhajok. A tagdíj egyre magasabb, a taxis szeretne
egyre többet kapni a pénzéért. 

A fuvarszervező, ha jól dolgozik, tud sok fuvart szerezni. Tud
minőségi fuvarokat szerezni. Egyet azonban nem tud: a meglé-
vő fuvarokat elveszíteni. Azt csak a taxis tudja…

Minden társaságnál havonta százával, ezrével vannak lemon-
dott fuvarok. Olyan megrendelések, amelyre a diszpécser min-
den ügyessége és tudása ellenére nem tud autót küldeni. A ta-
xis legtöbbször csak legyint erre: mit tehetnék, nem dolgozom,
messze vagyok, korán van, későn van, hétvége van – a kifogá-
sok számosak. De nézzük csak meg ugyanezt a helyzetet a
megrendelő oldaláról.

Nagyvállalat döntéshozója utazna vasárnap délelőtt a gyere-
kekkel. Budapest kertvárosi részén lakik, tehát messze a belső
kerületektől. Taxit hív, értelemszerűen azt a taxitársaságot,
amellyel cége havonta több millió forintot eltaxizik. Aztán türel-
mesen vár. Tudja, hogy hétvégén időbe telik, míg kocsit kap.
Már negyedórája áll kinn a ház előtt a gyerekekkel és a cso-
magokkal, mikor visszahívás érkezik kedvenc taxicégétől: saj-
nos nem tudnak autót küldeni. Nem azt mondják hogy még
egy kis türelmet, hanem közeli autó hiányában kategorikusan
elutasítják a megrendelést. Mit tesz ilyenkor egy sértődött
utas? Hív egy másik céget. Ha tőlük kap kocsit, lehet hogy
már másnap megköti velük a megrendelést a cége többmilliós
fuvarozására is. 

Sarkított példa? Persze hogy az! De ne higgyük, hogy nem
történhet meg, sőt nem történt meg már több társaságnál is. A
megrendelők kényesek és sértődékenyek. Nem szabad okot
adni nekik a csalódásra. Egyetlen fuvar lemondásával havi több
száz fuvart is veszíthetünk.

Mit lehet tenni ez ellen? Nagy felelőssége van a diszpécser-
nek, de még nagyobb a taxisnak. A diszpécser kiadja a rende-
lést, de senki nincs a körzetben. Akkor – a fővárosi rendelet til-
tása ellenére – megpróbál URH-n keresni szabad autót. Elő-
ször csak kér, aztán könyörög. Átviszi más társaságokhoz. Ha
ott sem talál kocsit, nem tehet mást, lemondja a rendelést. Ő
megtett mindent. De megtett mindent a taxis is? 

Kedvenc helyén várakozik taxisunk már másfél órája. Nem
mozdul, ül mint tönkön a gomba. Közben dühöng (vajon milyen,
amikor egy gomba dühöng…?). Hosszú ideje első a körzetben,
és nem jön egy rohadt cím. Már átnézte a környező körzeteket
is, de azokban sem jobb a helyzet.  Közben persze hallja a
diszpécser könyörgését: az utas már húsz perccel is megelé-
gedne, csak menjen érte valaki! Ezen is felháborodik: tényleg,
miért nem megy már oda valaki? Közben nem jut eszébe, hogy
bár távolságban elég messze, de időben tizenöt percre van a
címtől – ez a valaki akár ő is lehetne…

Tudom, a mai helyzetet nem nagyon lehet összehasonlítani a
hőskorral, a nyolcvanas évek elejével. Drágább a benzin, meg
minden… De aki akkor az újonnan alakult társaságok valame-
lyikében dolgozott, még emlékezhet arra, milyen lelkesen osz-
togattuk a szórólapot, és ragasztottuk csapatunk reklámmatri-
cáját minden elképzelhető és elképzelhetetlen helyre. És ha
jött egy rendelés, azt elvittük. Akkor is, ha a „világ végéről” kel-
lett rágurulni. Mert meg akartuk tartani a nehezen megszerzett
megrendelőt.

Kennedynek volt egy híres mondása: „Ne azt nézd, mit tehet
érted Amerika, hanem azt, hogy mit tehetsz te Amerikáért!”
Amíg havi több ezer fuvart lemondani kényszerül a cégünk, ad-
dig ne a menedzsert hibáztassuk. Nézzünk inkább magunkba… 

N. Z.
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Újdonsült férj odadobja a nadrágját a feleségnek:
– Tessék, itt a nadrágom, próbáld fel!
Az asszonyka felpróbálja.
– Ez nagyon nagy rám!
– Így van – feleli a férj. – Jusson eszedbe minden alkalom-

mal, ebben a családban ki hordja a nadrágot!
Erre az asszony leveszi a bugyiját, és odaadja a férjének:
– Tessék, próbáld fel!
A férfi próbálkozik, de nem megy.
– Ez lehetetlen! Nem tudok bebújni a bugyidba.
– Igen, és ez így is marad, ha nem változtatsz a pökhen-

diségeden!
* * *

Egy idõs bácsit vizsgál az orvos:
– Maga kitûnõ egészségnek örvend, semmi baja sincs.

Van valami kérdése?
– Van, doktor úr. Amikor lefekszem a feleségemmel, na-

gyon melegem van és izzadok, és amikor megismételjük a
dolgot, akkor meg fázom és ráz a hideg.

Az orvos a feleséget is megvizsgálja, õ is egészséges. El-
meséli neki, hogy a férjének milyen furcsa problémája van,
erre a néni így felel:

– Ó, a vén bolond! Hát ez azért van, mert az elsõ alkalom
augusztusban van, a második meg decemberben!

Vannak, akiknek ugyanolyan jól
ment az első félév, mint a tavalyi
évvége. Nekik szerencséjük volt.
A többségnek viszont nagyon
rosszul sikerült az első hat hónap.
Aztán van, akinél teljes lett az
anyagi összeomlás. Sokak szerint
a taxipiac is összeomlott. De mi-
ért? Szerintem:

Tömegével jelentek meg a fe-
hér rendszámos „taxik”

E lapban is folyamatosan jelennek
meg azok a képek, amelyeket min-
denki láthat „élőben” a főváros út-
jain. A vizsga százezer, a sárgítás
majd kétszázezer, a havi tagdíj kb.
hetvenezer. Ez így egyben majd’
400 ezer forint. Kinek van ennyi
tartalékja? Érthető a folyamat a fe-
hér rendszámossá váláshoz. Tör-
vényszerű reakció. Várhatóan egy-
re többen lesznek, ha az illetéke-
sek nem állítják meg ezt a rémál-
mot. 

Egyre több a személyszállító
vállalkozás 

Elég csak az internetet böngész-
ni, tucat számra találhatunk sze-
mélyszállító vállalkozásokat, akik
például féláron mennek a repülő-
térre... A taxisok kezét rendelet kö-
ti, a személyszállító szabad ember,
szabad vállalkozó. Szabad neki
bármilyen tarifát felajánlani. Ha
megéri féláron kimenni Ferihegy-
re, akkor így fuvaroz… Ők is a taxi-

sok – immár csak volt – utasait vi-
szik!

Tavasz volt 
Hol van az 1987-es tél, amikor két
hétig havazott? Január 16-án el-
kezdett havazni, és két hétig meg
sem állt. A mellékutakról ki sem
tudtak állni az autósok. Érthetően,
tombolt a munka. Még a fák is in-
tegettek. Most meg? Tavasz volt
egész télen… Sétálgattak az em-
berek, élvezték a télben a tavaszt!
Aztán megjött a valódi tavasz,
csak az utasok nem szaporodtak.
Talán júniusban?

Áremelkedés 
Végezetül ne feledkezzünk meg
az áremelkedésről se! Európában
természetes az egy kilométer =
egy euró körüli, vagy annál maga-
sabb tarfia, de Magyarországon
sokaknak hirtelen jött a komoly ta-
rifaemelés. Ugyanis néhány taxi-
cég a korábban használt kétszere-
sére volt kénytelen emelni árait.
Hangsúlyozom, nem az árak a
brutálisak, hanem az áremelkedés
mértéke. Ez az egyszeri drágulás
sokakat sokkolt, akik bizony elpár-
toltak tőlünk.

Igaz, a korábbi tarifákból meg
nem futotta új autóra, és a megél-
hetésre sem, ha maradtak volna
azok a tarifák, akkor azért haltunk
volna éhen.

Tóth Tibor

Miért omlik össze a taxipiac? 

ujtaxi.qxd  6/11/14 07:44  Page 17

Taxi junius 48o.indd   16 6/11/14   5:56 PM



ezt, mert ennek hiánya súlyos bírságot von
maga után a képzeletbeli határ túloldalán.
Ennek beszerzése nem túl drága, viszont a
hiánya annál több kellemetlenséget okoz-
hat.

Az idei díjak a következők:

A személygépjárművek esetében a 7 na-
pig érvényes matrica 3 euróba, a 30 napos
7 euróba, a 90 napos 12 euróba, a 12 hóna-
pos 28 euróba kerül. 

A 3,5 tonnánál kisebb, vagy ezzel
egyenlő tömegű teherszállító járművek ese-
tében a 7 napos vignetta 6 euróba, a 30 na-
pos 16 euróba, a 90 napos 36 euróba, a 12
hónapig érvényes 96 euróba kerül. 

A 3,5-7,5 tonna közötti, a 7,5 tonna tö-
megű, valamint a 9-23 közötti ülőhellyel ren-
delkező (beleértve a sofőrt is) személyszállí-
tó járművek esetében az egynapos matricát
4 euróért, a 7 naposat 20 euróért, a 30 na-
posat 52 euróért, a 90 naposat 120 euróért,
12 hónaposat 320 euróért lehet megvásá-
rolni. 

A 7,5-12 tonna közötti tömegű tehergép-
járművek, valamint a 23-nál több ülőhellyel
rendelkező (beleértve a sofőrt is) személy-
szállító járművek esetében az egynapos vig-
netta 7 eurót, a 7 napos 35 eurót, a 30 na-
pos 91 eurót, a 90 napos 210 euróba, a 12
hónapos 560 euróba kerül. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, ma-
ximum 3 tengellyel rendelkező teherszállító
járművek esetében az egynapos úthasznála-
ti díj 9 euróért, a 7 naposat 45 euróért, a 30
naposat 117 euróért, a 90 naposat 270

euróért, a 12 hónaposat 720 euróért lehet
megváltani. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, mi-
nimum 4 tengellyel rendelkező teherszállí-
tó járművek esetében az egynapos matrica
11 euróba, a 7 napos 55 euróba, a 30 na-
pos 143 euróba, a 90 napos 374 euróba, a
12 hónapos pedig 1210 euróba kerül.

Az úthasználati díj kifizetését elmulasztó
sofőrök személygépkocsi esetén 250-500
lej, 3,5 tonnás vagy ennél kisebb tömegű te-
hergépjárművek esetén 750-1250 lej közöt-
ti bírságra számíthatnak.

A mikrobuszok, illetve a 3,5-7,5 tonnás te-
hergépjárművek esetén ez 1250-1750 lej
közötti, távolsági autóbuszok, illetve a 7,5-12
tonnás járművek esetén 1750-2250 lej le-
het. 

A 12 tonna vagy ennél súlyosabb, maxi-
mum 3 tengellyel rendelkező teherszállító
járművek esetében 2250-3000 lej, a 12 ton-
na vagy ennél súlyosabb, minimum 4 ten-
gellyel rendelkező teherszállító járművek
esetében 3000-4500 lej a kiróható pénz-
büntetés.

Szlovákia

autópályáin matricás fizető rendszer van
használatban. A matricát kötelező a szélvé-
dőre ragasztani! Motorkerékpárral ingyene-
sen vehetők igénybe a fizetős utak is.

A matrica érvényességi idejét az eladó je-
löli meg a matricán, amit a szélvédő jobb fel-
ső vagy alsó sarkába kell felragasztani. (A
gépkocsi összsúlyaként a gépkocsi forgalmi
engedélyében szereplő adatot kell számítás-

ba venni.) Amennyiben a gépjármű az adott
útszakaszon (autópályán, autóúton, illetve
díjköteles főútvonalon) nem rendelkezik ér-
vényes matricával, az éves matrica-díj tízsze-
resének megfelelő összegű büntetéssel
sújtható. A matricákat a rendőrség ellenőrzi.

Németországban

nem kell fizetni az úthasználatért. Nincs általá-
nosan kötelező sebességkorlátozás az autó-
pályákon. Viszont ahol ezt táblával jelzik, ott azt
be kell tartani, mert egyrészt rendszeresen el-
lenőrzik, másrészt komoly összegű bírságot
szabnak ki a magukról megfeledkezőkre. 

Az országban viszont meghatározott kör-
nyezetvédelmi övezetek léteznek. Az egyes
kijelölt zónákba csak előzetesen beszerzett
matricával lehet behajtani, ennek hiányában
megbírságolják a gépjármű vezetőjét. Több
tucatnyi városra vonatkozóan behajtási tila-
lom áll fent azon gépjárművekkel szemben,
amelyek nem rendelkeznek a rendelet sze-
rinti finompor-határérték betartását igazoló
matricával. A behajtási tilalom az érintett vá-
rosok meghatározott területére, általában a
szélesebb értelemben vett belvárosra terjed
ki. A @rendelkezés vonatkozik a Németor-
szágba utazó, a fenti zónákba behajtani
szándékozó külföldi turistákra is. A matricá-
val nem rendelkező gépjárművezetők a né-
met jogszabály alapján 40 euró bírsággal
sújthatók. A matrica egész ország területére
érvényes korlátlan ideig.

A környező országok úthasználattal kap-
csolatos díjait próbáltuk összegyűjteni azzal
a céllal, akik ezekbe az országokba kívánnak
utazni, akárcsak tranzit jelleggel is, tájékoz-
tatást kapnak a felmerülő költségekről, ezek-
kel számoljanak a tervezés során. Mindez
azonban nem pótolja az indulás előtti ala-
pos, mindenre kiterjedő tájékozódást.

k.z.t.
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Személygépkocsira:
1 hét – 3 EUR
1 hónap – 7 EUR
90 nap – 13 EUR
1 év – 28 EUR

Személygépkocsira:
10 nap – 10 EUR
1 hónap – 14 EUR
1 év – 50 EUR

Áfás leszel?
Az alanyi áfa-mentes határ 2014-ben évi hatmillió forint. Ha
a taxaméter szerint ennél több a bevételünk, forgalmi adót
kell fizetnünk.

Tucatszor írtunk már annak „veszélyéről”, hogy ha valaki bekerül az
ára-körbe, annak nettó bevétele azonnal drasztikusan, körülbelül
20%-al csökken. Hiszen míg összes bevétele változatlan, abból
21,26 százalék forgalmi adót kell fizetni (a 27%-os áfa visszafelé
számolva), míg költségeiből csak minimális mértékben írhatja le azt.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a nehezen kiharcolt 280 Ft-os
fix kilométerdíj helyett 224 Ft/km-el kellene dolgoznia tovább. 

Az áfá-ba való belépés évében, amikor a hatmillió forintos
bevételt meghaladjuk, még csak az e feletti összegre kell forgalmi
adót fizetni. A következő két adóévben azonban már bevételtől
függetlenül áfa kötelesek leszünk. 

Tudjuk, hogy a bevétel nem egyenlő a jövedelemmel. Tudjuk,
hogy ha átalányadózunk, akkor a bevételünk 20%-a számít
jövedelemnek. Nos ezt a húsz százalékot, gyakorlatilag a teljes
jövedelemtartalmat veszi el az áfa, úgy is fogalmazhatunk, hogy
ebben az esetben ingyen dolgozunk, plusz két évnyi adósságot is
csinálunk magunknak.

Mit lehet tenni? Ha valaki az év vége felé közelíti meg a hatmillió
forintos bevételi határt, inkább vegyen ki szabadságot, mintsem
hogy két évre eladósítaná magát. Persze lesz, aki meg sem közelíti
ezt a bevételt, és bizony lesz, aki már szeptember-október környé-
kén eléri. Számukra nincs tanács, legalábbis olyan, ami többé-ke-
vésbé legális. Inkább a társaságvezetők és érdekképviselők most
már egyre sürgősebb feladata és felelőssége kerül előtérbe: part-
nerek keresése, azonnali tárgyalások megkezdése a megoldás
megtalálása érdekében.

Az ifjú võlegény nászéjszakája elõtt megkérdezi az
apját:

– Apa, úgy izgulok! Honnan fogom tudni, hogy a fe-
leségem még tényleg szûz, ahogy azt nekem mondta?

– Egyszerû, fiam. Amikor befekszetek az ágyba, fi-
gyeld, hogy mit csinál. Ha zavarban lesz és mindenféle
hibákat követ el, akkor biztosan szûz. Ha viszont õ
mondja meg, mit csinálj, akkor sajnos hazudott neked.

Másnap reggel aztán a fiú beszámol:
– Apám, biztos, hogy szûz volt! Amikor befeküdtünk

az ágyba, olyan zavarban volt, hogy a párnát nem a fe-
je alá, hanem a feneke alá tette.
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Guruljunk rá!
Sokszor van, hogy számonkérjük a menedzsereket, fuvarszer-
vezőket: Félórákig állok, és nem kapok fuvart! Kevés a megren-
delés! Szerezz több munkát! Gyanítom, a legtöbb társaságnál
ezek az elvárások merülnek fel nap mint nap. Mondhatjuk,
hogy jogos óhajok. A tagdíj egyre magasabb, a taxis szeretne
egyre többet kapni a pénzéért. 

A fuvarszervező, ha jól dolgozik, tud sok fuvart szerezni. Tud
minőségi fuvarokat szerezni. Egyet azonban nem tud: a meglé-
vő fuvarokat elveszíteni. Azt csak a taxis tudja…

Minden társaságnál havonta százával, ezrével vannak lemon-
dott fuvarok. Olyan megrendelések, amelyre a diszpécser min-
den ügyessége és tudása ellenére nem tud autót küldeni. A ta-
xis legtöbbször csak legyint erre: mit tehetnék, nem dolgozom,
messze vagyok, korán van, későn van, hétvége van – a kifogá-
sok számosak. De nézzük csak meg ugyanezt a helyzetet a
megrendelő oldaláról.

Nagyvállalat döntéshozója utazna vasárnap délelőtt a gyere-
kekkel. Budapest kertvárosi részén lakik, tehát messze a belső
kerületektől. Taxit hív, értelemszerűen azt a taxitársaságot,
amellyel cége havonta több millió forintot eltaxizik. Aztán türel-
mesen vár. Tudja, hogy hétvégén időbe telik, míg kocsit kap.
Már negyedórája áll kinn a ház előtt a gyerekekkel és a cso-
magokkal, mikor visszahívás érkezik kedvenc taxicégétől: saj-
nos nem tudnak autót küldeni. Nem azt mondják hogy még
egy kis türelmet, hanem közeli autó hiányában kategorikusan
elutasítják a megrendelést. Mit tesz ilyenkor egy sértődött
utas? Hív egy másik céget. Ha tőlük kap kocsit, lehet hogy
már másnap megköti velük a megrendelést a cége többmilliós
fuvarozására is. 

Sarkított példa? Persze hogy az! De ne higgyük, hogy nem
történhet meg, sőt nem történt meg már több társaságnál is. A
megrendelők kényesek és sértődékenyek. Nem szabad okot
adni nekik a csalódásra. Egyetlen fuvar lemondásával havi több
száz fuvart is veszíthetünk.

Mit lehet tenni ez ellen? Nagy felelőssége van a diszpécser-
nek, de még nagyobb a taxisnak. A diszpécser kiadja a rende-
lést, de senki nincs a körzetben. Akkor – a fővárosi rendelet til-
tása ellenére – megpróbál URH-n keresni szabad autót. Elő-
ször csak kér, aztán könyörög. Átviszi más társaságokhoz. Ha
ott sem talál kocsit, nem tehet mást, lemondja a rendelést. Ő
megtett mindent. De megtett mindent a taxis is? 

Kedvenc helyén várakozik taxisunk már másfél órája. Nem
mozdul, ül mint tönkön a gomba. Közben dühöng (vajon milyen,
amikor egy gomba dühöng…?). Hosszú ideje első a körzetben,
és nem jön egy rohadt cím. Már átnézte a környező körzeteket
is, de azokban sem jobb a helyzet.  Közben persze hallja a
diszpécser könyörgését: az utas már húsz perccel is megelé-
gedne, csak menjen érte valaki! Ezen is felháborodik: tényleg,
miért nem megy már oda valaki? Közben nem jut eszébe, hogy
bár távolságban elég messze, de időben tizenöt percre van a
címtől – ez a valaki akár ő is lehetne…

Tudom, a mai helyzetet nem nagyon lehet összehasonlítani a
hőskorral, a nyolcvanas évek elejével. Drágább a benzin, meg
minden… De aki akkor az újonnan alakult társaságok valame-
lyikében dolgozott, még emlékezhet arra, milyen lelkesen osz-
togattuk a szórólapot, és ragasztottuk csapatunk reklámmatri-
cáját minden elképzelhető és elképzelhetetlen helyre. És ha
jött egy rendelés, azt elvittük. Akkor is, ha a „világ végéről” kel-
lett rágurulni. Mert meg akartuk tartani a nehezen megszerzett
megrendelőt.

Kennedynek volt egy híres mondása: „Ne azt nézd, mit tehet
érted Amerika, hanem azt, hogy mit tehetsz te Amerikáért!”
Amíg havi több ezer fuvart lemondani kényszerül a cégünk, ad-
dig ne a menedzsert hibáztassuk. Nézzünk inkább magunkba… 

N. Z.
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Újdonsült férj odadobja a nadrágját a feleségnek:
– Tessék, itt a nadrágom, próbáld fel!
Az asszonyka felpróbálja.
– Ez nagyon nagy rám!
– Így van – feleli a férj. – Jusson eszedbe minden alkalom-

mal, ebben a családban ki hordja a nadrágot!
Erre az asszony leveszi a bugyiját, és odaadja a férjének:
– Tessék, próbáld fel!
A férfi próbálkozik, de nem megy.
– Ez lehetetlen! Nem tudok bebújni a bugyidba.
– Igen, és ez így is marad, ha nem változtatsz a pökhen-

diségeden!
* * *

Egy idõs bácsit vizsgál az orvos:
– Maga kitûnõ egészségnek örvend, semmi baja sincs.

Van valami kérdése?
– Van, doktor úr. Amikor lefekszem a feleségemmel, na-

gyon melegem van és izzadok, és amikor megismételjük a
dolgot, akkor meg fázom és ráz a hideg.

Az orvos a feleséget is megvizsgálja, õ is egészséges. El-
meséli neki, hogy a férjének milyen furcsa problémája van,
erre a néni így felel:

– Ó, a vén bolond! Hát ez azért van, mert az elsõ alkalom
augusztusban van, a második meg decemberben!

Vannak, akiknek ugyanolyan jól
ment az első félév, mint a tavalyi
évvége. Nekik szerencséjük volt.
A többségnek viszont nagyon
rosszul sikerült az első hat hónap.
Aztán van, akinél teljes lett az
anyagi összeomlás. Sokak szerint
a taxipiac is összeomlott. De mi-
ért? Szerintem:

Tömegével jelentek meg a fe-
hér rendszámos „taxik”

E lapban is folyamatosan jelennek
meg azok a képek, amelyeket min-
denki láthat „élőben” a főváros út-
jain. A vizsga százezer, a sárgítás
majd kétszázezer, a havi tagdíj kb.
hetvenezer. Ez így egyben majd’
400 ezer forint. Kinek van ennyi
tartalékja? Érthető a folyamat a fe-
hér rendszámossá váláshoz. Tör-
vényszerű reakció. Várhatóan egy-
re többen lesznek, ha az illetéke-
sek nem állítják meg ezt a rémál-
mot. 

Egyre több a személyszállító
vállalkozás 

Elég csak az internetet böngész-
ni, tucat számra találhatunk sze-
mélyszállító vállalkozásokat, akik
például féláron mennek a repülő-
térre... A taxisok kezét rendelet kö-
ti, a személyszállító szabad ember,
szabad vállalkozó. Szabad neki
bármilyen tarifát felajánlani. Ha
megéri féláron kimenni Ferihegy-
re, akkor így fuvaroz… Ők is a taxi-

sok – immár csak volt – utasait vi-
szik!

Tavasz volt 
Hol van az 1987-es tél, amikor két
hétig havazott? Január 16-án el-
kezdett havazni, és két hétig meg
sem állt. A mellékutakról ki sem
tudtak állni az autósok. Érthetően,
tombolt a munka. Még a fák is in-
tegettek. Most meg? Tavasz volt
egész télen… Sétálgattak az em-
berek, élvezték a télben a tavaszt!
Aztán megjött a valódi tavasz,
csak az utasok nem szaporodtak.
Talán júniusban?

Áremelkedés 
Végezetül ne feledkezzünk meg
az áremelkedésről se! Európában
természetes az egy kilométer =
egy euró körüli, vagy annál maga-
sabb tarfia, de Magyarországon
sokaknak hirtelen jött a komoly ta-
rifaemelés. Ugyanis néhány taxi-
cég a korábban használt kétszere-
sére volt kénytelen emelni árait.
Hangsúlyozom, nem az árak a
brutálisak, hanem az áremelkedés
mértéke. Ez az egyszeri drágulás
sokakat sokkolt, akik bizony elpár-
toltak tőlünk.

Igaz, a korábbi tarifákból meg
nem futotta új autóra, és a megél-
hetésre sem, ha maradtak volna
azok a tarifák, akkor azért haltunk
volna éhen.

Tóth Tibor

Miért omlik össze a taxipiac? 
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• Kezdjük az elején: milyen
különbségek vannak fólia és
fólia között?
• Ami az árakat illeti, nagy a szó-
rás, van választék bőven. Azon-
ban én fontosabbnak tartom a
minőség szerinti különbségeket.
Ugyanis egy idő után az olcsóbb
fólia drágábbá válhat, ha cserél-
ni kell, mert például idő előtt ki-
fakul. Ami a kérdést illeti, a fóliá-
kat két nagy csoportba sorolhat-
juk, az egyik öntött, a másik hen-
gerelt.  A piacon mindkét alap-
anyag egyaránt megtalálható. Az
öntött fólia anyagában színezett.
Vagyis ebbe a gyártás során be-
lekeverik a megfelelő színt, míg
a hengerelt fóliát utólag színe-
zik. Mi csak az elsőként említett
öntött fóliát használjuk, ez
ugyanis nem fakul ki az évek so-
rán. Erre 5 év garanciát ad a
gyártó és természetesen mi is. A
kétségtelenül olcsóbb, ám a szí-
nét esetleg jóval hamarabb el-
vesztő hengerelt változatra nem
lehet ilyen garanciát vállalni. Mi
itt a Szőnyi úton minden taxis
kollégának hangsúlyozzuk, hogy
a fólia, amit fölteszünk, öntött.
Vagyis ahogy mondtam, nem fa-
kul ki, nem lesz a színváltozásból
problémája a használónak. Tény,
az utóbbi hetekben már több-
ször is előfordult, hogy a máshol
korábban feltett olcsóbb, de
hengerelt fólia színvesztése, fa-
kulása miatt megkerestek min-
ket taxisok. Pedig még nem is
volt igazi nyár, hőség és erős
napsütés. Azt jó, ha minden ta-
xis tudja, a vizsgánál műszerrel
ellenőrzik a színt. Ha az megfa-
kult, nem engedik át az autót. Az

ilyen műszeres vizsgálat nem
csak egyszer fordul majd elő,
hanem évente, minden vizsgánál
szempont marad. Érdemes te-
hát az időfaktort is bekalkulálni a
fóliaválasztásnál, valamint azt is,
hogy mennyit áll a napon az au-
tó. 
• A hengerelt fóliát mikor ér-
demes használni?
• Ezeket mi kizárólag rövid távra
javasoljuk, amikor nem hosszú
évekig történő használatról van
szó. Az öntött fólia, mint említet-
tem, a hosszú élettartamot bizto-
sítja. Mi e mellett döntöttünk és
ezt tesszük fel a taxikra is. Akik

az elmúlt közel egy év alatt ná-
lunk fóliáztatták autóikat elége-
dettek, náluk nincs színeltérés.
Ha valamilyen okból javítanunk,
pótolnunk kellett, az sem oko-
zott gondot, nincs színeltérés.
• Van, aki ráfújatja a „fóliát”
autójára. Ezzel mi a tapasz-
talatotok? 
• Ehhez a fújós technológiához
nem értek, így nem tudok róla
se jót, se rosszat mondani. Mivel
a mi szakmánk a dekoráció-ké-
szítés, így csak erről tudunk vé-
leményt mondani. 
• Mire figyeljen tehát a taxis,
ha fóliázás előtt áll? 
• Sokéves tapasztalatunk azt
mutatja, hogy a gyönge, vékony

fóliák már az erő-
sebb tisztítósze-
reknek, kőolaj-
származékoknak
sem állnak ellent.
Például olyan is
előfordult nemrég
egy vékony fóliával
burkolt taxinál,
hogy kicsorgott a
gázolaj tankolás-

kor, és az autó oldalán nyomot
hagyott, amit nem lehetett eltűn-
tetni, mert feloldotta a színét az
üzemanyag. Mi például denatu-
rált szesszel tisztítjuk az autókat,
ha bármi olyan szennyeződés
van, amit nem visz le a mosó. A
gyenge fóliáknál ezt nem tehet-
jük meg, mert azonnal kiven-
nénk a fólia színét. Ez is egy na-
gyon fontos dolog. Azt mondom,
hogy a taxihasználat a fóliának a
legkeményebb üzemmód, ami
létezik. Mi fóliázunk családi au-
tókat, és egyéb más céges autó-
kat, kamionokat is. Van, ahova jó
a hengerelt fólia is, de taxi-üzem-

módba nem. Ezek az autók ál-
landóan kint vannak a napon. Ki
vannak téve hidegnek, meleg-
nek, hőingadozásnak, napsütés-
nek. E mellett átlagosan hetente
háromszor, vagy még többször
mosatják, mossák az autót. Te-
hát szerintem taxira csak és kizá-
rólag a jó minőséget szabad fel-
tenni. 
• Az éleknél, kerékdobok-
nál, tükröknél és általában a
különböző helyeken történő
hajtásoknál keletkeznek leg-
előbb a problémák. Mit lehet
ez ellen tenni?
• Többféle megoldást alkalmaz-
nak az ezzel foglalkozók. A leg-
egyszerűbb, ha az autófólia él-
ben van elvágva. Ez gyorsabb,
és ezért olcsóbb munka. Nem
nevezhető tökéletesnek, mert a
visszahajtás hiánya miatt előbb
kezdi meg a gőzborotva, előbb
megy alá szennyeződés, amivel
az idő előrehaladtával baj lesz.
Lifegni, majd szakadni kezd, ez-
által az élettartama csökken.
Hozzáteszem: azért ez javítható
probléma. A fóliázásban az a jó,

hogy minden javítható, kivéve a
kifakulás, mert azon csak a cse-
re segít. Mi egyébként az éleket
úgy oldjuk meg, hogy mindenhol
visszahajtjuk a fóliát. Ez kétség-
telenül több idő, de jóval tovább
is tart. A taxisok általában nem
néhány hónapra, hanem évekre
fóliáztatnak. Ez sem lényegtelen
szempont tehát. 
• Úgy tudom, hogy bár még
egy év sem telt el az első fó-
liázások óta, mégis sokan je-
lentkeztek mások által oko-
zott problémákkal, melyeket
már itt kívánnak kijavíttatni.
Milyen jellegű gondok adód-
tak?
• Sokan jönnek azzal, hogy ahol
csináltatták az autójukat, ott már
nem vállalták a garanciális javí-
tást. Ezért hozzánk fordultak töb-
ben is. Természetesen garanciá-
ban nekik nem tudjuk kijavítani
az adódó hibákat, de nagyon szí-
vesen segítünk azokon is, akik
esetleg máshol pórul jártak, vagy
bármi gondjuk, bajuk támadt. Mi
13 éve működünk az ország kü-
lönböző területein, nem a
taxirendelet hozott össze ben-
nünket. Dolgozunk Volán-társa-
ságoknak (Kapos-, Gemenc-,
Pannon Volán) az ő buszaikat is
fóliázzuk, illetve reklámfelülete-
ket adunk bérbe a buszokra. Ezt
csak azért soroltam fel, hogy az
olvasó is tudja, nem tűnünk el a
piacról később sem. Mi évek
múlva is itt leszünk. Így ha valaki-
nek problémája lesz később,
minket megtalál.
• A fóliázáson kívül kell még
néhány dolog az autóra a si-
keres vizsgához. Ezeket hoz-
ni kell, vagy itt kapható  min-
den?
• Mindent adunk! Mi a budapes-
ti rendelet alapján készítjük fel
az autót. Adjuk a pepita-sávot, a
tarifatáblázatot, a taxiengedély-
számot is. 
• Sok taxis önállóan fóliázza
autóját. Ők itt hozzájuthat-
nak a kiegészítőkhöz?
• Természetesen. Áruljuk a koc-
kákat, a tarifatáblázatot és a taxi-
engedély-számot. Ami a külső
dekorációhoz kell, abból itt min-
dent tudunk adni.
• Mennyi garancia jár a mun-
kára?
• Az úgynevezett színmegtartá-

Röviden a fóliázásról

Nem árt neki a napfény
Vége felé közeledik a fővárosi taxik „sárgítása”. Ma már a fóliázást végző vállalkozások-
nak és a szolgáltatásokat igénybevevő taxisoknak is vannak pozitív, negatív tapasztalataik
egyaránt. Megkerestük a zuglói Szőnyi úton működő  Sugo-Reklám Kft. ügyvezetőjét,
Striegl Gergelyt, hogy segítsen áttekinteni a legfontosabb szempontokat, amivel a fóliák és
az ajánlatok között könnyebbé válhat az eligazodás. 

06 70/387 01 22
Budapest (Zugló), Szőnyi út 30-34.

www.taxifoliazo.com

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda a nyári idõszakban a
következõ idõpontokban zárva tart (szabad-
ság és továbbképzések miatt): Júlis 17-21-ig,
továbbá augusztus 21-29-ig. Mindenkinek
kellemes nyarat kívánok!
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– Mi lesz a sárkányból, ha elrontja a gyomrát?
– Tûzhányó.

sos garancia, öt év. Ez a legfon-
tosabb dolog. Ezt nem mi adjuk,
hanem a német fóliagyártó.
Egyébként a németországi Mer-
cedesekhez a taxifóliát ők gyár-
tották le. 
• Itt szinte mindenféle jármű
megfordul. A busztól a taxi-
ig. És ezen belül is szinte
minden márka. Ki bontja és
ki rakja össze őket? Nem
fognak zörögni később pél-
dául a sebtiben visszarakott
kárpitok? Van erre is garan-
cia?
• A szétbontásokat karosszéria-
lakatos szakember végzi. Senki
más nem bonthat és nem szerel-
het össze, csak ő. Ő ért hozzá,
és munkájára természetesen ga-
ranciát adunk. Ha mégis valami
gond felmerülne, mi mindig,
mindenkinek azt mondjuk, ne
szitkozódjon, ne dühöngjön. Jöj-
jön vissza és szóljon. Kijavítjuk,
ha hibázunk. Amikor elbúcsú-
zunk a taxis kollégától, mindenki-
nek felhívjuk a figyelmét a hasz-
nálatra, elmondjuk a karbantar-
tási javaslatainkat. Hogyan mos-
sa, mit csináljon a fóliával. 
• Osszuk meg ezt az olva-
sókkal is…
• Ezt a fóliát lehet mosni gőzbo-
rotvával is, ezt nagyon sokan
nem tudják. Továbbá a kézi- és
gépi mosót is igénybe vehetik.
Ám a gépi mosást azért nem ja-
vasoljuk, mert az karcolja a fóli-
át. Ugyanúgy, mint a fényezést
is. A kefe apró karcokat okoz,
ami egy idő után karcossá teszi
a felületet. Természetesen azt is
el lehet távolítani, de nagyon
költséges eljárással. Ezért mi a
gépi mosást nem javasoljuk. En-
nek ellenére van arra is példa,
hogy egy taxis ügyfélnek ezt el-
mondtuk, aki jelezte előre, ő
géppel mosat. Figyeljük a követ-
kezményeket, de egyelőre egyál-
talán nem fakul az ő fóliája sem,
pedig az már két éve fent van. 
• Van egyéb tanács? Állhat-
nak a taxisok a napra?
• Lehet, hogy furcsa lesz, de mi
mindig azt tanácsoljuk ügyfele-
inknek, ha tehetik: Az autót a
napra! Az a legjobb, mert a fólia
tökéletesen fölveszi az íveket. És
mint mondtam: nem fakul ki. Ezt
viszont az olcsóbb hengerelt fó-
liával nem szabad megtenni,
mert nagyon hamar kifakul.
• Köszönöm a felvilágosí-
tást!

-rk-

Közismert, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek
a taxisok az elmúlt időszakban a folyamatos szi-
gorítás és többek között az áremelkedések miatt.
Ráadásul amennyivel több lett a nehézség, annyi-
val kevesebb lett az utas… 

A taxisok egyre nehezebben maradtak talpon,
nagyon sokan veszítettek a csatában, abba kellett
hagyniuk a taxizást. Ám a többség talpon maradt,
küzdött családjáért, harcolt munkájáért. Azt gon-
dolnánk, ebben a nehéz időben a taxisok egymás
leküzdésével, sárba tiprásával igyekeznek munká-
hoz jutni. Természetesen akad ilyen kolléga is.
Azonban a taxisok zöme becsületes, tisztessé-
ges. 

Korábban az URH-berendezés gombjának nyo-
mogatásával kaptak – kaphattak fuvart. Az kapott
előbb munkát, aki jó helyen állt. Megteltek a „tu-
tik” és azok a helyek, ahol nagyobb esély volt a
munkára. És láss csodát, sok helyen „sorban”
nyomkodtak. Jött a hívás, „feldobták” a címet, de
csak az nyomott, aki legrégebben állt a „tutiban”.
A többiek beszélgettek, reggeliztek, kocsiból ki-
szállva dohányoztak, az első meg rohant a címre.

Azt gondolnánk, a műholdas irányításnál erre

már nincs lehetőség, mert a műhold – elméleti-
leg – „találomra” a legközelebbi taxit küldi az uta-
sért. Most is van olyan cég, ahol bevezették,
hogy megtartják a „droszt-első” rendszert! A mű-
hold küldi a taxit, de ha olyan címet kap, amelyik
egyébként „drosztos” és nem a droszton áll, ak-
kor vissza kell utasítani! Megint megkapja valaki,
de megint vissza kell utasítani, ha nem a kijelölt
droszton áll az autó. Előbb-utóbb odakerül a cím
a drosztelsőhöz. Persze, mindez másodpercek
alatt zajlik le. 

Most az egyik társaságnál, alulról jövő kezde-
ményezéssel, valami hasonlót alakítottak ki. Ha
valaki belép a csoportba, belép a rendszerbe, ak-
kor szünetre kell tenni a táblagépet, ha olyan he-
lyen áll meg, ahol már áll taxi ugyanattól a fuvar-
szervezőtől. Így nem kell idegeskedni, ki kapja a
címet. Igazságosan az kapja a fuvart, aki legré-
gebben várakozik ott. A többiek ugyanúgy beszél-
gethetnek, mint régen. Ez így igazságos. 

Vannak tehát olyan taxisok, akik a nehéz idők-
ben is emberek tudtak maradni. Emelem kalapom
az ilyen kollégák előtt. 

Ferenczy P. Károly 

Sétálgattam az Erzsébetvárosban, az Akácfa
utcai romkocsmák környékén, amikor egy ki-
sebb csattanásra figyeltem fel. Egy – szem-
mel láthatóan – hajléktalan, „véletlenül” lelé-
pett a járdáról és egy arra haladó taxi tükre
elsodorta az egyik kezét. Fájdalmasan felkiál-
tott, a taxis vészfékezéssel állt meg…

Gondolom, járt a taxis agya ezerrel! Már
csak ez kellett! Hiába vétlen, jönnek a men-
tők, jönnek a rendőrök. Jegyzőkönyv, meg vá-
rakozás órákon keresztül. Amúgy se megy a
bolt, meg az elvesztegetett órák…

Természetesen, kérdezte az „áldozatot”,
hogy van? 

– „Á, semmiség, egy kicsit fáj, talán nem
törött el, de azért egy kis fájdalomdíj, jó len-
ne”. Taxisunk kapcsolt, elővarázsolt a tárcájá-
ból egy ezrest, kiadta az ablakon. 

– „Minden rendben?” 
– „Persze, Tesókám, minden O.K.”
Taxisunk megnyugodva tovább haladt.

Azért figyeltem az eseményeket. A hajlékta-
lan odament egy cimborájához, én meg vé-
gighallgattam a diskurzust…

– „Fáj?” 
– „Á, szinte hozzám sem ért. Csak a szoká-

sos”…
Ekkor esett le a tantusz! Szándékosan lé-

pett a kocsi elé, hogy kicsikarjon egy kis
pénzt. Mi mindenre képesek az emberek egy
kis bevételért? Még az egészségüket is koc-
káztatják. Ehhez már nem lehet mit hozzáten-
ni. Itt már nem mondhatunk okosat…

Mészáros Szabolcs 

Emelem kalapom a taxis társadalom előtt 

Önkéntes 
áldozatok

Mi legyen a vétkesekkel?
Taxis kollégák jogos kérése, mondhatni követelése, hogy
ne a Taxiállomás-használati engedélyüket, hanem a
Taxiengedélyüket vegyék el a „vétkeseknek”. Nincs helyük
közöttünk azoknak, akik pörgetik az órát, akik túlszámláz-
nak, akik becsapják az utasukat! Most mi a gyakorlat?
Elveszik a Taxiállomás-használati engedélyüket, aztán dol-
goznak tovább. Ha vállalkozók, kiváltanak másik engedélyt.
Ha alkalmazottak, akkor még egyszerűbb a dolguk. Eddig
egyik helyen béreltek autót, ezután máshol teszik, de azért
taxiznak tovább! Ne engedjék, vegyék el a Taxiengedélyt az
ilyenektől. Természetesen megkerestem Budapest főpol-
gármesterét. Az illetékes munkatárs válasza rövidítve,
kiemelés tőlem. (J. P.) 

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a
személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgál-
tatás hatósági áráról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet
hatályba lépett. 

A nevezett rendelet alapján Társaságunk mint közle-
kedésszervező a taxis vállalkozással köt taxiállomás-
használati szerződést, így felmondani is csak ezt jogosult.

Taxiengedélyt csak a Nemzeti Közlekedési
Hatóság vonhat vissza, ha ellenőrzése alapján olyan
jogsértést tapasztal, mely ilyen súlyos szankcióval
sújtandó. 

Várkonyi Ágnes 
Levelezési szakterületi vezető

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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• Kezdjük az elején: milyen
különbségek vannak fólia és
fólia között?
• Ami az árakat illeti, nagy a szó-
rás, van választék bőven. Azon-
ban én fontosabbnak tartom a
minőség szerinti különbségeket.
Ugyanis egy idő után az olcsóbb
fólia drágábbá válhat, ha cserél-
ni kell, mert például idő előtt ki-
fakul. Ami a kérdést illeti, a fóliá-
kat két nagy csoportba sorolhat-
juk, az egyik öntött, a másik hen-
gerelt.  A piacon mindkét alap-
anyag egyaránt megtalálható. Az
öntött fólia anyagában színezett.
Vagyis ebbe a gyártás során be-
lekeverik a megfelelő színt, míg
a hengerelt fóliát utólag színe-
zik. Mi csak az elsőként említett
öntött fóliát használjuk, ez
ugyanis nem fakul ki az évek so-
rán. Erre 5 év garanciát ad a
gyártó és természetesen mi is. A
kétségtelenül olcsóbb, ám a szí-
nét esetleg jóval hamarabb el-
vesztő hengerelt változatra nem
lehet ilyen garanciát vállalni. Mi
itt a Szőnyi úton minden taxis
kollégának hangsúlyozzuk, hogy
a fólia, amit fölteszünk, öntött.
Vagyis ahogy mondtam, nem fa-
kul ki, nem lesz a színváltozásból
problémája a használónak. Tény,
az utóbbi hetekben már több-
ször is előfordult, hogy a máshol
korábban feltett olcsóbb, de
hengerelt fólia színvesztése, fa-
kulása miatt megkerestek min-
ket taxisok. Pedig még nem is
volt igazi nyár, hőség és erős
napsütés. Azt jó, ha minden ta-
xis tudja, a vizsgánál műszerrel
ellenőrzik a színt. Ha az megfa-
kult, nem engedik át az autót. Az

ilyen műszeres vizsgálat nem
csak egyszer fordul majd elő,
hanem évente, minden vizsgánál
szempont marad. Érdemes te-
hát az időfaktort is bekalkulálni a
fóliaválasztásnál, valamint azt is,
hogy mennyit áll a napon az au-
tó. 
• A hengerelt fóliát mikor ér-
demes használni?
• Ezeket mi kizárólag rövid távra
javasoljuk, amikor nem hosszú
évekig történő használatról van
szó. Az öntött fólia, mint említet-
tem, a hosszú élettartamot bizto-
sítja. Mi e mellett döntöttünk és
ezt tesszük fel a taxikra is. Akik

az elmúlt közel egy év alatt ná-
lunk fóliáztatták autóikat elége-
dettek, náluk nincs színeltérés.
Ha valamilyen okból javítanunk,
pótolnunk kellett, az sem oko-
zott gondot, nincs színeltérés.
• Van, aki ráfújatja a „fóliát”
autójára. Ezzel mi a tapasz-
talatotok? 
• Ehhez a fújós technológiához
nem értek, így nem tudok róla
se jót, se rosszat mondani. Mivel
a mi szakmánk a dekoráció-ké-
szítés, így csak erről tudunk vé-
leményt mondani. 
• Mire figyeljen tehát a taxis,
ha fóliázás előtt áll? 
• Sokéves tapasztalatunk azt
mutatja, hogy a gyönge, vékony

fóliák már az erő-
sebb tisztítósze-
reknek, kőolaj-
származékoknak
sem állnak ellent.
Például olyan is
előfordult nemrég
egy vékony fóliával
burkolt taxinál,
hogy kicsorgott a
gázolaj tankolás-

kor, és az autó oldalán nyomot
hagyott, amit nem lehetett eltűn-
tetni, mert feloldotta a színét az
üzemanyag. Mi például denatu-
rált szesszel tisztítjuk az autókat,
ha bármi olyan szennyeződés
van, amit nem visz le a mosó. A
gyenge fóliáknál ezt nem tehet-
jük meg, mert azonnal kiven-
nénk a fólia színét. Ez is egy na-
gyon fontos dolog. Azt mondom,
hogy a taxihasználat a fóliának a
legkeményebb üzemmód, ami
létezik. Mi fóliázunk családi au-
tókat, és egyéb más céges autó-
kat, kamionokat is. Van, ahova jó
a hengerelt fólia is, de taxi-üzem-

módba nem. Ezek az autók ál-
landóan kint vannak a napon. Ki
vannak téve hidegnek, meleg-
nek, hőingadozásnak, napsütés-
nek. E mellett átlagosan hetente
háromszor, vagy még többször
mosatják, mossák az autót. Te-
hát szerintem taxira csak és kizá-
rólag a jó minőséget szabad fel-
tenni. 
• Az éleknél, kerékdobok-
nál, tükröknél és általában a
különböző helyeken történő
hajtásoknál keletkeznek leg-
előbb a problémák. Mit lehet
ez ellen tenni?
• Többféle megoldást alkalmaz-
nak az ezzel foglalkozók. A leg-
egyszerűbb, ha az autófólia él-
ben van elvágva. Ez gyorsabb,
és ezért olcsóbb munka. Nem
nevezhető tökéletesnek, mert a
visszahajtás hiánya miatt előbb
kezdi meg a gőzborotva, előbb
megy alá szennyeződés, amivel
az idő előrehaladtával baj lesz.
Lifegni, majd szakadni kezd, ez-
által az élettartama csökken.
Hozzáteszem: azért ez javítható
probléma. A fóliázásban az a jó,

hogy minden javítható, kivéve a
kifakulás, mert azon csak a cse-
re segít. Mi egyébként az éleket
úgy oldjuk meg, hogy mindenhol
visszahajtjuk a fóliát. Ez kétség-
telenül több idő, de jóval tovább
is tart. A taxisok általában nem
néhány hónapra, hanem évekre
fóliáztatnak. Ez sem lényegtelen
szempont tehát. 
• Úgy tudom, hogy bár még
egy év sem telt el az első fó-
liázások óta, mégis sokan je-
lentkeztek mások által oko-
zott problémákkal, melyeket
már itt kívánnak kijavíttatni.
Milyen jellegű gondok adód-
tak?
• Sokan jönnek azzal, hogy ahol
csináltatták az autójukat, ott már
nem vállalták a garanciális javí-
tást. Ezért hozzánk fordultak töb-
ben is. Természetesen garanciá-
ban nekik nem tudjuk kijavítani
az adódó hibákat, de nagyon szí-
vesen segítünk azokon is, akik
esetleg máshol pórul jártak, vagy
bármi gondjuk, bajuk támadt. Mi
13 éve működünk az ország kü-
lönböző területein, nem a
taxirendelet hozott össze ben-
nünket. Dolgozunk Volán-társa-
ságoknak (Kapos-, Gemenc-,
Pannon Volán) az ő buszaikat is
fóliázzuk, illetve reklámfelülete-
ket adunk bérbe a buszokra. Ezt
csak azért soroltam fel, hogy az
olvasó is tudja, nem tűnünk el a
piacról később sem. Mi évek
múlva is itt leszünk. Így ha valaki-
nek problémája lesz később,
minket megtalál.
• A fóliázáson kívül kell még
néhány dolog az autóra a si-
keres vizsgához. Ezeket hoz-
ni kell, vagy itt kapható  min-
den?
• Mindent adunk! Mi a budapes-
ti rendelet alapján készítjük fel
az autót. Adjuk a pepita-sávot, a
tarifatáblázatot, a taxiengedély-
számot is. 
• Sok taxis önállóan fóliázza
autóját. Ők itt hozzájuthat-
nak a kiegészítőkhöz?
• Természetesen. Áruljuk a koc-
kákat, a tarifatáblázatot és a taxi-
engedély-számot. Ami a külső
dekorációhoz kell, abból itt min-
dent tudunk adni.
• Mennyi garancia jár a mun-
kára?
• Az úgynevezett színmegtartá-

Röviden a fóliázásról

Nem árt neki a napfény
Vége felé közeledik a fővárosi taxik „sárgítása”. Ma már a fóliázást végző vállalkozások-
nak és a szolgáltatásokat igénybevevő taxisoknak is vannak pozitív, negatív tapasztalataik
egyaránt. Megkerestük a zuglói Szőnyi úton működő  Sugo-Reklám Kft. ügyvezetőjét,
Striegl Gergelyt, hogy segítsen áttekinteni a legfontosabb szempontokat, amivel a fóliák és
az ajánlatok között könnyebbé válhat az eligazodás. 

06 70/387 01 22
Budapest (Zugló), Szőnyi út 30-34.

www.taxifoliazo.com

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda a nyári idõszakban a
következõ idõpontokban zárva tart (szabad-
ság és továbbképzések miatt): Júlis 17-21-ig,
továbbá augusztus 21-29-ig. Mindenkinek
kellemes nyarat kívánok!
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– Mi lesz a sárkányból, ha elrontja a gyomrát?
– Tûzhányó.

sos garancia, öt év. Ez a legfon-
tosabb dolog. Ezt nem mi adjuk,
hanem a német fóliagyártó.
Egyébként a németországi Mer-
cedesekhez a taxifóliát ők gyár-
tották le. 
• Itt szinte mindenféle jármű
megfordul. A busztól a taxi-
ig. És ezen belül is szinte
minden márka. Ki bontja és
ki rakja össze őket? Nem
fognak zörögni később pél-
dául a sebtiben visszarakott
kárpitok? Van erre is garan-
cia?
• A szétbontásokat karosszéria-
lakatos szakember végzi. Senki
más nem bonthat és nem szerel-
het össze, csak ő. Ő ért hozzá,
és munkájára természetesen ga-
ranciát adunk. Ha mégis valami
gond felmerülne, mi mindig,
mindenkinek azt mondjuk, ne
szitkozódjon, ne dühöngjön. Jöj-
jön vissza és szóljon. Kijavítjuk,
ha hibázunk. Amikor elbúcsú-
zunk a taxis kollégától, mindenki-
nek felhívjuk a figyelmét a hasz-
nálatra, elmondjuk a karbantar-
tási javaslatainkat. Hogyan mos-
sa, mit csináljon a fóliával. 
• Osszuk meg ezt az olva-
sókkal is…
• Ezt a fóliát lehet mosni gőzbo-
rotvával is, ezt nagyon sokan
nem tudják. Továbbá a kézi- és
gépi mosót is igénybe vehetik.
Ám a gépi mosást azért nem ja-
vasoljuk, mert az karcolja a fóli-
át. Ugyanúgy, mint a fényezést
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• Lehet, hogy furcsa lesz, de mi
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-rk-

Közismert, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek
a taxisok az elmúlt időszakban a folyamatos szi-
gorítás és többek között az áremelkedések miatt.
Ráadásul amennyivel több lett a nehézség, annyi-
val kevesebb lett az utas… 

A taxisok egyre nehezebben maradtak talpon,
nagyon sokan veszítettek a csatában, abba kellett
hagyniuk a taxizást. Ám a többség talpon maradt,
küzdött családjáért, harcolt munkájáért. Azt gon-
dolnánk, ebben a nehéz időben a taxisok egymás
leküzdésével, sárba tiprásával igyekeznek munká-
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Korábban az URH-berendezés gombjának nyo-
mogatásával kaptak – kaphattak fuvart. Az kapott
előbb munkát, aki jó helyen állt. Megteltek a „tu-
tik” és azok a helyek, ahol nagyobb esély volt a
munkára. És láss csodát, sok helyen „sorban”
nyomkodtak. Jött a hívás, „feldobták” a címet, de
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szállva dohányoztak, az első meg rohant a címre.

Azt gondolnánk, a műholdas irányításnál erre

már nincs lehetőség, mert a műhold – elméleti-
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de megint vissza kell utasítani, ha nem a kijelölt
droszton áll az autó. Előbb-utóbb odakerül a cím
a drosztelsőhöz. Persze, mindez másodpercek
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Most az egyik társaságnál, alulról jövő kezde-
ményezéssel, valami hasonlót alakítottak ki. Ha
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kor szünetre kell tenni a táblagépet, ha olyan he-
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gebben várakozik ott. A többiek ugyanúgy beszél-
gethetnek, mint régen. Ez így igazságos. 

Vannak tehát olyan taxisok, akik a nehéz idők-
ben is emberek tudtak maradni. Emelem kalapom
az ilyen kollégák előtt. 

Ferenczy P. Károly 

Sétálgattam az Erzsébetvárosban, az Akácfa
utcai romkocsmák környékén, amikor egy ki-
sebb csattanásra figyeltem fel. Egy – szem-
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Gondolom, járt a taxis agya ezerrel! Már
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tők, jönnek a rendőrök. Jegyzőkönyv, meg vá-
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sos”…
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pénzt. Mi mindenre képesek az emberek egy
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ni. Itt már nem mondhatunk okosat…

Mészáros Szabolcs 

Emelem kalapom a taxis társadalom előtt 

Önkéntes 
áldozatok

Mi legyen a vétkesekkel?
Taxis kollégák jogos kérése, mondhatni követelése, hogy
ne a Taxiállomás-használati engedélyüket, hanem a
Taxiengedélyüket vegyék el a „vétkeseknek”. Nincs helyük
közöttünk azoknak, akik pörgetik az órát, akik túlszámláz-
nak, akik becsapják az utasukat! Most mi a gyakorlat?
Elveszik a Taxiállomás-használati engedélyüket, aztán dol-
goznak tovább. Ha vállalkozók, kiváltanak másik engedélyt.
Ha alkalmazottak, akkor még egyszerűbb a dolguk. Eddig
egyik helyen béreltek autót, ezután máshol teszik, de azért
taxiznak tovább! Ne engedjék, vegyék el a Taxiengedélyt az
ilyenektől. Természetesen megkerestem Budapest főpol-
gármesterét. Az illetékes munkatárs válasza rövidítve,
kiemelés tőlem. (J. P.) 

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a
személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgál-
tatás hatósági áráról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet
hatályba lépett. 

A nevezett rendelet alapján Társaságunk mint közle-
kedésszervező a taxis vállalkozással köt taxiállomás-
használati szerződést, így felmondani is csak ezt jogosult.

Taxiengedélyt csak a Nemzeti Közlekedési
Hatóság vonhat vissza, ha ellenőrzése alapján olyan
jogsértést tapasztal, mely ilyen súlyos szankcióval
sújtandó. 

Várkonyi Ágnes 
Levelezési szakterületi vezető

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Egy jó mondat
Egy hajnalig tartó céges buli másnapján
a férj iszonyú fejfájással ébred. Rendsze-
rint nem iszik, de a bulin felszolgált pia
csalóka volt és rendesen benyalt tõle. Ar-
ra sem emlékezett, hogy miképpen ért
haza. Töri a fejét, hogy mi történhetett
és fõleg, hogy miket követett el „másál-
lapotában”. Nagy nehezen kinyitotta a
szemét, kikászálódott az ágyból, és az el-
sõ, amit látott, 4-5 aszpirin odakészítve
egy pohár víz mellett, egy vázában egy
szép szál friss rózsa az asztalkán. A ruhá-
ja gyönyörûen összehajtogatva, az egész
lakás ragyogóan tiszta.

Nem értette a dolgot...
Bevette az aszpirint és elvonszolta ma-

gát a fürdõszobáig, hogy megmosakod-
jék. A tükörbe nézve egy hatalmas mo-

noklit látott a bal szeme körül, és még
kevésbé értette a dolgot...

Aztán a tükör sarkában talált egy kis il-
latos levélkét a feleségétõl, rúzsos puszi-
val lepecsételve: „Drága Egyetlenem! A
reggelid a sütõben találod, még meleg.
Elmentem vásárolni, hogy a kedvenc éte-
led készítsem neked vacsorára. Imádlak,
a Te kis Feleséged!“

Na, itt végleg elveszett a fonál...
Kibotorkált a konyhába, és azt látta,

hogy tényleg ott a meleg reggeli a sütõ-
ben, a fiacskája az asztalnál szépen
csendben ül és reggelizik. Teljes homály-
ban így szólt a gyerekhez: – Mondd, kis-
fiam, mi történt itt az éjjel!?

– Hát, Papa, merev részegen jöttél ha-
za, úgy hajnal 3 körül. A nappaliban átes-
tél az asztalon és össze is törted, aztán

hánytál egy nagyot a folyósón és végül
arccal lefejelted a mosdó ajtaját, ott sze-
rezted a monoklidat.

A pasi teljesen összezavarodva kérdezi:
– És mond, hogy lehet az, hogy anyád

rózsával, meg meleg reggelivel vár en-
gem...?

– Ja igen, azt még nem mondtam, hogy
amikor a mama bevonszolt a szobába és
megpróbált levetkõztetni, elkezdtél vele
ordibálni, hogy: „Hagyjál békén, te mocs-
kos kurva, én nõs ember vagyok!“

TANULSÁG
Összetört asztal: 50.000,– Ft
Meleg reggeli: 1.000,– Ft
3-4 aszpirin: 500,– Ft
A megfelelõ pillanatban a megfelelõ

dolgot mondani: FELBECSÜLHETETLEN
ÉRTÉK !!!

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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Könnyű a munkánk?
Sokszor kapjuk azt a megjegyzést: könnyű neked, taxis vagy! Csak au-
tókázol egész nap, kötetlen a munkaidőd, nem kell alkalmazkodnod
senkihez, meg még jól is keresel, jattot kapsz, könnyen élsz, na! Vajon
tényleg így van? Könnyű a munkánk? Nézzük pontokba szedve, mivel
kell manapság megküzdenie egy fővárosi taxisnak:

• Biztonságosan vezetni az őrült csúcsforgalomban. Meg kell előznie
a balesetet azokban a  helyzetekben is, amit mások okoznak. 

• Jó képet kell vágni a legkötözködőbb utashoz is. Ha sértegetik, nem
felháborodni, hanem udvarisasan válaszolni, hiszen egy utaspanasz
a társasági tagságát is veszélyeztetheti

• Kezelnie kell a tabletet, telefont, akár menet közben is, nézni a körze-
teket, számolgatni, hol várható hamarabb rendelés. 

• Végtelenül türelmesnek kell lennie. Időnként órákig várni fuvarra.
Olyanra is, ami esetleg csak a szomszéd utcába megy. És ilyenkor
sem szitkozódni…

• Ha megáll valahol utasért vagy utassal, ahol nem igazán szabad, elő-
ször a közterületi kamerákat kell felderítenie, előlük elbújni, különbö-
ző trükköket bevetni, nehogy túl sokba kerüljön a fuvar.

• A társasági diszpécserrel megfelelően kommunikálni. Akkor is, ha
neki rossz napja van. Vagy ha nekünk van rossz napunk…

• Kiszűrni az „érdekes” utasokat. A részeget, a koszosat, a szakadtat.
A közismerten nemfizetőt. A kölcsönkérőt. Az agresszívet. A megló-
góst.

• Kínos precizitással kezelni a taxiórát. Ha több tarifa van benne, meg-
győződni arról, hogy a megfelelőt használjuk-e. (Egyes taxaméterek
nem automatikusan az 1-es, hanem az utoljára használt díjszabással
indulnak újabb fuvar esetén.) Az utasnak megmagyarázni, hogy Bu-
dapesten kívüli fuvar esetén a visszautat is meg kell fizetni. Mindezt
legalább néhány világnyelven…

• Vigyázni, hogy minden utas megkapja a nyugtáját. Mégpedig a meg-
felelő időben, vagyis a pénz átvételével, illetve a visszajáró átadásá-
val egyidejűleg. 

• Nem dohányozni a kocsiban és az utasnak sem megengedni. Akkor
sem, ha ragaszkodik hozzá.

• Kezelni a POS-terminált, a legkülönfélébb bankkártyákkal bajlódni.
Adott esetben megmagyarázni az utasnak, hogy nem a készülék a
rossz, hanem az ő kártyája nem megfelelő. Mindezt szintén több
világnyelven…

• Kérésre számlát írni. Feltüntetni a megrendelő bármilyen kacifántos
nevét és címét. Nem engedni, hogy ő majd utólag ráírja (ha a szám-
lán nincs rajta a megrendelő neve és címe, akkor az nem minősül hi-
vatalos számlának). Ha egy egzotikus országból, mondjuk Tuvaluból,
vagy Vanuatuból érkezett utas nevével végképp nem boldogulunk,
akkor írjuk rá: külföldi.

• Kiszúrni az ellenőröket. Nem azért, mert egyébként csalnánk, hanem
azért, hogy még figyelmesebben kövessük az előírásokat. Az ellenőr
lista alapján dolgozik, legyen nekünk is ellenőrző listánk. Megvannak
az utastájékoztatók? A tarifatáblák? Az arcképes igazolvány? Adtunk
nyugtát? A legrövidebb úton mentünk? A megfelelő tarifával? Tiszta
a kocsi kívül-belül? Köszöntünk? Precízen adtunk vissza? És még
százféle dolog amivel törődni kell…

Most válaszolj: Tényleg könnyű a munkánk…?

– Mi különbség a fizetés
és az alagút között?

– Az alagutat fúrjak, a fi-
zetést faragják.

– Az alagútból ki lehet
jönni, a fizetésbõl nem.

* * *

– Ki az? Kocsmában ül és
se keze, se lába, se feje?

– Törzsvendég.
* * *

– Hogyan köszön a se-
bész?

– Kezét csonkolom.
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ujtaxi.qxd  6/11/14 07:44  Page 21

Taxi junius 48o.indd   21 6/11/14   5:56 PM



23

1. Mi teendője ha ilyen táb-
lával jelölt útszakaszon
közlekedik?
a) Fokozza taxija sebességét,
hogy minél rövidebb ideig ha-
ladjon a veszélyes útszakaszon. 

b) Fokozottan figyel arra, hogyha az úttestre
valóban kövek kerültek, azokat biztonságosan
ki tudja kerülgetni. 
c) Szorosan az úttest jobb széléhez tartozó út-
padkára húzódva folytatja az útját. 

2. Ebben a forgalmi helyzetben ki követ
el szabálysértést, ha egy féktávolságon
belül érkező kerékpáros nekimegy a taxi
kinyíló ajtajának? 

a) Csak a taxis, mert megállt a kerékpársávon.
b) Csak az utas, mert figyelmetlenül nyitotta ki
az ajtót. 
c) A taxis és az utas egyaránt.

3. Forgalmi sáv változtatása esetén mire
szolgál a taxis irányjelzése?
a) Csak a manőver irányának a jelzésére.
b) Az irányváltoztatási szándék és a manőver
irányának a jelzésére. 
c) Legfeljebb a vezető szabálykövető viselke-
désének a jelzésére, illetve a rendőrségi sza-
bálysértési eljárás elkerülésére. 

4. A képen látható forgalmi helyzetben
behajthat-e a gépkocsi az útkeresztező-
désbe? 

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a jelzést jármű vezetője fék-
távolságának határán kapja.
c) Nem.

5. Milyen esetben mentesül a bekanyaro-
dó taxi vezetője az irányjelzési kötele-
zettsége alól?
a) Ha rendőr, közúti jelzőtábla vagy útburkola-
ti jel kötelezi (utasítja) bekanyarodásra. 
b) Ha a nincs a közelében olyan közlekedési
partner, aki számára a jelzés információértékű
lenne. 
c) Körforgalmú útra történő bekanyarodás
esetén.

6. Behajthat-e taxijával a
táblával megjelölt útra?
a) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakban, a gyalo-
gosok zavarása nélkül és leg-
feljebb 10 km/h sebességgel. 
b) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakon kívül cél-

forgalomban és legfeljebb 20 km/h sebesség-
gel, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül. 
c) Nem. 

7. Szabályosan közlekedhetnek a lovasok?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha nem zavarják a gyalogosok
közlekedését.
c) Nem. 

8. Mikor kell legalább kétszer meggyő-
ződnie arról, hogy nem akarják-e balról
megelőzni?
a) Balra történő bekanyarodás esetén, ha az út-
test nem alkalmas párhuzamos közlekedésre. 
b) Ha egyirányú vagy osztott pályás úttestről
kanyarodik balra. 
c) Ha párhuzamos közlekedésre alkalmas út-
testről balra kíván bekanyarodni.

9. A képen látható forgalmi helyzetben
mely járműveknek lesz rövidesen elsőbb-
ségadási kötelezettségre?

a) Csak a jobb szélső sávban haladóknak. 
b) A menetirány szerinti jobb oldalon mindkét
forgalmi sávban haladóknak. 
c) A szemből érkező járműveknek. 

10. Bekanyarodhatnak-e jobbra a képen
látható gépkocsik?

a) Igen. 
b) Nem.

11. Van-e valamilyen feltétele annak,
hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas
úttesten taxijával a legbelső forgalmi sáv-
ban haladjon?
a) A taxi lakott területen közlekedjen, a forgal-
mi sávok útburkolati jelekkel legyenek megje-
lölve és az autó ne akadályozza a mögötte
gyorsabban haladó járműveket.
b) A jobb szélső forgalmi sávban megközelítő-
leg összefüggő járműsor haladjon. 
c) Nincs. 

12. Lakott területen kívül a táblakombiná-
ciót elhagyva hogyan kell megközelítenie
meg a vasúti átjárót? 

a) Legfeljebb 40 km/h sebességgel. 
b) Fokozott óvatossággal, hogy eleget tudjon
tenni a sorompó jelzésének és a biztonságot
szolgáló adott szabályoknak. 
c) A megengedett legnagyobb sebességre
gyorsítva, hogy késedelem nélkül tudja elhagy-
ni a veszélyes vasúti átjárót.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Iratellenőrzés, autó- és taxisminősítés

Szemle 2014
Május végén szemlét tartottak a Taxi 2000-nél és a
6x6 Taxinál. A tapasztalatokról Fárbás Tibor taxiüz-
letág-vezetőt kérdeztük. 

• Egy tavaszi, a fuvarközvetítőkhöz eljuttatott körlevél
szerint a BKK taxiellenőrei sok olyan, a két cég valame-
lyikével szerződéses jogviszonyban lévő taxist találtak,
akik nem rendelkeztek érvényes droszthasználati szer-
ződéssel. Tulajdonképpen mi történt?
• Természetesen megkaptuk a levelet, amelyet a BKK a többi
fuvarszervező iroda tulajdonosának, illetve ezek vezetőinek el-
küldött. Ebben jelezték, hogy ellenőrzéseik során összesen
29 olyan esetet regisztráltak, melyeknél a taxiállomás-haszná-
lati szerződéssel valamilyen probléma volt. Ezekre a hiányossá-
gokra a lefolytatott szemlén már nagyon odafigyeltünk. Ellen-
őriztük többek között az érvényes megállapodásokat is. Az ér-
vényességi dátumokat figyelve, közel ezer autó szemléje után
elmondhatom, hogy 2 db lejárt taxiállomás-használati engedély-
lyel találkoztunk, a két cégen belül. Az adott kollégáknak a pót-
lásig nem közvetítünk fuvart.
• Probléma van állítólag azzal is, hogy a címek nagyobb
része még mindig az URH-n megy ki mindkét cégnél, mi-
közben a néma címkiadás elvárás mindenkivel szemben
tavaly óta...
• Azért ez így nem áll meg. Az esetek többségében természe-
tesen nálunk is csendes üzemmódban mennek ki a címek. Két-
ségtelen, az utasok részéről voltak/vannak olyan speciális igé-
nyek, melyeket adatbázisunk alapján korábban nem tudtunk
másképp kezelni, csak ha az URH-n keresztül rákérdeztünk. A
szemlén felfrissített, és új elemekkel kiegészített adatbázisunk
alapján ezen is változtatunk. Miről van szó? Nos, például a
szemlét követően a címkiadó rendszer automatikusan „tudja”,
hogy kik az alacsonyépítésű autóval dolgozók, mely járműbe
nem minden utas szeret beülni. Rögzítettük azt is, mely kollé-
gák vállalnak bevásárlást, kik azok a segítőkész taxisok, akik
elvisznek esetlegesen kutyát, vagy macskát, kik vállalnak ügy-
intézést stb. Korábban ezeket a kérdéseket az URH-n kellett
feltenni, és ezt nehezményezte a BKK. A problémát a szem-
lén orvosoltuk, az adatokat rögzítettük rendszerünkbe, így
gyakorlatilag naprakész információink vannak mindenről.
Ma már a számítógép automatikusan válogat a gépkocsik és
a kollégák között a megadott szempontok szerint. Ezzel még tovább

Fárbás Tibor: – Nem
csak a taxikat, ha-
nem azok vezetőit is
szemléztük

Megújultak az irodák és a közösségi helyiségek.
Ez utóbbiak igazán jópofa külsőt kaptak
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tudtuk csökkenteni a hangosban kiadott címek mennyiségét, ami
egyébként korábban sem ment 20% fölé. 
• Akkor nézzük a szemlét. Milyen szempontok alapján néz-
tétek át az autókat, a papírokat?
• Az autókat esztétikai megjelenés, higiéniai állapot és műszaki
követelmények szerinti megfelelés szerint szemléztük. Sérülés-
mentes, működő légkondicionálóval rendelkező, tiszta, ápolt gép-
kocsi dolgozhat csak nálunk. Az okiratok érvényességét is ellen-
őriztük, így például a taxiállomás-használatra jogosító engedélyt, a
műszaki érvényességet, a jogosítványt, a személyi igazolványt és
a vállalkozás meglétére vonatkozókat, illetve a taxiengedély kiter-
jesztését is. Akik lejárt, vagy hiányos okmányokkal rendelkeztek,
nem dolgozhatnak cégünknél, amíg nem pótolják meg-
felelően azokat. 

• Voltak egyéb elvárások
is?
• Igen. A velünk szerződéses viszonyban álló taxis kollégák ru-
házatára is születtek előírások. E szerint kötelező a sötét (feke-
te, vagy sötétkék) szövet-, kord-, vagy farmernadrág, amely
nem lehet szakadt, gyűrött, koszos. Az előírás nyáron és télen
egyaránt érvényes. Az oldalzsebes, szaggatott, koszosított,
színezett hosszúnadrág sem viselhető. Továbbá az ing hasz-
nálatát is előírtuk, méghozzá betűrve. Amennyiben valaki
nyakkendőt kíván hordani, akkor azt megteheti, örömmel vesz-
szük, de ez nem kötelező. Az már most látszik, hogy számos
olyan kollégánk van, aki eleve így kíván felöltözni, zakóval,
esetleg mellénnyel és nyakkendővel. Tehát nem csak az au-

tót szemléztük, hanem annak vezetőjét is.
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Ma már a számítógép automatikusan válogat a gépkocsik és
a kollégák között a megadott szempontok szerint. Ezzel még tovább

Fárbás Tibor: – Nem
csak a taxikat, ha-
nem azok vezetőit is
szemléztük

Megújultak az irodák és a közösségi helyiségek.
Ez utóbbiak igazán jópofa külsőt kaptak
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tudtuk csökkenteni a hangosban kiadott címek mennyiségét, ami
egyébként korábban sem ment 20% fölé. 
• Akkor nézzük a szemlét. Milyen szempontok alapján néz-
tétek át az autókat, a papírokat?
• Az autókat esztétikai megjelenés, higiéniai állapot és műszaki
követelmények szerinti megfelelés szerint szemléztük. Sérülés-
mentes, működő légkondicionálóval rendelkező, tiszta, ápolt gép-
kocsi dolgozhat csak nálunk. Az okiratok érvényességét is ellen-
őriztük, így például a taxiállomás-használatra jogosító engedélyt, a
műszaki érvényességet, a jogosítványt, a személyi igazolványt és
a vállalkozás meglétére vonatkozókat, illetve a taxiengedély kiter-
jesztését is. Akik lejárt, vagy hiányos okmányokkal rendelkeztek,
nem dolgozhatnak cégünknél, amíg nem pótolják meg-
felelően azokat. 

• Voltak egyéb elvárások
is?
• Igen. A velünk szerződéses viszonyban álló taxis kollégák ru-
házatára is születtek előírások. E szerint kötelező a sötét (feke-
te, vagy sötétkék) szövet-, kord-, vagy farmernadrág, amely
nem lehet szakadt, gyűrött, koszos. Az előírás nyáron és télen
egyaránt érvényes. Az oldalzsebes, szaggatott, koszosított,
színezett hosszúnadrág sem viselhető. Továbbá az ing hasz-
nálatát is előírtuk, méghozzá betűrve. Amennyiben valaki
nyakkendőt kíván hordani, akkor azt megteheti, örömmel vesz-
szük, de ez nem kötelező. Az már most látszik, hogy számos
olyan kollégánk van, aki eleve így kíván felöltözni, zakóval,
esetleg mellénnyel és nyakkendővel. Tehát nem csak az au-

tót szemléztük, hanem annak vezetőjét is.
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Álom munkahely. 
Vezető pozícióban.

A Mercedes-Benz taxi a minőség és elegancia garanciája. Segítünk, hogy valóra válthassa álmát, és olyan 
körülmények között dolgozhasson, amilyenre már régóta vágyott! A Növekedési Hitelprogram keretében  
most minden személygépjárművet kedvező finanszírozási feltételekkel kínálunk taxi célú felhasználásra.  
A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a www.mercedes-benz.hu weboldalon.

2,5% kamat  

87000 Ft havidíjtól

• Az öltözettől is függ a besorolás?
• Amennyiben a gépkocsi megfelel az „A” kategóriának, de a taxis
mondjuk nem, mert nem beszél idegen nyelvet, vagy a külső megje-
lenése nem teszi lehetővé az e kategóriába való besorolását, úgy
őt autójától függetlenül, egy alacsonyabb kategóriában helyezzük
el. Nagyon odafigyeltünk és a továbbiakban is odafigyelünk a ta-
xik belső higiéniai és műszaki állapotára egyaránt. Sőt, bár az au-
tók 70%-át már sárga fólia takarja, mégis nagyítóval néztük az
esztétikai hiányosságokat. Vagyis, egy minden tekintetben maku-
látlan flottát szeretnénk fuvarokkal ellátni. 
• Ebbe beletartozik a működőképes POS-terminál is?
• Természetesen! Minden autóban van működőképes POS-ter-
minál. Az választható, hogy a terminálon keresztül érkező bevé-
tel azonnal egyéni számlákra kerüljön, vagy itt bent a pénztár-
ban legyen hozzáférhető, a gép által kinyomtatott igazolás fejé-
ben. Nálunk egyébként lehet saját kártyalehúzót is használni,
így a bevétel eleve a taxis bankszámlájára kerül.
• Ha már a bevételekről esett szó, igaz a hír, miszerint
mindkét cégnél megszüntettétek a „pacsipénzt”?
• Igen. Mi voltunk az elsők, akik harcoltunk azért, hogy ná-
lunk ne pacsizzanak a kollégák. Ugyanis akárhonnan is néz-
zük a problémát, ha előre, ha utólag fizeti a taxis, azzal gya-
korlatilag csökken az 1 kilométerre eső bevétele. Ez tehát a
taxisnak kárt okoz. Ráadásul, ha nem is közvetlenül, de köz-
vetett módon eltérünk a fix tarifa szellemétől is. Mi pedig
ezt nem szeretnénk. Te-
hát a továbbiakban is
tartjuk magunkat ahhoz,
hogy veszteségeink el-
lenére kollégáink nem
pacsizhatnak. Sehol.
Sem szállodánál, sem
vendéglátóhelyen, sem az
egészségügyben. Megtil-
tottuk.  
• Ez nem jelent üzleti
hátrányt azokkal a fu-
varközvetítőkkel szem-
ben, ahol a pacsipénzt
még most is adják?
• Hazudnék, ha tagad-
nám, valóban voltak veszte-
ségeink. Többek között ez
is egyik oka az elmúlt bő fél
év problémáinak. Vannak, akik előnyt kívánnak szerezni mások
tisztességes hozzáállásából, de ezt a kérdést itt és most nem
szeretném bővebben fejtegetni, taxislap lévén minden olvasó
érti, miről beszélek…  
• Az is kizárt, hogy valaki saját szakállára adjon pacsi-
pénzt?
• Természetesen nem kizárt, mindenhol nem lehetünk ott.
Amennyiben ilyen mégis a tudomásunkra jut, szólunk a kollé-
gának, hogy ez nálunk tilos. A taxisok többsége ehhez már
hozzászokott. Voltak, akik nehezményezték döntésünket,
mert nem titok, bizonyos helyek e miatt mentek el tőlünk. Vi-
szont az is igaz, hogy sokan, jó kezdeményezésnek, korrekt,
taxisbarát hozzáállásnak minősítik lépésünket. A cégvezetés
továbbra is vallja, hogy nem kell a taxisnak a meglévő komoly
terhei mellett még egy ilyen alkalmankénti „fuvarszervezési”
díjat is fizetni. 
• Miután etikus fuvarszerzésre utaltál az előbb, nézzünk egy
trükköt a taxis-oldalról. Ma már nagyon sokan élnek az
Internet adta lehetőségekkel. Például azzal, hogy a valósá-
gos pozíciót mutató GPS-jelet máshová teszik, mint ahol ép-
pen vannak. Ez pedig a mellett, hogy inkorrekt a többiekkel
szemben, az egész GPS-szel történő címkiadást nevetséges-
sé teheti. Úgy tudom, ti valamiféle védelmet biztosítottatok
a saját rendszereteknek. 
• Igen, mi is tudunk ezekről az akár ingyen is letölthető, vagy utólag
szerkesztett programokról. Kétségtelen, nem csak a taxisoknak, ha-

nem nekünk is új feladatokat jelent az informatika szabad használa-
ta. Természetesen fuvarközvetítőként próbáljuk becsukni azokat a
kapukat, amelyeket egyes leleményes kollégáink kinyitogatnak. Nyil-
ván ezek többnyire utólagos intézkedések, de központilag, az infor-

matikai csapatunk is nézi, figyeli és próbálja
k o r l á t o z n i

azokat az alkalma-
zásokat, amelyek
másokhoz képest
előnyösebb helyze-
tet biztosítanak a
felhasználónak. Ez
ugyanis az ilyen
segédalkalmazá-
sokat nem hasz-
nálók számára er-

kölcsileg és anyagilag egyaránt el-
fogadhatatlan. 
• Az informatikusok csak figyelnek, vagy intézkednek is?
• Több lehetőségük is van. Eleve a címkiadáshoz használt telefo-
nokról megpróbálunk „legyalulni” minden nem odavaló szoftvert.
Amennyiben az informatikusok felfedeznek a használat során valami-
lyen idegen alkalmazást, úgy azt nekünk, a vezetőségnek jelzik, mert
ennek a dolga fellépni az adott jelenség, vagy esetleg a kolléga el-
len. Ami a felvetett problémát illeti, jelzik azt is, hogy kik azok, akik
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az adatok helyességéért, tévedésért vagy nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. 
A kép illusztráció. További részletekről érdeklődjön a Mercedes-Benz márkakereskedésekben! B-osztály kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,4–6,2 l/100 km, 
kombinált CO2-kibocsátás: 114–144 g/km. *További részletek a www.mercedes-benz.hu/szerviz oldalon. A finanszírozási ajánlat kapcsán a pénzügyi szolgáltató 
a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193. Eng sz.: ÁPTF 281/1997.) és a Budapest Lízing Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193. Eng sz.: ÁPTF 
2207/1998/F.) A Budapest Autófinanszírozási Zrt. a finanszírozást csak nyílt végű pénzügyi lízing formájában, a Budapest Lízing Zrt. nyílt és zárt végű pénzügyi 
lízing formájában nyújtja. Az ajánlat MNB Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott forint alapú pénzügyi lízing konstrukcióra vonatkozik, a finanszírozott 
gépjárműre casco biztosítás kötése szükséges. A kis-és középvállalkozások által igényelhető zárt végű pénzügyi lízing és nyílt végű pénzügyi lízing konstrukció 
esetén az ügyleti kamatláb 2,5%. Ez a hirdetés tájékoztatás, nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt, szerződés-
kötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak. A Budapest Lízing Zrt. és a Budapest Autófinanszírozási Zrt. a finanszírozást a mindenkori hitelbírálat alapján, az MNB 
Növekedési Hitelprogram keretében, annak szabályai szerint nyújtja. A részletes feltételekről kérjük olvassa el a Növekedési Hitelprogram tájékoztatóját a www.mnb.hu 
honlapon. A feltüntetett havi törlesztőrészlet zárt végű pénzügyi konstrukcióra vonatkozik, a bruttó ár 30%-ára számított induló díjjal, 84 hónapos futamidővel.

Álom munkahely. 
Vezető pozícióban.

A Mercedes-Benz taxi a minőség és elegancia garanciája. Segítünk, hogy valóra válthassa álmát, és olyan 
körülmények között dolgozhasson, amilyenre már régóta vágyott! A Növekedési Hitelprogram keretében  
most minden személygépjárművet kedvező finanszírozási feltételekkel kínálunk taxi célú felhasználásra.  
A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a www.mercedes-benz.hu weboldalon.

2,5% kamat  

87000 Ft havidíjtól

• Az öltözettől is függ a besorolás?
• Amennyiben a gépkocsi megfelel az „A” kategóriának, de a taxis
mondjuk nem, mert nem beszél idegen nyelvet, vagy a külső megje-
lenése nem teszi lehetővé az e kategóriába való besorolását, úgy
őt autójától függetlenül, egy alacsonyabb kategóriában helyezzük
el. Nagyon odafigyeltünk és a továbbiakban is odafigyelünk a ta-
xik belső higiéniai és műszaki állapotára egyaránt. Sőt, bár az au-
tók 70%-át már sárga fólia takarja, mégis nagyítóval néztük az
esztétikai hiányosságokat. Vagyis, egy minden tekintetben maku-
látlan flottát szeretnénk fuvarokkal ellátni. 
• Ebbe beletartozik a működőképes POS-terminál is?
• Természetesen! Minden autóban van működőképes POS-ter-
minál. Az választható, hogy a terminálon keresztül érkező bevé-
tel azonnal egyéni számlákra kerüljön, vagy itt bent a pénztár-
ban legyen hozzáférhető, a gép által kinyomtatott igazolás fejé-
ben. Nálunk egyébként lehet saját kártyalehúzót is használni,
így a bevétel eleve a taxis bankszámlájára kerül.
• Ha már a bevételekről esett szó, igaz a hír, miszerint
mindkét cégnél megszüntettétek a „pacsipénzt”?
• Igen. Mi voltunk az elsők, akik harcoltunk azért, hogy ná-
lunk ne pacsizzanak a kollégák. Ugyanis akárhonnan is néz-
zük a problémát, ha előre, ha utólag fizeti a taxis, azzal gya-
korlatilag csökken az 1 kilométerre eső bevétele. Ez tehát a
taxisnak kárt okoz. Ráadásul, ha nem is közvetlenül, de köz-
vetett módon eltérünk a fix tarifa szellemétől is. Mi pedig
ezt nem szeretnénk. Te-
hát a továbbiakban is
tartjuk magunkat ahhoz,
hogy veszteségeink el-
lenére kollégáink nem
pacsizhatnak. Sehol.
Sem szállodánál, sem
vendéglátóhelyen, sem az
egészségügyben. Megtil-
tottuk.  
• Ez nem jelent üzleti
hátrányt azokkal a fu-
varközvetítőkkel szem-
ben, ahol a pacsipénzt
még most is adják?
• Hazudnék, ha tagad-
nám, valóban voltak veszte-
ségeink. Többek között ez
is egyik oka az elmúlt bő fél
év problémáinak. Vannak, akik előnyt kívánnak szerezni mások
tisztességes hozzáállásából, de ezt a kérdést itt és most nem
szeretném bővebben fejtegetni, taxislap lévén minden olvasó
érti, miről beszélek…  
• Az is kizárt, hogy valaki saját szakállára adjon pacsi-
pénzt?
• Természetesen nem kizárt, mindenhol nem lehetünk ott.
Amennyiben ilyen mégis a tudomásunkra jut, szólunk a kollé-
gának, hogy ez nálunk tilos. A taxisok többsége ehhez már
hozzászokott. Voltak, akik nehezményezték döntésünket,
mert nem titok, bizonyos helyek e miatt mentek el tőlünk. Vi-
szont az is igaz, hogy sokan, jó kezdeményezésnek, korrekt,
taxisbarát hozzáállásnak minősítik lépésünket. A cégvezetés
továbbra is vallja, hogy nem kell a taxisnak a meglévő komoly
terhei mellett még egy ilyen alkalmankénti „fuvarszervezési”
díjat is fizetni. 
• Miután etikus fuvarszerzésre utaltál az előbb, nézzünk egy
trükköt a taxis-oldalról. Ma már nagyon sokan élnek az
Internet adta lehetőségekkel. Például azzal, hogy a valósá-
gos pozíciót mutató GPS-jelet máshová teszik, mint ahol ép-
pen vannak. Ez pedig a mellett, hogy inkorrekt a többiekkel
szemben, az egész GPS-szel történő címkiadást nevetséges-
sé teheti. Úgy tudom, ti valamiféle védelmet biztosítottatok
a saját rendszereteknek. 
• Igen, mi is tudunk ezekről az akár ingyen is letölthető, vagy utólag
szerkesztett programokról. Kétségtelen, nem csak a taxisoknak, ha-

nem nekünk is új feladatokat jelent az informatika szabad használa-
ta. Természetesen fuvarközvetítőként próbáljuk becsukni azokat a
kapukat, amelyeket egyes leleményes kollégáink kinyitogatnak. Nyil-
ván ezek többnyire utólagos intézkedések, de központilag, az infor-

matikai csapatunk is nézi, figyeli és próbálja
k o r l á t o z n i

azokat az alkalma-
zásokat, amelyek
másokhoz képest
előnyösebb helyze-
tet biztosítanak a
felhasználónak. Ez
ugyanis az ilyen
segédalkalmazá-
sokat nem hasz-
nálók számára er-

kölcsileg és anyagilag egyaránt el-
fogadhatatlan. 
• Az informatikusok csak figyelnek, vagy intézkednek is?
• Több lehetőségük is van. Eleve a címkiadáshoz használt telefo-
nokról megpróbálunk „legyalulni” minden nem odavaló szoftvert.
Amennyiben az informatikusok felfedeznek a használat során valami-
lyen idegen alkalmazást, úgy azt nekünk, a vezetőségnek jelzik, mert
ennek a dolga fellépni az adott jelenség, vagy esetleg a kolléga el-
len. Ami a felvetett problémát illeti, jelzik azt is, hogy kik azok, akik
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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…

például úgynevezett fake-programot használnak. Ezek telepítését
nem tudjuk megakadályozni, mert a fuvarközvetítésre használt telefo-
nok internet-hozzáféréssel és 2 gigabájt szabad felülettel rendelkez-
nek, amelynek használatát nem tiltjuk. Utólag viszont tudunk hatha-
tós lépéseket is tenni, ha kell.
• Akár meg is válhattok a kollégától, ha erkölcstelen módon
szerzi meg a címeket?
• Akár így is dönthetünk.
• Ma már nagyon sokan élnek az okostelefonok által kínált
applikációkon keresztül megoldható taxirendelési lehetőség-
gel. Így, egy gombnyomással is rendelhető taxi. Ez sok fővá-
rosi fuvarközvetítőnél már működik. Nálatok, a 6x6-nál és a
Taxi2000-nél lehetséges így autót rendelni?
• Igen, mind a két cég részére, Androidra, és iOS-re is elkészült a
saját applikációnk. Ez számos olyan újítást tartalmaz, amelyet a már
működő rendszerek tesztelése során mi nem találtunk, de fontosnak
tartottunk. Próbáltunk a többiek hibáiból tanulni. Lehet, hogy mi jöt-
tünk ki legkésőbb ezzel a lehetőséggel, de így újításaink is megvaló-
sulhattak. Például nálunk csak egyszer kell regisztrálni… 
• Vagyis nem kell megrendelésenként bizonyos  kérdésekre
válaszolni?
• Így van. Egyszer kell csak beírni a nevet és a telefonszámot, on-
nantól kezdve akárhányszor megnyitja az applikációt a megrendelő,
az előző adatbetöltés alapján küldjük számára a taxit. Be lehet azt is
állítani, hogy a taxi megérkezése előtt 0–1500 méterig bizonyos idő-
közönként rezgéssel jelezzen a telefon. Ez azért jó, mert ha az ügy-
fél éppen tárgyal, és nem kívánja, hogy zavarják, a rezgés-funkció jel-
zi a taxi pontos helyzetét, vagy azt, hogy megérkezett. Igénytől függő-
en, ezt a funkciót ki is lehet iktatni. 
• Az így rendelt autó megérkezését követően ugyanaz törté-
nik, mint ha telefonon rendelték volna? 
• Igen. Előnye még rendszerünknek, hogy nem fut folyamatosan a
telefonon a háttérben működtető szoftver. Vagyis, kilépéskor leáll, és
nem meríti az akkumulátort, nem használja a RAM-ot. Továbbá, nem
figyelmeztet folyamatosan az internetkapcsolat hiányára, az appliká-
ció nem avatkozik bele a mindennapjainkba, ha nem akarjuk. Csak
és kizárólag akkor működik, ha rendelni szeretnénk. 
• Azok a kiváltságosok, akik telefonrendelésnél valamiféle
előnyt élveztek (VIP stb.) ha így rendelnek autót, elvesztik a
korábbi kiváltságaikat? 
• Nem! Ezt is mindössze egyszer kell megadni, a rendszer a továb-
biakban tudja. 
• Láttam egy plakátot a taxiban történő babaülés-használat-
ról, amivel már mások is próbálkoztak, de igazából nem volt
túl népszerű a taxisok között. Mégis belevágtok?
• Jelen pillanatban öt 6x6-os gépjárművel indítottuk el a „BabySafe”
programot, amelyet szinte saját gyermekünknek tekintünk. Nagyon
alaposan, nagyon részletesen és hosszú időn keresztül dédelgettük
álmunkat és dolgoztunk megvalósításán. Partneri kapcsolatot alakí-
tottunk ki a „Babaszafari” bababolttal, akik az üléseket biztosítják
számunkra. Cserébe pedig egy marketing szerződés keretei között
megállapodtunk és közösen reklámozzuk ezt a szolgáltatásunkat. A
babaülések 9–36 kilogramm teherbírásúak, és ülésmagasítóval is el
vannak látva, továbbá a legmagasabb EU-szabvány szerinti
biztonsági besorolásúak. Nagyon kényelmesek, könnyen
tisztíthatóak. Kislányos és kisfiús színekben is próbáltunk
beszerezni belőlük, hogy kedvezzünk az anyukáknak, apu-
káknak és rajtuk keresztül a gyerekeknek. Ezáltal biztonsá-
gosan tudjuk utaztatni a kicsiket. Korábban, amikor taxiz-
tam, többször tapasztaltam, hogy úgy ültek be a szülők a
gyermekükkel, hogy nem tudtak, vagy nem akartak gondos-
kodni annak biztonságos szállításáról. Mert bárhogy is be-
köti magát az édesanya, egy baleset során azért nagyon sú-
lyosan sérülhet a pici. Akárhogy öleli, kirepülhet a kezéből.
Tényleg nagyon veszélyes így az utazás, annak ellenére,
hogy a taxiban ezt a jogszabály megengedi. Mi ezért gon-
doltunk erre a megoldásra, amit széles körben, számos mé-
diafelületen folyamatosan reklámozunk. Tapasztalataink
szerint nagyon nagy rá a kereslet. Az a pár kolléga, aki új tí-
pusú egyterű gépjárművébe beszerelte ezeket az üléseket,

nagyon jól el tud dolgozgatni az így kapott fuvarokkal. A programun-
kat szeretnék a jövőben tovább szélesíteni.
• Úgy hallottam, a babaülést nem a csomagtartóban kell tar-
tani, hanem a hátsó ülésre beszerelve? Ez esetben hogyan
fér el 3-4 utas a taxiban?
• Nálunk a babaülés beszerelt állapotban van. Ezzel egy helyet való-
ban elfoglalunk, ám szükség esetén a kolléga néhány mozdulattal ki-
szereli és beteszi a csomagtartóba. Egy-vagy két utas esetén, ami a
fuvarok jelentős többségét jellemzi, ez nem is jelent problémát. Sőt,
a gyerekülés használatát azok is támogatják, akik nem pici gyermek-
kel utaznak. Ennek van reklámértéke is. Megállapodásunk a gépko-
csivezetőkkel úgy szól, hogy amennyiben az így foglalt ülésre is ülne
egy utas, a babaülést ki kell szerelni. 
• A cégen belül jelenleg két márka, vagy ahogy azt ma illik
mondani, brand van jelen. A 6x6 és a Taxi2000. Ez egyben két
marketinget, két fuvarszervezőt, két telefonos és diszpécser-
szolgálatot, két etikát is jelent. A felsorolás lehet, hogy nem
is teljes. Mindenből kettő van?
• Nem, ez így túlzás! A marketingesünk egy személy, viszont tény, a
két cégnek két külön fuvarszervezője van. Ugyanakkor próbáljuk
egészségesen megoldani ezeket a helyzeteket. A telefonos és disz-
pécserszolgálat egy helyiségben dolgozik testvériesen, de mégis kü-
lön-külön. Nem egymás kárára, hanem egymást segítve. 
• Amikor valaki ide be akar lépni és még nem volt sem 6x6-
os sem Taxi2000-es, akkor minek alapján választ? Gondolom
a tagdíj ugyanannyi?
• A tagdíj ugyanannyi, a többség az alapján dönt, hogy melyik ismer-
tebb márka /brand/, vagy melyiknek olyan a megjelenése, image-e,
ami alapján ő az adott formációt választja. A belépéshez szükséges
összegek mértékében azonban vannak bizonyos különbségek, néha
ez motiválja a hozzánk csatlakozni kívánót. 
• A felvételinél a követelmények megegyeznek?
• Igen, az eljárás egy és ugyanaz. Először igen komoly helyismere-
ti és etikai vizsgát kell tenni. A követelményeket az elmúlt időszak-
ban többször is nehezítettük, gyakorlatilag így szűrve azokat, akik
nem illenek az elvárásainkba. Ahogy azt már említettem, nem csak
az autót kategorizáljuk, hanem egyben a sofőrt is. Nagyon fontos,
hogy neki olyan megjelenése legyen, ami egyébként a szolgáltatási
színvonalunkat is jelképezi. Ezt a képet folyamatosan formáljuk és
próbáljuk erősíteni a meglévő és az új megrendelőink felé. Vissza-
térve a követelményekre, amikor megtörtént az első vizsga az új be-
lépőknél, leszemléztük a gépkocsit, és őt saját magát, akkor kap tő-
lünk egy etikai szabályzatot. Ezt meg kell tanulnia. Egy későbbi idő-
pontra visszarendeljük, amikor le kell ebből vizsgáznia. Amennyiben
ezen is megfelel, akkor később értesítjük, hogy mikor tudunk szer-
ződést kötni. 
• Mennyi olyan autótok van, amelyet 2015. június 30. után
cserélni kell?
• A szemlén összesen a két cégnél 32 olyan autót találtunk, amelyik
cserélve lesz egy éven belül. Ezek, ha alacsonyabb kategóriában is,
addig rendszerünkben maradhatnak. A tapasztalatok szerint a több-
ség már lecserélte az autóját.
• Köszönöm a tájékoztatást! -kó-
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Biológiaórán kérdezi a tanárnõ: 
– Gyerekek, tudjátok-e, hogy

miért lapos a lepényhal?
Pistike jelentkezik, a tanárnõ

felszólítja:
– A bácsikám azt mondta,

hogy azért lapos, mert a bálna
megdugta!

– De Pistike, ez felháborító!
Azt hiszem, beszélnem kell a
szüleiddel! – mondja a tanárnõ.

Másnap újabb kérdés: tudjá-
tok-e, hogy a homár szeme mi-
ért olyan dülledt?

Ismét Pistike jelentkezik. A ta-
nárnõ ad neki még egy esélyt.

– A bácsikám azt mondta,
hogy azért, mert a homár látta,
hogy a bálna megdugta a le-
pényhalat!

* * *
– Hogyan köszön el a nõgyó-

gyász?
– Majd benézek még...

* * *
– Ki mondta elõször: „Asszony

kell a házba?“
– Kõmíves Kelemen.

Folytatás a 26. oldalról
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TAXI

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…

például úgynevezett fake-programot használnak. Ezek telepítését
nem tudjuk megakadályozni, mert a fuvarközvetítésre használt telefo-
nok internet-hozzáféréssel és 2 gigabájt szabad felülettel rendelkez-
nek, amelynek használatát nem tiltjuk. Utólag viszont tudunk hatha-
tós lépéseket is tenni, ha kell.
• Akár meg is válhattok a kollégától, ha erkölcstelen módon
szerzi meg a címeket?
• Akár így is dönthetünk.
• Ma már nagyon sokan élnek az okostelefonok által kínált
applikációkon keresztül megoldható taxirendelési lehetőség-
gel. Így, egy gombnyomással is rendelhető taxi. Ez sok fővá-
rosi fuvarközvetítőnél már működik. Nálatok, a 6x6-nál és a
Taxi2000-nél lehetséges így autót rendelni?
• Igen, mind a két cég részére, Androidra, és iOS-re is elkészült a
saját applikációnk. Ez számos olyan újítást tartalmaz, amelyet a már
működő rendszerek tesztelése során mi nem találtunk, de fontosnak
tartottunk. Próbáltunk a többiek hibáiból tanulni. Lehet, hogy mi jöt-
tünk ki legkésőbb ezzel a lehetőséggel, de így újításaink is megvaló-
sulhattak. Például nálunk csak egyszer kell regisztrálni… 
• Vagyis nem kell megrendelésenként bizonyos  kérdésekre
válaszolni?
• Így van. Egyszer kell csak beírni a nevet és a telefonszámot, on-
nantól kezdve akárhányszor megnyitja az applikációt a megrendelő,
az előző adatbetöltés alapján küldjük számára a taxit. Be lehet azt is
állítani, hogy a taxi megérkezése előtt 0–1500 méterig bizonyos idő-
közönként rezgéssel jelezzen a telefon. Ez azért jó, mert ha az ügy-
fél éppen tárgyal, és nem kívánja, hogy zavarják, a rezgés-funkció jel-
zi a taxi pontos helyzetét, vagy azt, hogy megérkezett. Igénytől függő-
en, ezt a funkciót ki is lehet iktatni. 
• Az így rendelt autó megérkezését követően ugyanaz törté-
nik, mint ha telefonon rendelték volna? 
• Igen. Előnye még rendszerünknek, hogy nem fut folyamatosan a
telefonon a háttérben működtető szoftver. Vagyis, kilépéskor leáll, és
nem meríti az akkumulátort, nem használja a RAM-ot. Továbbá, nem
figyelmeztet folyamatosan az internetkapcsolat hiányára, az appliká-
ció nem avatkozik bele a mindennapjainkba, ha nem akarjuk. Csak
és kizárólag akkor működik, ha rendelni szeretnénk. 
• Azok a kiváltságosok, akik telefonrendelésnél valamiféle
előnyt élveztek (VIP stb.) ha így rendelnek autót, elvesztik a
korábbi kiváltságaikat? 
• Nem! Ezt is mindössze egyszer kell megadni, a rendszer a továb-
biakban tudja. 
• Láttam egy plakátot a taxiban történő babaülés-használat-
ról, amivel már mások is próbálkoztak, de igazából nem volt
túl népszerű a taxisok között. Mégis belevágtok?
• Jelen pillanatban öt 6x6-os gépjárművel indítottuk el a „BabySafe”
programot, amelyet szinte saját gyermekünknek tekintünk. Nagyon
alaposan, nagyon részletesen és hosszú időn keresztül dédelgettük
álmunkat és dolgoztunk megvalósításán. Partneri kapcsolatot alakí-
tottunk ki a „Babaszafari” bababolttal, akik az üléseket biztosítják
számunkra. Cserébe pedig egy marketing szerződés keretei között
megállapodtunk és közösen reklámozzuk ezt a szolgáltatásunkat. A
babaülések 9–36 kilogramm teherbírásúak, és ülésmagasítóval is el
vannak látva, továbbá a legmagasabb EU-szabvány szerinti
biztonsági besorolásúak. Nagyon kényelmesek, könnyen
tisztíthatóak. Kislányos és kisfiús színekben is próbáltunk
beszerezni belőlük, hogy kedvezzünk az anyukáknak, apu-
káknak és rajtuk keresztül a gyerekeknek. Ezáltal biztonsá-
gosan tudjuk utaztatni a kicsiket. Korábban, amikor taxiz-
tam, többször tapasztaltam, hogy úgy ültek be a szülők a
gyermekükkel, hogy nem tudtak, vagy nem akartak gondos-
kodni annak biztonságos szállításáról. Mert bárhogy is be-
köti magát az édesanya, egy baleset során azért nagyon sú-
lyosan sérülhet a pici. Akárhogy öleli, kirepülhet a kezéből.
Tényleg nagyon veszélyes így az utazás, annak ellenére,
hogy a taxiban ezt a jogszabály megengedi. Mi ezért gon-
doltunk erre a megoldásra, amit széles körben, számos mé-
diafelületen folyamatosan reklámozunk. Tapasztalataink
szerint nagyon nagy rá a kereslet. Az a pár kolléga, aki új tí-
pusú egyterű gépjárművébe beszerelte ezeket az üléseket,

nagyon jól el tud dolgozgatni az így kapott fuvarokkal. A programun-
kat szeretnék a jövőben tovább szélesíteni.
• Úgy hallottam, a babaülést nem a csomagtartóban kell tar-
tani, hanem a hátsó ülésre beszerelve? Ez esetben hogyan
fér el 3-4 utas a taxiban?
• Nálunk a babaülés beszerelt állapotban van. Ezzel egy helyet való-
ban elfoglalunk, ám szükség esetén a kolléga néhány mozdulattal ki-
szereli és beteszi a csomagtartóba. Egy-vagy két utas esetén, ami a
fuvarok jelentős többségét jellemzi, ez nem is jelent problémát. Sőt,
a gyerekülés használatát azok is támogatják, akik nem pici gyermek-
kel utaznak. Ennek van reklámértéke is. Megállapodásunk a gépko-
csivezetőkkel úgy szól, hogy amennyiben az így foglalt ülésre is ülne
egy utas, a babaülést ki kell szerelni. 
• A cégen belül jelenleg két márka, vagy ahogy azt ma illik
mondani, brand van jelen. A 6x6 és a Taxi2000. Ez egyben két
marketinget, két fuvarszervezőt, két telefonos és diszpécser-
szolgálatot, két etikát is jelent. A felsorolás lehet, hogy nem
is teljes. Mindenből kettő van?
• Nem, ez így túlzás! A marketingesünk egy személy, viszont tény, a
két cégnek két külön fuvarszervezője van. Ugyanakkor próbáljuk
egészségesen megoldani ezeket a helyzeteket. A telefonos és disz-
pécserszolgálat egy helyiségben dolgozik testvériesen, de mégis kü-
lön-külön. Nem egymás kárára, hanem egymást segítve. 
• Amikor valaki ide be akar lépni és még nem volt sem 6x6-
os sem Taxi2000-es, akkor minek alapján választ? Gondolom
a tagdíj ugyanannyi?
• A tagdíj ugyanannyi, a többség az alapján dönt, hogy melyik ismer-
tebb márka /brand/, vagy melyiknek olyan a megjelenése, image-e,
ami alapján ő az adott formációt választja. A belépéshez szükséges
összegek mértékében azonban vannak bizonyos különbségek, néha
ez motiválja a hozzánk csatlakozni kívánót. 
• A felvételinél a követelmények megegyeznek?
• Igen, az eljárás egy és ugyanaz. Először igen komoly helyismere-
ti és etikai vizsgát kell tenni. A követelményeket az elmúlt időszak-
ban többször is nehezítettük, gyakorlatilag így szűrve azokat, akik
nem illenek az elvárásainkba. Ahogy azt már említettem, nem csak
az autót kategorizáljuk, hanem egyben a sofőrt is. Nagyon fontos,
hogy neki olyan megjelenése legyen, ami egyébként a szolgáltatási
színvonalunkat is jelképezi. Ezt a képet folyamatosan formáljuk és
próbáljuk erősíteni a meglévő és az új megrendelőink felé. Vissza-
térve a követelményekre, amikor megtörtént az első vizsga az új be-
lépőknél, leszemléztük a gépkocsit, és őt saját magát, akkor kap tő-
lünk egy etikai szabályzatot. Ezt meg kell tanulnia. Egy későbbi idő-
pontra visszarendeljük, amikor le kell ebből vizsgáznia. Amennyiben
ezen is megfelel, akkor később értesítjük, hogy mikor tudunk szer-
ződést kötni. 
• Mennyi olyan autótok van, amelyet 2015. június 30. után
cserélni kell?
• A szemlén összesen a két cégnél 32 olyan autót találtunk, amelyik
cserélve lesz egy éven belül. Ezek, ha alacsonyabb kategóriában is,
addig rendszerünkben maradhatnak. A tapasztalatok szerint a több-
ség már lecserélte az autóját.
• Köszönöm a tájékoztatást! -kó-
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– A bácsikám azt mondta,

hogy azért lapos, mert a bálna
megdugta!

– De Pistike, ez felháborító!
Azt hiszem, beszélnem kell a
szüleiddel! – mondja a tanárnõ.

Másnap újabb kérdés: tudjá-
tok-e, hogy a homár szeme mi-
ért olyan dülledt?

Ismét Pistike jelentkezik. A ta-
nárnõ ad neki még egy esélyt.

– A bácsikám azt mondta,
hogy azért, mert a homár látta,
hogy a bálna megdugta a le-
pényhalat!

* * *
– Hogyan köszön el a nõgyó-

gyász?
– Majd benézek még...

* * *
– Ki mondta elõször: „Asszony

kell a házba?“
– Kõmíves Kelemen.

Folytatás a 26. oldalról
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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

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-tól 2,40%

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-

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

JÚNIUS

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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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

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-tól 2,40%

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-

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

JÚNIUS

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

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. 

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállal-

kozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adó-
előleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fi-

zetni először, amikor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 fo-
rintot. A további negyedévekben már összegtől függetlenül fizet-
ni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást al-
kalmazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2014. július 14-e

(12-e szombatra esik). 

Június 30.
• KATA-soknak ezen a napon nem lehet 100 ezer fo-

rintnál nagyobb tartozásuk az adófolyószámlán.
Július 14. (12-e szombatra esik)

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés 

• EVA elõleg befizetés 

• Szja második negyedévi elõleg befizetés

Július 21. (20-a vasárnapra esik)

• ÁFA bevallás és befizetés 

(negyedéves ÁFA-soknak) 
• Cégautó adó bevallás és befizetés 

(tételes adózóknak)

Fontos határidõk
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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

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
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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

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. 

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállal-

kozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adó-
előleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fi-

zetni először, amikor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 fo-
rintot. A további negyedévekben már összegtől függetlenül fizet-
ni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást al-
kalmazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2014. július 14-e

(12-e szombatra esik). 

Június 30.
• KATA-soknak ezen a napon nem lehet 100 ezer fo-

rintnál nagyobb tartozásuk az adófolyószámlán.
Július 14. (12-e szombatra esik)

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés 

• EVA elõleg befizetés 

• Szja második negyedévi elõleg befizetés

Július 21. (20-a vasárnapra esik)

• ÁFA bevallás és befizetés 

(negyedéves ÁFA-soknak) 
• Cégautó adó bevallás és befizetés 

(tételes adózóknak)

Fontos határidõk
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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

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
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„Jókait nem kell bírálni, Jókait élvezni kell.” 

(Erdélyi János költő,
irodalomtudós, 

Petőfi, Jókai kortársa)

Róza asszonynak nincs jó híre a cselédek
között. Mert ahogy korosodik, bizony egyre
zsémbesebb. Ő tartja kézben a háztartást,
mindenre felügyel. Itten egy gomb, egy tű,
egy babszem el nem tűnhet. Ám a legfőbb
gondja az ő ura, a Móric. Neki szolgál abban
a házban minden és mindenki, csak írjon. És
Móric örömmel ír. 

Ha Jókai-regényt olvasunk, észrevesszük
ezt az írói örömet. Pedig irgalmatlan gyors a
munkatempója. Az egyik művét korrigálja,
miközben az újat írja. Mondják, hogy a lapok-
ban részletekben közölt regényeinél sokszor
maga sem tudta, a története hogyan folytató-
dik. Átlagban évente három regény, sok no-
vella, színmű, saját lap szerkesztése – mit kí-
vánhat még olvasóközönsége?

Az ám, az akkori olvasóközönség! Kik is ol-
vastak akkoriban romantikus Jókai-regényt?
Az egyszerű falusi nép nemigen. Annak nem
futotta újságra, könyvre, ideje sem volt ilyes-
mire. De olvasott helyettük is Pest, aztán a
nagyobb és kisebb városok úrinői, úrleányai.
Ők alkották Móricz rajongótáborát. Ők akar-
ták látni, ha csak egy pillantásnyira is az ér-
dekes, fess, mutatós hírességet, az írót.
Mert tessenek csak elgondolni, 1860-ban
Móric még csak 35 éves érett férfi, Róza
asszony meg 43, és sajnálatos módon innét-
től a természet zavarba ejtően undok módon
felgyorsítja öregedését.

A 1860-as évek legelején megjelenik a
Szegény gazdagok, majd 1863-ban Az új föl-
desúr. No, témája miatt ez a regény nem kis
meghökkenést váltott ki az olvasókból.
Ugyanis még az 1867-es kiegyezéstől innét
vagyunk, és Jókai azt meséli el, hogy egy
nyugalmazott osztrák tábornok földet vásá-
rolt nálunk, mert le akart telepedni. Szom-
szédja egy magyar földesúr, a magyar meg
az osztrák család gyermekei a regény végén
összeházasodnak! A hétszázát! Ugyan mi
történhetett Móriccal, a hajdani márciusi ifjú-
val? Mitől ilyen engedékeny és megértő „ve-
lük”? Minek billegeti magát „arrafelé”?

Ám az idő kisimít minden gubancost.
Megtörténik a kiegyezés. Móric „jóváteszi el-
hajlását”: megírja a forradalom és szabad-
ságharc hősi-romantikus eposzát,  A kőszívű
ember fiait. A regény megjelenése idején,
1869-ben Ferenc József portréja mellé a
szobák falán már ott van Kossuth apánk arc-
képe is...

Hiába is keresnénk, már régóta nyoma
sincs Jókaiék kedves, meghitt házának. Az

utca kiszélesítésekor lebontották, és a
Külső-Stáció utcából lett a mostani Baross
utca. Móricék tisztes kárpótlást kapva költöz-
tek a Kerepesi (Rákóczi) útra, majd később
a Sándor (Bródy Sándor) utcába.

Az írói siker nem csak hírnevet, de gaz-
dagodást is hozott. Azidáig elképzelhetet-
len volt, hogy egy író a honoráriumokból vil-
lát vegyen a Sváb-hegyen. Pedig így tör-
tént. Lett tágas, igen szép villa kerttel, vala-
mennyi szőlővel. Móric úgy érezte, már min-
dene megvan. Igazi élvezetet – persze az
írás mellett – a villa kertje nyújtotta. Itten
házikabátban gyakran és kedvére elszösz-
mötölget, Róza pedig, mint mindig és min-
denhol, a háztartásra ügyel. (A villa ma már
nincs meg, csak a kert és a város felé a jó
kilátás.)

No, akik azon mélázgattak, hogyan lehet
egy villára valót összeírni, ugyancsak elcsu-
dálkoztak, amikor megtudták, Jókaiéknak tel-
lett még egyre Balatonfüreden (ez ma is lát-
ható – a Jókai-emlékház.)

Bőséges volt a 70-es évek írói termése is.
Csak megemlítve közülük: És mégis mozog
a föld, Névtelen vár, Rab Ráby, és Az arany
ember. Van ez utóbbi regényben minden: ka-
land, szerelem, féltékenység, hidegvérű ár-
mány, jók és rosszak, ártatlan szűzek és go-
nosz perszónák, becsületes urak és becste-
len fickók – szóval valódi Jókai-figurák és for-
dulatok. Ám mégis más, mint az előbbiek.
Mert egyben az elvágyódás regényes óhajtá-
sa. Móric önkéntelenül kitárta titkos vágyát!
Tímár Mihályként, regénye hőseként mene-
külne a maga teremtette Senki szigetére,
hátrahagyva mindent, hogy meglelje a nyu-
galmat, békességet és a boldogságot. Az
írói vágy kimondatlanul is így szólhat: Kutya
vigye az egyre emelkedő hírnevet, gazdagsá-
got, ha ott vár a szigeten a fiatal, karcsú és
üde Noémi... De hogy és mint kommentálta
ezt a regényt a tempósan öregedő Róza, azt
én nem tudom.

A kiegyezés után képviselővé megválasz-
tott Jókai szívesen vesz részt az országos
politikában. Hát hogyne! Hiszen a régi képvi-
selőház külön világ, és a bennfentesek társa-
sága sok hasznosítható ismeretet nyújt és
sok új barátot. Újabb lehetőség arra, hogy
ne legyen a rigolyás feleség mindent vizsla-
tó szeme előtt? (Fennmaradt fotográfiák mu-
tatják kettejük különbségét: Móric derűsen,
széptartással áll, Róza ül, s mintha tíz évvel
öregebb lenne koránál.)

Jókainak nincs sok verse. Minek külön
vers neki? Hiszen költő ő a prózájában! De
azért juszt is közöljük azt a költeményét,
amely külpolitikai(!) érdeklődését mutatja.
Tessenek felfigyelni a máig ható bájos áthal-
lásra:

A 80-as évek regényterméséből csak ne-
hány címet említünk: Szeretve mind a vérpa-
dig, A Bálványos vár, A lőcsei fehérasz-
szony, Fekete gyémántok, A tengerszemű
hölgy. Ennél több is van, az írói tempó válto-
zatlan, és bizony előfordul, hogy a minőség
rovására. Nem is lehet másként, mert még
pluszban ott a saját alapítású lap, A Hon. Kri-
tikusai lesik hibáit, szóvá teszik az írások kö-
vetkezetlenségeit, a szereplők egyoldalúsá-
gát, azt, hogy jellemük vagy nagyon jó, vagy
nagyon setét, a romantikus túlzásokat és így
tovább. Móric érzékeny lelkű ugyan, meg is
sértődhetne a néhányszor nem is kíméletes
észrevételeken, ám legyint inkább. Miért is
érdekelnék őt mélyebben ezek a kritikák?
Hiszen újabban nem kisebb rajongója tá-
madt, mint Erzsébet királyné (a Sisi). A „ma-
gyar szívek királynője” a bécsi Burgban (bi-
zony, oda is járatos lett az 1848. márciusi ti-
zenkét pont egyik fogalmazója!) ezt mondja
neki: „Ön mentől többet ír, nekem annál töb-
bet kell olvasnom.”

(Folytatás a következő számban)

34

– Mit csináljon a föld nélküli pa-
raszt?

– Vessen magára!

PROSIT! (részlet)

Annál a nagy vendéglőnél,
Kinek neve Európa,
Mindenki „a la carte” eszik; -
Az étkek fel vannak róva.
Válogathat, kinek milyen
A gusztusa, az étvágya;
Pecsenyének azt a részét
Melyik neki kell, levágja.

S ha megette, ha jóllakott
Az egész table d'hot kiált:
„Váljék kedv's egészségére,
Prosit, prosit, proficiat!”

És ez igy megy szép csendesen,
Kiki választ a mit kiván;
Nem szól bele sem kabinet,
Sem gyapjuzsák, sem a diván,
Senkinek sincs arra gondja:
Ki mivel, mikép és hogy él?
„Egyed azt, mi neked tetszik,
Csak az enyimből ne egyél!”

Egyébiránt ebéd végén 
Kölcsönösen mind igy kiált:
Egészségükre kivánjuk.
Prosit, prosit, proficiat!”

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Még nem fix a fix
2004 májusában két országgyűlési képviselő beadta az Ország-
gyűlés Hivatalához a fix tarifára vonatkozó javaslatát. Az indoklás
a következőképpen szólt: 

„A taxiszolgáltatásra vonatkozó hatályos szabályozás szerint a
taxiengedély érvényességi területet szerint illetékes települési ön-
kormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – a személy-
taxi-szolgáltatásért felszámítható legmagasabb árat szabályozhat-
ja önkormányzati rendeletben.

A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a legmagasabb ár
megállapítása nem felel meg a szolgáltatás ellátása speciális kö-
vetelményeinek. A szolgáltatás igénybe vevő utasok számára
gyakran követhetetlen díjmegállapításra kerül sor, a különböző ta-
xivállalkozások árképzése és az általuk érvényesített ár nehezen
ellenőrizhető.

A fix ár bevezetésével az utasok számára és az árhatóság szá-
mára is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fogyasztó-
védelmi szempontból számtalan előnnyel jár és kiszűri a megté-
vesztés lehetőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az ön-
költségen felüli biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevétele-
ket. 

A fix árképzés és feltételei önkormányzati rendeleti szabályozá-
sa megfelel az EU-s országok gyakorlatának, és ezáltal könnyeb-
ben megoldható az árképzés elemeinek változása miatti díjmódo-
sítás. A javasolt módosítás meghatározza a fix ár megállapításá-
nak általános szabályait. 

A jelenleg hatályos szabályzás a jogsértőkkel szemben nem
tesz lehetővé kellően határozott fellépést. A módosítással a
szankciórendszer kiegészülne a fogyasztóvédelmi bírság kisza-
bása kezdeményezésének lehetőségével. Budapest, 2004. má-
jus 4.”

Taxi – Nem taxi
Már tíz évvel ezelőtt is téma volt a személygépkocsis személyszál-
lítás és a taxiszolgáltatás összevetése. Jelzem a szabályozás
(89/1988 MT rendelet) a mai napig érvényben van. Cikkünk az
egyezésekkel és különbözőségekkel foglalkozott:

„Ami mindkét vállalkozásra egyaránt kötelező az a sárga rend-
szám, ennek minden folyományával együtt (évenkénti műszaki
vizsga, eltérő, szigorúbb szabályok stb.), a vállalkozói és vezetői
szaktanfolyam és -vzsga letétele, az utasülésenként 25.000 Ft va-

gyoni letét, ill. ennek biztosítással való kiváltása, a köztartozás-
mentességről szóló igazolások és az erkölcsi bizonyítvány, arcké-
pes igazolvány, engedélyszám feltüntetése, taxiengedély, vagy
személygépkocsis személyszállító engedély. 

A két vállalkozás közti eltérés: A személygépkocsis személy-
szállítónak nem kell taxamétert használnia, sőt az tiltott számára,
kell viszont menetlevelet vagy útnyilvántartást vezetnie. 

A személygépkocsis személyszállító nem használhat szabadjel-
zőt. 

A taxiengedély meghatározott területre szól, míg a személygép-
kocsis személyszállító engedély az egész országra érvényes. 

Aki taxizását át kívánja váltani személygépkocsis személyszál-
lító tevékenységre, annak tisztában kell lennie még néhány do-
loggal. Elveszíti például azokat az előnyöket, amelyek kizárólag
a gépkocsi taxijellegével vannak összefüggésben: a buszsáv
használata, behajtás belvárosi, más járművek elől elzárt terület-
re, a biztonsági öv használatának eltérő szabályai stb. Ugyanak-
kor megmenekül a taxaméterrel kapcsolatos hitelesítési, tarifa-
állítási, karbantartási követelményektől, annak anyagi vonzatai-
val együtt. A személygépkocsis személyszállítónak drosztdíjat
sem kell fizetnie. … A taxis és a személygépkocsis személyszál-
lító vállalkozás azonban (egy gépkocsin belül) nem átjárható, te-
hát mind a két tevékenység nem gyakorolható egyszerre, még
akkor sem, ha a gépkocsin két gépkocsivezető egymástól füg-
getlenül dolgozik.”

Az alkotmánybírósági döntés hatásai
„Immár sokadszor bebizonyosodott, hogy a taxis szakma képvise-
lői tudnak a legtöbbet ártani saját maguknak és kollégáiknak.
Nem kell ide hatóság, vagy törvényalkotó, saját tönkretételünket
majd elintézzük mi magunk…

Különösen kitűnik ez az elv a létszámkorlátozás lehetőségének
megteremtése, majd annak alkotmánybírósági elutasítása kap-
csán. Hiszen a létszám befagyasztása, maximálása egy olyan vé-
dett piacot teremtett volna a taxis szakma képviselőinek, amely-
nek hatásai, mégpedig pozitív hatásai beláthatatlanok. Egy védett
piacon dolgozva felértékelődik a taxiengedély, nő a szakmai
presztizs és persze a jövedelem is. Nos ezt sikerült egy jól irány-
zott beadvánnyal tönkretennie egy magát érdekképviselőnek kiki-
áltott személynek. Megkockáztatom, hogy ez az esemény tette
tönkre immár végleg az érdekképviseletek amúgy is megtépázott
hitelét…”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 júniusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 júniusában

20 éve történt

És nekik is lesz majd jogosítvá-
nyuk... egy oktató történetei

Rutinpálya: Elsõ óra.
Tanuló: Ha elfárad a lábam, a másik lá-
bammal is nyomhatom a kuplungot?

Rutinpálya: egyesben már tudok to-
latni!

Tanuló: Ha tolatok ki a parkolóból,
akkor hátrafelé indexelek?

Rutinpálya második óra:
Tanuló: Nem lehetne lejjebb állítani
az ülést, mert nem látok semmit a
belsõ visszapillantó tükörben!

Tanuló: ha lámpa van az útkereszte-
zõdésben, minek van tábla is? Csak
összezavarja az embert, azt sem tu-
dom, most mit nézzek!

Szét kellene nézni, hogy jön-e a villa-
mos!
Tanuló: Tegnap is pont ilyenkor ve-
zettem itt, és akkor sem jött!

Rutinpálya:
Tanuló: Hátramenetben tolassak be,
vagy egyesben?

Tanuló: Amikor úgy megyek, hogy jö-
vök, akkor kettesbe kell kapcsolni?
Hm…

* * *

– Halló! Itt a parapszichológiai nyo-
mozóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda
és mit akar, ezért a sípszó után te-
gye le a kagylót.

* * *
– Az anyától való távozás után re-

inkarnációt nem fogadunk el.
* * *

– Nem örülök, hogy sikerült a ke-
zelésem. Tavaly még én voltam Na-
póleon, most meg csak a Tóth Pista.

* * *
– Mindenhová elviszem a felesége-

met, de mindig hazatalál.
* * *

– Csak vigyázzunk az egészsé-
ges életmódról szól könyvekkel. Egy
sajtóhiba az életünkbe kerülhet.
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„Jókait nem kell bírálni, Jókait élvezni kell.” 

(Erdélyi János költő,
irodalomtudós, 

Petőfi, Jókai kortársa)

Róza asszonynak nincs jó híre a cselédek
között. Mert ahogy korosodik, bizony egyre
zsémbesebb. Ő tartja kézben a háztartást,
mindenre felügyel. Itten egy gomb, egy tű,
egy babszem el nem tűnhet. Ám a legfőbb
gondja az ő ura, a Móric. Neki szolgál abban
a házban minden és mindenki, csak írjon. És
Móric örömmel ír. 

Ha Jókai-regényt olvasunk, észrevesszük
ezt az írói örömet. Pedig irgalmatlan gyors a
munkatempója. Az egyik művét korrigálja,
miközben az újat írja. Mondják, hogy a lapok-
ban részletekben közölt regényeinél sokszor
maga sem tudta, a története hogyan folytató-
dik. Átlagban évente három regény, sok no-
vella, színmű, saját lap szerkesztése – mit kí-
vánhat még olvasóközönsége?

Az ám, az akkori olvasóközönség! Kik is ol-
vastak akkoriban romantikus Jókai-regényt?
Az egyszerű falusi nép nemigen. Annak nem
futotta újságra, könyvre, ideje sem volt ilyes-
mire. De olvasott helyettük is Pest, aztán a
nagyobb és kisebb városok úrinői, úrleányai.
Ők alkották Móricz rajongótáborát. Ők akar-
ták látni, ha csak egy pillantásnyira is az ér-
dekes, fess, mutatós hírességet, az írót.
Mert tessenek csak elgondolni, 1860-ban
Móric még csak 35 éves érett férfi, Róza
asszony meg 43, és sajnálatos módon innét-
től a természet zavarba ejtően undok módon
felgyorsítja öregedését.

A 1860-as évek legelején megjelenik a
Szegény gazdagok, majd 1863-ban Az új föl-
desúr. No, témája miatt ez a regény nem kis
meghökkenést váltott ki az olvasókból.
Ugyanis még az 1867-es kiegyezéstől innét
vagyunk, és Jókai azt meséli el, hogy egy
nyugalmazott osztrák tábornok földet vásá-
rolt nálunk, mert le akart telepedni. Szom-
szédja egy magyar földesúr, a magyar meg
az osztrák család gyermekei a regény végén
összeházasodnak! A hétszázát! Ugyan mi
történhetett Móriccal, a hajdani márciusi ifjú-
val? Mitől ilyen engedékeny és megértő „ve-
lük”? Minek billegeti magát „arrafelé”?

Ám az idő kisimít minden gubancost.
Megtörténik a kiegyezés. Móric „jóváteszi el-
hajlását”: megírja a forradalom és szabad-
ságharc hősi-romantikus eposzát,  A kőszívű
ember fiait. A regény megjelenése idején,
1869-ben Ferenc József portréja mellé a
szobák falán már ott van Kossuth apánk arc-
képe is...

Hiába is keresnénk, már régóta nyoma
sincs Jókaiék kedves, meghitt házának. Az

utca kiszélesítésekor lebontották, és a
Külső-Stáció utcából lett a mostani Baross
utca. Móricék tisztes kárpótlást kapva költöz-
tek a Kerepesi (Rákóczi) útra, majd később
a Sándor (Bródy Sándor) utcába.

Az írói siker nem csak hírnevet, de gaz-
dagodást is hozott. Azidáig elképzelhetet-
len volt, hogy egy író a honoráriumokból vil-
lát vegyen a Sváb-hegyen. Pedig így tör-
tént. Lett tágas, igen szép villa kerttel, vala-
mennyi szőlővel. Móric úgy érezte, már min-
dene megvan. Igazi élvezetet – persze az
írás mellett – a villa kertje nyújtotta. Itten
házikabátban gyakran és kedvére elszösz-
mötölget, Róza pedig, mint mindig és min-
denhol, a háztartásra ügyel. (A villa ma már
nincs meg, csak a kert és a város felé a jó
kilátás.)

No, akik azon mélázgattak, hogyan lehet
egy villára valót összeírni, ugyancsak elcsu-
dálkoztak, amikor megtudták, Jókaiéknak tel-
lett még egyre Balatonfüreden (ez ma is lát-
ható – a Jókai-emlékház.)

Bőséges volt a 70-es évek írói termése is.
Csak megemlítve közülük: És mégis mozog
a föld, Névtelen vár, Rab Ráby, és Az arany
ember. Van ez utóbbi regényben minden: ka-
land, szerelem, féltékenység, hidegvérű ár-
mány, jók és rosszak, ártatlan szűzek és go-
nosz perszónák, becsületes urak és becste-
len fickók – szóval valódi Jókai-figurák és for-
dulatok. Ám mégis más, mint az előbbiek.
Mert egyben az elvágyódás regényes óhajtá-
sa. Móric önkéntelenül kitárta titkos vágyát!
Tímár Mihályként, regénye hőseként mene-
külne a maga teremtette Senki szigetére,
hátrahagyva mindent, hogy meglelje a nyu-
galmat, békességet és a boldogságot. Az
írói vágy kimondatlanul is így szólhat: Kutya
vigye az egyre emelkedő hírnevet, gazdagsá-
got, ha ott vár a szigeten a fiatal, karcsú és
üde Noémi... De hogy és mint kommentálta
ezt a regényt a tempósan öregedő Róza, azt
én nem tudom.

A kiegyezés után képviselővé megválasz-
tott Jókai szívesen vesz részt az országos
politikában. Hát hogyne! Hiszen a régi képvi-
selőház külön világ, és a bennfentesek társa-
sága sok hasznosítható ismeretet nyújt és
sok új barátot. Újabb lehetőség arra, hogy
ne legyen a rigolyás feleség mindent vizsla-
tó szeme előtt? (Fennmaradt fotográfiák mu-
tatják kettejük különbségét: Móric derűsen,
széptartással áll, Róza ül, s mintha tíz évvel
öregebb lenne koránál.)

Jókainak nincs sok verse. Minek külön
vers neki? Hiszen költő ő a prózájában! De
azért juszt is közöljük azt a költeményét,
amely külpolitikai(!) érdeklődését mutatja.
Tessenek felfigyelni a máig ható bájos áthal-
lásra:

A 80-as évek regényterméséből csak ne-
hány címet említünk: Szeretve mind a vérpa-
dig, A Bálványos vár, A lőcsei fehérasz-
szony, Fekete gyémántok, A tengerszemű
hölgy. Ennél több is van, az írói tempó válto-
zatlan, és bizony előfordul, hogy a minőség
rovására. Nem is lehet másként, mert még
pluszban ott a saját alapítású lap, A Hon. Kri-
tikusai lesik hibáit, szóvá teszik az írások kö-
vetkezetlenségeit, a szereplők egyoldalúsá-
gát, azt, hogy jellemük vagy nagyon jó, vagy
nagyon setét, a romantikus túlzásokat és így
tovább. Móric érzékeny lelkű ugyan, meg is
sértődhetne a néhányszor nem is kíméletes
észrevételeken, ám legyint inkább. Miért is
érdekelnék őt mélyebben ezek a kritikák?
Hiszen újabban nem kisebb rajongója tá-
madt, mint Erzsébet királyné (a Sisi). A „ma-
gyar szívek királynője” a bécsi Burgban (bi-
zony, oda is járatos lett az 1848. márciusi ti-
zenkét pont egyik fogalmazója!) ezt mondja
neki: „Ön mentől többet ír, nekem annál töb-
bet kell olvasnom.”

(Folytatás a következő számban)
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– Mit csináljon a föld nélküli pa-
raszt?

– Vessen magára!

PROSIT! (részlet)

Annál a nagy vendéglőnél,
Kinek neve Európa,
Mindenki „a la carte” eszik; -
Az étkek fel vannak róva.
Válogathat, kinek milyen
A gusztusa, az étvágya;
Pecsenyének azt a részét
Melyik neki kell, levágja.

S ha megette, ha jóllakott
Az egész table d'hot kiált:
„Váljék kedv's egészségére,
Prosit, prosit, proficiat!”

És ez igy megy szép csendesen,
Kiki választ a mit kiván;
Nem szól bele sem kabinet,
Sem gyapjuzsák, sem a diván,
Senkinek sincs arra gondja:
Ki mivel, mikép és hogy él?
„Egyed azt, mi neked tetszik,
Csak az enyimből ne egyél!”

Egyébiránt ebéd végén 
Kölcsönösen mind igy kiált:
Egészségükre kivánjuk.
Prosit, prosit, proficiat!”

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Még nem fix a fix
2004 májusában két országgyűlési képviselő beadta az Ország-
gyűlés Hivatalához a fix tarifára vonatkozó javaslatát. Az indoklás
a következőképpen szólt: 

„A taxiszolgáltatásra vonatkozó hatályos szabályozás szerint a
taxiengedély érvényességi területet szerint illetékes települési ön-
kormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – a személy-
taxi-szolgáltatásért felszámítható legmagasabb árat szabályozhat-
ja önkormányzati rendeletben.

A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a legmagasabb ár
megállapítása nem felel meg a szolgáltatás ellátása speciális kö-
vetelményeinek. A szolgáltatás igénybe vevő utasok számára
gyakran követhetetlen díjmegállapításra kerül sor, a különböző ta-
xivállalkozások árképzése és az általuk érvényesített ár nehezen
ellenőrizhető.

A fix ár bevezetésével az utasok számára és az árhatóság szá-
mára is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fogyasztó-
védelmi szempontból számtalan előnnyel jár és kiszűri a megté-
vesztés lehetőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az ön-
költségen felüli biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevétele-
ket. 

A fix árképzés és feltételei önkormányzati rendeleti szabályozá-
sa megfelel az EU-s országok gyakorlatának, és ezáltal könnyeb-
ben megoldható az árképzés elemeinek változása miatti díjmódo-
sítás. A javasolt módosítás meghatározza a fix ár megállapításá-
nak általános szabályait. 

A jelenleg hatályos szabályzás a jogsértőkkel szemben nem
tesz lehetővé kellően határozott fellépést. A módosítással a
szankciórendszer kiegészülne a fogyasztóvédelmi bírság kisza-
bása kezdeményezésének lehetőségével. Budapest, 2004. má-
jus 4.”

Taxi – Nem taxi
Már tíz évvel ezelőtt is téma volt a személygépkocsis személyszál-
lítás és a taxiszolgáltatás összevetése. Jelzem a szabályozás
(89/1988 MT rendelet) a mai napig érvényben van. Cikkünk az
egyezésekkel és különbözőségekkel foglalkozott:

„Ami mindkét vállalkozásra egyaránt kötelező az a sárga rend-
szám, ennek minden folyományával együtt (évenkénti műszaki
vizsga, eltérő, szigorúbb szabályok stb.), a vállalkozói és vezetői
szaktanfolyam és -vzsga letétele, az utasülésenként 25.000 Ft va-

gyoni letét, ill. ennek biztosítással való kiváltása, a köztartozás-
mentességről szóló igazolások és az erkölcsi bizonyítvány, arcké-
pes igazolvány, engedélyszám feltüntetése, taxiengedély, vagy
személygépkocsis személyszállító engedély. 

A két vállalkozás közti eltérés: A személygépkocsis személy-
szállítónak nem kell taxamétert használnia, sőt az tiltott számára,
kell viszont menetlevelet vagy útnyilvántartást vezetnie. 

A személygépkocsis személyszállító nem használhat szabadjel-
zőt. 

A taxiengedély meghatározott területre szól, míg a személygép-
kocsis személyszállító engedély az egész országra érvényes. 

Aki taxizását át kívánja váltani személygépkocsis személyszál-
lító tevékenységre, annak tisztában kell lennie még néhány do-
loggal. Elveszíti például azokat az előnyöket, amelyek kizárólag
a gépkocsi taxijellegével vannak összefüggésben: a buszsáv
használata, behajtás belvárosi, más járművek elől elzárt terület-
re, a biztonsági öv használatának eltérő szabályai stb. Ugyanak-
kor megmenekül a taxaméterrel kapcsolatos hitelesítési, tarifa-
állítási, karbantartási követelményektől, annak anyagi vonzatai-
val együtt. A személygépkocsis személyszállítónak drosztdíjat
sem kell fizetnie. … A taxis és a személygépkocsis személyszál-
lító vállalkozás azonban (egy gépkocsin belül) nem átjárható, te-
hát mind a két tevékenység nem gyakorolható egyszerre, még
akkor sem, ha a gépkocsin két gépkocsivezető egymástól füg-
getlenül dolgozik.”

Az alkotmánybírósági döntés hatásai
„Immár sokadszor bebizonyosodott, hogy a taxis szakma képvise-
lői tudnak a legtöbbet ártani saját maguknak és kollégáiknak.
Nem kell ide hatóság, vagy törvényalkotó, saját tönkretételünket
majd elintézzük mi magunk…

Különösen kitűnik ez az elv a létszámkorlátozás lehetőségének
megteremtése, majd annak alkotmánybírósági elutasítása kap-
csán. Hiszen a létszám befagyasztása, maximálása egy olyan vé-
dett piacot teremtett volna a taxis szakma képviselőinek, amely-
nek hatásai, mégpedig pozitív hatásai beláthatatlanok. Egy védett
piacon dolgozva felértékelődik a taxiengedély, nő a szakmai
presztizs és persze a jövedelem is. Nos ezt sikerült egy jól irány-
zott beadvánnyal tönkretennie egy magát érdekképviselőnek kiki-
áltott személynek. Megkockáztatom, hogy ez az esemény tette
tönkre immár végleg az érdekképviseletek amúgy is megtépázott
hitelét…”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 júniusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 júniusában

20 éve történt

És nekik is lesz majd jogosítvá-
nyuk... egy oktató történetei

Rutinpálya: Elsõ óra.
Tanuló: Ha elfárad a lábam, a másik lá-
bammal is nyomhatom a kuplungot?

Rutinpálya: egyesben már tudok to-
latni!

Tanuló: Ha tolatok ki a parkolóból,
akkor hátrafelé indexelek?

Rutinpálya második óra:
Tanuló: Nem lehetne lejjebb állítani
az ülést, mert nem látok semmit a
belsõ visszapillantó tükörben!

Tanuló: ha lámpa van az útkereszte-
zõdésben, minek van tábla is? Csak
összezavarja az embert, azt sem tu-
dom, most mit nézzek!

Szét kellene nézni, hogy jön-e a villa-
mos!
Tanuló: Tegnap is pont ilyenkor ve-
zettem itt, és akkor sem jött!

Rutinpálya:
Tanuló: Hátramenetben tolassak be,
vagy egyesben?

Tanuló: Amikor úgy megyek, hogy jö-
vök, akkor kettesbe kell kapcsolni?
Hm…

* * *

– Halló! Itt a parapszichológiai nyo-
mozóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda
és mit akar, ezért a sípszó után te-
gye le a kagylót.

* * *
– Az anyától való távozás után re-

inkarnációt nem fogadunk el.
* * *

– Nem örülök, hogy sikerült a ke-
zelésem. Tavaly még én voltam Na-
póleon, most meg csak a Tóth Pista.

* * *
– Mindenhová elviszem a felesége-

met, de mindig hazatalál.
* * *

– Csak vigyázzunk az egészsé-
ges életmódról szól könyvekkel. Egy
sajtóhiba az életünkbe kerülhet.
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Sport
Kati néni nyugdíjba megy! 
Gratulálunk és köszönünk mindent Fábián-
né Rozsnyói Katalinnak! Csodálatos a múlt.
Amit edzőként és emberként alkotott, az
örök. Fantasztikus versenyzők kerültek ki a
keze alól. Olimpiai, világ- és Európa-bajno-
kok, helyezettek egész sora mondhat ma kö-
szönetet Kati néninek! Mi is sok minden jót
kívánunk! Jó pihenést, és ha van még kedve
hozzá, jó munkát!

Fentiek kapcsán, és a CR7 (Cristiano
Ronaldo) atlétikus testére gondolva: 

Kati néni, segítség!... 
Arra gondoltam, hogy nyugdíjba menetele

után foglalkozhatna egy-két évig focistáink-
kal. Az ő odaadása, szakértelme, következe-
tes szigora biztosan hozná az eredményt! Ő
képes lenne felépíteni fizikailag csenevész
focistáinkat. Ez esetben talán nem veszíte-
nénk el a mérkőzéseket már a játékoskijáró-
ban. Nem éreznék a mieink azt, amit a kis-
egér közvetlenül a lyuk előtt, amikor elkapja
a macska. Ennyit a fociról.

Nézzük a kaját!

Gasztronómia
Arra gondoltam a kifogyóban lévő ötletek mi-
att, hogy most egy érdekes ünnepi menüt
mutatok be Nektek, melyet nemrég készítet-
tem el. A célom az volt, hogy a menü legyen
ritkaság, ne a szokásos csontleves és rántott
valami, desszert, kávé és pia. Azt bizton állít-
hatom, a fácán és bárány nem hétköznapi
étel nálunk! Hatfogásos ebédet készítettem.

Nézzük először a menüt!
Előétel: Fokhagymás, padlizsánkrémes,

pirítottkifli-karikák
Leves: Fácán-húsleves, „igazi” lúdgége

tésztával
Főtt fácánhús, zelleres paradicsomszósz-

szal „Sanyi bácsi módra”.

Egyben sült töltött báránycomb vagy la-
pocka, petrezselymes, vargányagombás, to-
jásos töltelékkel, rozmaringos újkrumplival.
Savanyúság: kovászos uborka vagy káposz-
tasaláta – ez lehet köret is kívánság szerint.

Gyümölcssaláta, vanília-, csoki- és málna-
fagyival, tejszínhabbal (felnőtteknek konyak-
kal meglocsolva).

Italok: előital – házi pálinka, konyak
Üdítő: bodzaszörp, szódavíz
Egyéb italok: szemelt rizling, szekszárdi

kékfrankos, száraz pezsgő, sörök
Először nézzük a hozzávalókat tíz

személyre:
2 db egy kg. körüli fácán
4 kg báránycomb, vagy lapocka
2 evőkanál cukor
1 db tisztított gyömbér
2 kg vegyes zöldség, petrezselyem és zel-

ler
2 kg újburgonya
2 kg paradicsom
1/2 kg bogyiszlói paprika
2 fej fokhagyma
2-4 fej vöröshagyma
1 csokor bazsalikom
1 csokor rozmaring-ág
2 dkg bors
5 dkg só
1 evőkanál csubrica (bolgár fűszer) bor-

sikafű 
25 dkg lúdgége tészta
1,5 kg fagyi
1 kg eper
0,5 kg málna
1 kg nektarin aprítva
2 db vilmos körte
5 dkg ételízesítő (szárított, aprított zöld-

ség – nem sós)
3-4 db szárított csípős paprika (cseresz-

nye, csili, macskap.paprika)
20 dkg libazsír
2 ek liszt

Hogyan készül? 
Nem bonyolult, de ilyen nemes alapanya-

goknak meg kell adni a tiszteletet! Oda kell a
részletekre figyelni! Megpróbálom így leírni.

Először tegyük fel a levest. Kb. 4-5 l víz
kell a két fácánhoz. Tisztítás után a fácánt
egyben feltesszük, forrásig főzzük, ekkor
lassú tűzre állítjuk és lehabozzuk. Belete-
szünk egy fogásnyi egész borsot, 8-10 ge-
rezd fokhagymát, egy egész vöröshagymát,
2-3 szál zellert, 2-3 szelet gyömbért, sót íz-
lés szerint. Lassú tűzön 2-2,5 órát főzzük, ez-
után beletesszük a zöldségeket és ízlés sze-
rint után- fűszerezzük.

A következő lépésben, forró vízbe mártás
után, meghámozunk és felkockázunk 1,5 kg
paradicsomot. Összevágunk 2 fej vörös-
hagymát és megdinszteljük, rászórunk 1 ka-

nál cukrot és karamellizáljuk. Rádobunk1
kanál lisztet és a felkockázott paradicsomot.
Lassú tűzön 2-3 szál aprított zellerrel rotyog-
tatjuk.

Hoppá! Eljött az ideje a hangulatemelés-
nek. Egy „feles” és a kísérő! 

Most már dolgozhatunk tovább. Visszatér-
ve a szószra, nem szokványos passzírozott,
édesített szószról beszélek. Inkább sós és pi-
káns ízű szósz lesz. Beleteszünk egy fej zel-
lert gyufaszálra vágva, zeller levelet aprítva –
ezzel tesszük érdekessé az ízét. Lassan ro-
tyogtatjuk, és ha sűrűsödik, húslevessel hígít-
juk. Legvégül öntünk hozzá 1/2 dl konyakot,
egy pohár száraz vörösbort és 2-3 percig ke-
vergetve kiforraljuk belőle az alkoholt. Tálalás
előtt rádobunk egy maréknyi laskázott bazsa-
likomot. A főtt húshoz tálaljuk fel.

Na most a rozmaringos újkrumpli! 
Jó, ha tisztított krumplit veszünk, így gyor-

sabban lehet haladni. Másfél deci olívaolajat
összekeverünk 2 evőkanál sóval, egy marék
friss rozmaringgal, 2 kk őrölt borssal, fél cit-
rom levével, és a krumplira öntjük, jól össze-
keverjük és betesszük a sütőbe. Kb.45 perc
és megsül. Kész is van!

A bárány már más tészta. 
Az hosszabb, kétemberes munka. Én is

bevontam a nővéremet, ő a töltelékek nagy-
mestere. A vargányagombás, zsemlés, pet-
rezselymes tölteléket senki nem csinálja job-
ban. Nézzük, hogyan!

Hozzávalók: 
- 4-5 tejben áztatott zsemle
- 1 csokor petrezselyem
- Kisebb csokor zsenge kakukkfű
- 25 dkg-nak megfelelő szárított vargánya-

gomba, vagy friss vargánya, ha kapható ép-
pen

- 4-5 tojás
- só, bors ízlés szerint
- 1 evőkanál reszelt friss gyömbér – ha

nincs, akkor egy kk őrölt
- 2-3 szál újhagyma aprítva
Elkészítés:
A vargányagombát, amennyiben szárított,

hideg vízbe áztatjuk legalább 2-3 órát, de
egy egész éjszaka is lehet. Leszűrjük, folyó
vízben jól átöblítjük, jól lecsepegtetjük és
laskára aprítjuk. Felaprítjuk a zsenge ka-
kukkfüvet is (ha nem zsenge, akkor csak a
levelét), felaprítjuk a petrezselymet is.

A tejben áztatott zsemléket jól kifacsarjuk,
hozzáadjuk a fenti fűszereket, sót, borsot a
tojásokat és jól összekeverjük. Ha szüksé-
ges, ízlés szerint még utánfűszerezzük. Kb.
1/2 dl olívaolaj és 5 dkg vaj keverékét felhe-
vítünk és az aprított újhagymát ezen megpá-
roljuk, majd beleöntjük a zsemlés masszát
és kevergetve addig sütjük, amíg meg nem
sűrűsödik. A töltelék ezzel kész, kézmelegre
hűtjük és dolgozhatunk vele.
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– Hogyan kezdõdik a kannibál kupa-
döntõ?

– Csak kóstolgatják egymást a csapatok.
* * *

– Ne köpködj a sivatagban! Még szük-
séged lehet rá.

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
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A hús az én dolgom. Az ünnepi menü va-
sárnap volt, a húst már kedden megvettem
és pácoló zacskóba tettem. Olaj, só, fok-
hagyma, csubrina és bors, valamint 1/2 cit-
rom levéből és 3 dl olívaolajból páclét készí-
tettem. Ezután ráöntöttem a húsra. Naponta
egyszer jól összeráztam. Vasárnap reggel
megtöltöttük és kb 4 órára 90 fokos sütőbe
raktuk. A 4 óra elteltével 180 fokra állítottuk
a sütőt és egy óra alatt a saját levével és szá-
raz fehérborral locsolgatva pirosra sütöttük.

Tálalás előtt legalább 20 percet pihentetni
kell! Különben szeleteléskor szétesik! Remé-
lem, sikerült úgy leírnom, hogy érzitek az illa-
tát. 

Ezután tálalunk. Vegyes savanyút és friss
salátát adunk hozzá, hogy ki-ki választhas-
son.

És most életformát váltunk. 
Rátérünk a pezsgős életformára. Jól jön a

száraz Hungária pezsgő. Két üveg biztosan
elfogy.

Az utolsó fogással érdemes egy órát vár-
ni! Ekkor jön a lángoló, gyümölcsös fagyi.
Ezt mindenki el tudja készíteni. A gyerekek
nagyon szeretik, és mire elég, már alkohol
sincs benne, csak a kicsit kesernyés, kara-
mellás íz marad, meg az este élménye.

Az elkészítéshez bátorságot és odafigye-
lést, az elfogyasztáshoz jó étvágyat kívánok.

Üdvözlettel: 
Sanyi 

City231
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Tisztelt 
Kollégák!

Már itt van a gyümölcsszezon,
ezért most a lekvárokról írok né-
hány sort.

Gyönyörű földiepret hoztak a
gyerekek, amit mosás és tisztítás
után feldaraboltam, s két kilóhoz

csak 60 dkg cukrot adva, főzni
kezdtem. Hogy a vitaminokat ne
főzzük el, így egy gyors eljárást
alkalmazva, 20 perc után egy kis
tasak zselésítőt kevertem hozzá,
késhegynyi borkősavat, hogy a
színe megmaradjon, s egy pici
tartósítót, majd pár perc össze-
forralás után már mehetett is a
tisztára mosott üvegekbe. 

Ha kihűlt, mehet a kamrába, s
ezzel készen is vagyunk. A re-
cept ugyanígy alkalmazható bár-
mely szezonális, soron követke-
ző gyümölcshöz.

Jut eszembe a régi mondás,
amiből lekvárt lehet főzni, abból
pálinkát is.

Még egy gyors dolog, ha eset-
leg meglepnéd az asszonyt egy
jó reggelivel, itt egy ötlet hozzá:

nagy kaliforniai paprikából kari-
kákat vágunk, serpenyőbe tesz-
szük, s a tükörtojást ebbe ütjük
bele. Így sütjük, mellé pár szem
pirított gombát, apró virslit és dí-
szíthetjük fantáziánk szerint.
Szerintem ezzel nő otthon a nép-
szerűségi indexed.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István 

City 22

Mehetnek a kamrába
Készül az eperlekvárEgy ötlet reggelire

I. Pauler utca 
Fél évvel ezelőtt megfordították az utca egyirányúságát, a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtábla a droszt végére került. Fél évig kértük, mire
megtették a jelzőtábla áthelyezését. Most viszont visszaforgatták az
utca egyirányúságát, a jelzőtábla ismét a taxiállomás végére került.
Megint kérjük a jelzőtábla áthelyezését…

VII. Dohány utca 42.- 44. 

Taxiállomást alakítottak ki a ZARA Hotel előtt, köszönet érte. Azon-
ban valaki hazavitte a jelzőtáblát, kérjük pótolni. 

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

I. Pauler utca: A Taxiállomás jelző-
tábla megint a droszt végén van

VII. Dohány utca: Va-
laki hazavitte a Taxi-
állomás jelzőtáblát
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Sport
Kati néni nyugdíjba megy! 
Gratulálunk és köszönünk mindent Fábián-
né Rozsnyói Katalinnak! Csodálatos a múlt.
Amit edzőként és emberként alkotott, az
örök. Fantasztikus versenyzők kerültek ki a
keze alól. Olimpiai, világ- és Európa-bajno-
kok, helyezettek egész sora mondhat ma kö-
szönetet Kati néninek! Mi is sok minden jót
kívánunk! Jó pihenést, és ha van még kedve
hozzá, jó munkát!

Fentiek kapcsán, és a CR7 (Cristiano
Ronaldo) atlétikus testére gondolva: 

Kati néni, segítség!... 
Arra gondoltam, hogy nyugdíjba menetele

után foglalkozhatna egy-két évig focistáink-
kal. Az ő odaadása, szakértelme, következe-
tes szigora biztosan hozná az eredményt! Ő
képes lenne felépíteni fizikailag csenevész
focistáinkat. Ez esetben talán nem veszíte-
nénk el a mérkőzéseket már a játékoskijáró-
ban. Nem éreznék a mieink azt, amit a kis-
egér közvetlenül a lyuk előtt, amikor elkapja
a macska. Ennyit a fociról.

Nézzük a kaját!

Gasztronómia
Arra gondoltam a kifogyóban lévő ötletek mi-
att, hogy most egy érdekes ünnepi menüt
mutatok be Nektek, melyet nemrég készítet-
tem el. A célom az volt, hogy a menü legyen
ritkaság, ne a szokásos csontleves és rántott
valami, desszert, kávé és pia. Azt bizton állít-
hatom, a fácán és bárány nem hétköznapi
étel nálunk! Hatfogásos ebédet készítettem.

Nézzük először a menüt!
Előétel: Fokhagymás, padlizsánkrémes,

pirítottkifli-karikák
Leves: Fácán-húsleves, „igazi” lúdgége

tésztával
Főtt fácánhús, zelleres paradicsomszósz-

szal „Sanyi bácsi módra”.

Egyben sült töltött báránycomb vagy la-
pocka, petrezselymes, vargányagombás, to-
jásos töltelékkel, rozmaringos újkrumplival.
Savanyúság: kovászos uborka vagy káposz-
tasaláta – ez lehet köret is kívánság szerint.

Gyümölcssaláta, vanília-, csoki- és málna-
fagyival, tejszínhabbal (felnőtteknek konyak-
kal meglocsolva).

Italok: előital – házi pálinka, konyak
Üdítő: bodzaszörp, szódavíz
Egyéb italok: szemelt rizling, szekszárdi

kékfrankos, száraz pezsgő, sörök
Először nézzük a hozzávalókat tíz

személyre:
2 db egy kg. körüli fácán
4 kg báránycomb, vagy lapocka
2 evőkanál cukor
1 db tisztított gyömbér
2 kg vegyes zöldség, petrezselyem és zel-

ler
2 kg újburgonya
2 kg paradicsom
1/2 kg bogyiszlói paprika
2 fej fokhagyma
2-4 fej vöröshagyma
1 csokor bazsalikom
1 csokor rozmaring-ág
2 dkg bors
5 dkg só
1 evőkanál csubrica (bolgár fűszer) bor-

sikafű 
25 dkg lúdgége tészta
1,5 kg fagyi
1 kg eper
0,5 kg málna
1 kg nektarin aprítva
2 db vilmos körte
5 dkg ételízesítő (szárított, aprított zöld-

ség – nem sós)
3-4 db szárított csípős paprika (cseresz-

nye, csili, macskap.paprika)
20 dkg libazsír
2 ek liszt

Hogyan készül? 
Nem bonyolult, de ilyen nemes alapanya-

goknak meg kell adni a tiszteletet! Oda kell a
részletekre figyelni! Megpróbálom így leírni.

Először tegyük fel a levest. Kb. 4-5 l víz
kell a két fácánhoz. Tisztítás után a fácánt
egyben feltesszük, forrásig főzzük, ekkor
lassú tűzre állítjuk és lehabozzuk. Belete-
szünk egy fogásnyi egész borsot, 8-10 ge-
rezd fokhagymát, egy egész vöröshagymát,
2-3 szál zellert, 2-3 szelet gyömbért, sót íz-
lés szerint. Lassú tűzön 2-2,5 órát főzzük, ez-
után beletesszük a zöldségeket és ízlés sze-
rint után- fűszerezzük.

A következő lépésben, forró vízbe mártás
után, meghámozunk és felkockázunk 1,5 kg
paradicsomot. Összevágunk 2 fej vörös-
hagymát és megdinszteljük, rászórunk 1 ka-

nál cukrot és karamellizáljuk. Rádobunk1
kanál lisztet és a felkockázott paradicsomot.
Lassú tűzön 2-3 szál aprított zellerrel rotyog-
tatjuk.

Hoppá! Eljött az ideje a hangulatemelés-
nek. Egy „feles” és a kísérő! 

Most már dolgozhatunk tovább. Visszatér-
ve a szószra, nem szokványos passzírozott,
édesített szószról beszélek. Inkább sós és pi-
káns ízű szósz lesz. Beleteszünk egy fej zel-
lert gyufaszálra vágva, zeller levelet aprítva –
ezzel tesszük érdekessé az ízét. Lassan ro-
tyogtatjuk, és ha sűrűsödik, húslevessel hígít-
juk. Legvégül öntünk hozzá 1/2 dl konyakot,
egy pohár száraz vörösbort és 2-3 percig ke-
vergetve kiforraljuk belőle az alkoholt. Tálalás
előtt rádobunk egy maréknyi laskázott bazsa-
likomot. A főtt húshoz tálaljuk fel.

Na most a rozmaringos újkrumpli! 
Jó, ha tisztított krumplit veszünk, így gyor-

sabban lehet haladni. Másfél deci olívaolajat
összekeverünk 2 evőkanál sóval, egy marék
friss rozmaringgal, 2 kk őrölt borssal, fél cit-
rom levével, és a krumplira öntjük, jól össze-
keverjük és betesszük a sütőbe. Kb.45 perc
és megsül. Kész is van!

A bárány már más tészta. 
Az hosszabb, kétemberes munka. Én is

bevontam a nővéremet, ő a töltelékek nagy-
mestere. A vargányagombás, zsemlés, pet-
rezselymes tölteléket senki nem csinálja job-
ban. Nézzük, hogyan!

Hozzávalók: 
- 4-5 tejben áztatott zsemle
- 1 csokor petrezselyem
- Kisebb csokor zsenge kakukkfű
- 25 dkg-nak megfelelő szárított vargánya-

gomba, vagy friss vargánya, ha kapható ép-
pen

- 4-5 tojás
- só, bors ízlés szerint
- 1 evőkanál reszelt friss gyömbér – ha

nincs, akkor egy kk őrölt
- 2-3 szál újhagyma aprítva
Elkészítés:
A vargányagombát, amennyiben szárított,

hideg vízbe áztatjuk legalább 2-3 órát, de
egy egész éjszaka is lehet. Leszűrjük, folyó
vízben jól átöblítjük, jól lecsepegtetjük és
laskára aprítjuk. Felaprítjuk a zsenge ka-
kukkfüvet is (ha nem zsenge, akkor csak a
levelét), felaprítjuk a petrezselymet is.

A tejben áztatott zsemléket jól kifacsarjuk,
hozzáadjuk a fenti fűszereket, sót, borsot a
tojásokat és jól összekeverjük. Ha szüksé-
ges, ízlés szerint még utánfűszerezzük. Kb.
1/2 dl olívaolaj és 5 dkg vaj keverékét felhe-
vítünk és az aprított újhagymát ezen megpá-
roljuk, majd beleöntjük a zsemlés masszát
és kevergetve addig sütjük, amíg meg nem
sűrűsödik. A töltelék ezzel kész, kézmelegre
hűtjük és dolgozhatunk vele.
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– Hogyan kezdõdik a kannibál kupa-
döntõ?

– Csak kóstolgatják egymást a csapatok.
* * *

– Ne köpködj a sivatagban! Még szük-
séged lehet rá.

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
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A hús az én dolgom. Az ünnepi menü va-
sárnap volt, a húst már kedden megvettem
és pácoló zacskóba tettem. Olaj, só, fok-
hagyma, csubrina és bors, valamint 1/2 cit-
rom levéből és 3 dl olívaolajból páclét készí-
tettem. Ezután ráöntöttem a húsra. Naponta
egyszer jól összeráztam. Vasárnap reggel
megtöltöttük és kb 4 órára 90 fokos sütőbe
raktuk. A 4 óra elteltével 180 fokra állítottuk
a sütőt és egy óra alatt a saját levével és szá-
raz fehérborral locsolgatva pirosra sütöttük.

Tálalás előtt legalább 20 percet pihentetni
kell! Különben szeleteléskor szétesik! Remé-
lem, sikerült úgy leírnom, hogy érzitek az illa-
tát. 

Ezután tálalunk. Vegyes savanyút és friss
salátát adunk hozzá, hogy ki-ki választhas-
son.

És most életformát váltunk. 
Rátérünk a pezsgős életformára. Jól jön a

száraz Hungária pezsgő. Két üveg biztosan
elfogy.

Az utolsó fogással érdemes egy órát vár-
ni! Ekkor jön a lángoló, gyümölcsös fagyi.
Ezt mindenki el tudja készíteni. A gyerekek
nagyon szeretik, és mire elég, már alkohol
sincs benne, csak a kicsit kesernyés, kara-
mellás íz marad, meg az este élménye.

Az elkészítéshez bátorságot és odafigye-
lést, az elfogyasztáshoz jó étvágyat kívánok.

Üdvözlettel: 
Sanyi 

City231

37

Tisztelt 
Kollégák!

Már itt van a gyümölcsszezon,
ezért most a lekvárokról írok né-
hány sort.

Gyönyörű földiepret hoztak a
gyerekek, amit mosás és tisztítás
után feldaraboltam, s két kilóhoz

csak 60 dkg cukrot adva, főzni
kezdtem. Hogy a vitaminokat ne
főzzük el, így egy gyors eljárást
alkalmazva, 20 perc után egy kis
tasak zselésítőt kevertem hozzá,
késhegynyi borkősavat, hogy a
színe megmaradjon, s egy pici
tartósítót, majd pár perc össze-
forralás után már mehetett is a
tisztára mosott üvegekbe. 

Ha kihűlt, mehet a kamrába, s
ezzel készen is vagyunk. A re-
cept ugyanígy alkalmazható bár-
mely szezonális, soron követke-
ző gyümölcshöz.

Jut eszembe a régi mondás,
amiből lekvárt lehet főzni, abból
pálinkát is.

Még egy gyors dolog, ha eset-
leg meglepnéd az asszonyt egy
jó reggelivel, itt egy ötlet hozzá:

nagy kaliforniai paprikából kari-
kákat vágunk, serpenyőbe tesz-
szük, s a tükörtojást ebbe ütjük
bele. Így sütjük, mellé pár szem
pirított gombát, apró virslit és dí-
szíthetjük fantáziánk szerint.
Szerintem ezzel nő otthon a nép-
szerűségi indexed.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István 

City 22

Mehetnek a kamrába
Készül az eperlekvárEgy ötlet reggelire

I. Pauler utca 
Fél évvel ezelőtt megfordították az utca egyirányúságát, a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtábla a droszt végére került. Fél évig kértük, mire
megtették a jelzőtábla áthelyezését. Most viszont visszaforgatták az
utca egyirányúságát, a jelzőtábla ismét a taxiállomás végére került.
Megint kérjük a jelzőtábla áthelyezését…

VII. Dohány utca 42.- 44. 

Taxiállomást alakítottak ki a ZARA Hotel előtt, köszönet érte. Azon-
ban valaki hazavitte a jelzőtáblát, kérjük pótolni. 

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

I. Pauler utca: A Taxiállomás jelző-
tábla megint a droszt végén van

VII. Dohány utca: Va-
laki hazavitte a Taxi-
állomás jelzőtáblát
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VIII. Teleki tér 
Sajnálják a taxisok, hogy megszűnt egy régi-régi droszt a Kun utca
sarkánál. Lett helyette egy másik, még jobb helyen, közvetlenül a pi-
ac mellett. Köszönet érte. 

XI. Kelenföldi pályaudvar 
Egy évvel ezelőtt már kértük, hogy fessék fel a „TAXIÁLLOMÁS” út-
burkolati jeleket. Most, különösen fontos lenne, mert elkészült a kö-
zelben a metró-végállomás, és nagyon sok civil jármű használja a ta-
xiállomást, útburkolati jelek hiányában, büntetlenül. 
XIII. Róbert Károly körút

Megszüntették An-
gyalföld egyik leg-
jobb helyén lévő ta-
xiállomását, mert
autóbusz-állomás
lett a droszt helyén.
Itt van két főútvonal
találkozása, itt egy
közlekedési csomó-
pont, közelben egy
színház. A taxik
most szabálytalanul
a járdán várakoz-
nak. Kérjük vissza-
helyezni a taxiállomást és visszahelyezni az autóbusz állomást ere-
deti helyére, amely eddig a taxiállomás előtt volt. 

Juhász Péter

Csengetés, ajtónyitás.
– Jó estét! Meghoztuk,

szereljük!
– Mit?!
– Hát a sötétségmérõt.

Pardon, szabad?
– Miféle sötétségmérõt?!
– Hogyhogy mifélét?

Nem tetszett papírt kapni?
– Nem én!
– Akkor tessék.
– Nekem ne szereljenek

ide semmit! Van nekem
már mindenem! Gázóra,
villanyóra, hõmérõbõl ket-
tõ, vekker...

– Sötétségmérõje is?
– Az nincs, de...
– Na látja. Hol van még a

minden.
-... és mit mér ... ez?
– Hát sötétet. Hova sze-

reljük?
– ... talán oda ... a sarok-

ba...

– Nem lesz ott neki túl
sötét?

– Nem az kell?
– Nézze, túl sötétben

könnyen tönkremehet.
Nem szabad túlterhelni.
Meg aztán ... maga is rosz-
szabbul jár.

– Miért?
– Nagyobb lesz a sötét-

számla.
– Mi?! Még fizessek is a

sötétért?!
– Miért? A villanyért nem

fizet?
– Azért igen, de...
– Akkor meg ne csodál-

kozzon. Szóval, ha a sa-
rokba tesszük, ott többet
mér majd, bár tehet elé
egy lámpát, csak akkor a
villanyszámla lesz na-
gyobb.

– Jó, tegyék az ablak elé.
– Rendben. De... akkor

A sötétségmérõ

Folytatás a 41. oldalon

VIII. Teleki tér: Jó helyen van az új droszt,
igaz, egyelőre csak a civil autók használják

XIII. Róbert Károly krt.:
A taxik a tilosban, a jár-
dán várakoznak...

...mert éjszaka, félórán-
ként erre jön egy busz
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VIII. Teleki tér 
Sajnálják a taxisok, hogy megszűnt egy régi-régi droszt a Kun utca
sarkánál. Lett helyette egy másik, még jobb helyen, közvetlenül a pi-
ac mellett. Köszönet érte. 

XI. Kelenföldi pályaudvar 
Egy évvel ezelőtt már kértük, hogy fessék fel a „TAXIÁLLOMÁS” út-
burkolati jeleket. Most, különösen fontos lenne, mert elkészült a kö-
zelben a metró-végállomás, és nagyon sok civil jármű használja a ta-
xiállomást, útburkolati jelek hiányában, büntetlenül. 
XIII. Róbert Károly körút

Megszüntették An-
gyalföld egyik leg-
jobb helyén lévő ta-
xiállomását, mert
autóbusz-állomás
lett a droszt helyén.
Itt van két főútvonal
találkozása, itt egy
közlekedési csomó-
pont, közelben egy
színház. A taxik
most szabálytalanul
a járdán várakoz-
nak. Kérjük vissza-
helyezni a taxiállomást és visszahelyezni az autóbusz állomást ere-
deti helyére, amely eddig a taxiállomás előtt volt. 

Juhász Péter

Csengetés, ajtónyitás.
– Jó estét! Meghoztuk,

szereljük!
– Mit?!
– Hát a sötétségmérõt.

Pardon, szabad?
– Miféle sötétségmérõt?!
– Hogyhogy mifélét?

Nem tetszett papírt kapni?
– Nem én!
– Akkor tessék.
– Nekem ne szereljenek

ide semmit! Van nekem
már mindenem! Gázóra,
villanyóra, hõmérõbõl ket-
tõ, vekker...

– Sötétségmérõje is?
– Az nincs, de...
– Na látja. Hol van még a

minden.
-... és mit mér ... ez?
– Hát sötétet. Hova sze-

reljük?
– ... talán oda ... a sarok-

ba...

– Nem lesz ott neki túl
sötét?

– Nem az kell?
– Nézze, túl sötétben

könnyen tönkremehet.
Nem szabad túlterhelni.
Meg aztán ... maga is rosz-
szabbul jár.

– Miért?
– Nagyobb lesz a sötét-

számla.
– Mi?! Még fizessek is a

sötétért?!
– Miért? A villanyért nem

fizet?
– Azért igen, de...
– Akkor meg ne csodál-

kozzon. Szóval, ha a sa-
rokba tesszük, ott többet
mér majd, bár tehet elé
egy lámpát, csak akkor a
villanyszámla lesz na-
gyobb.

– Jó, tegyék az ablak elé.
– Rendben. De... akkor

A sötétségmérõ

Folytatás a 41. oldalon

VIII. Teleki tér: Jó helyen van az új droszt,
igaz, egyelőre csak a civil autók használják

XIII. Róbert Károly krt.:
A taxik a tilosban, a jár-
dán várakoznak...

...mert éjszaka, félórán-
ként erre jön egy busz

ujtaxi.qxd  6/11/14 07:45  Page 39

2000 Ft
kupon

Taxisok, Taxi cégek fi gyelem!
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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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Józsefvárosban eddig gyakorlatilag a Nagykörúton belüli területe-
ken kellett fizetni a parkolásért. Most kiterjesztették a parkolási öve-
zetet a József körút túloldalára, egészen a Fiumei út – Orczy út vo-

naláig.  Ne
felejtsünk el
parkolócédu-
lát venni, ha
fel kell menni
a kedves utas
bőröndjeiért a
VIII. emeletre.
Ugyanis kö-
nyörtelenül le-
bilincselik a
nem fizető autó-
sok járműveit!

Vita van arról,
jogos-e lebilin-

cselni a nem fizető autósok járműveit. Az rendben van,
ha megbüntetik, de hogy ne engedjék el, amíg nem fi-
zet?!

Maradjunk a tényeknél, fizetni kell a parkolásért, ha
nem fizetünk, bilincselnek. Az külön fejezet, mi van azok-
kal, akik már hónapokkal ezelőtt leparkoltak itt, és most
külföldön, vagy vidéken dolgoznak. Ők nem is tudnak,
tudtak arról, hogy fizetős lett az övezet az elmúlt hetek-

ben. De ez legyen az ő gondjuk. A mi gondunk, hogy ne felejtsünk
el fizetni, akár a tízperces parkolásért…

Juhász Péter
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meg a szoba lesz egy ki-
csit sötét.

– Ettõl a kis vacaktól?
– Dehogy. Ez csak a

mérõhelybemérõ.
– És mekkora a mérõ?!
– Kétszer négyszer feles.

– ...méterben?
– Igen.
– Nincs kisebb?!
– Csak nagyobb. Hatszor

kettes, hétszer hármas
meg nyolcszor négyes. De
az már közületi.

– És miért ilyen nagyok?
– Hogy ne tudják el-

lopni. Meg aztán kell a
hely a fogaskerekeknek,
a plombának, a hangszi-
getelésnek. Így is dübö-
rög.

– Mi?!
– De sokat csodálkozik.

Bizony, vége az éjszakai
nyugalmas csöndnek. Na,
behozzuk.

– Leolvasni tudja
– Azt is nekem kell?
– Igen. Kevés az embe-

rünk. Szóval, nem köny-
nyû leolvasni, mert vilá-
gosban nem mutat sem-
mit. Sötétben meg maga

nem lát semmit. Egyedül
él?

– Szerencsére.
– Ez esetben nem az. El

kell végeznie a leolvasó
tanfolyamot.

– ...Jaj...
– Nyugi. Mindenki át-

megy. Elõbb-utóbb. És
csak két hónap. A lényeg
az ugrás.

– Milyen ugrás?
– Hát a villanykapcsoló-

tól a mutatóig. Leolvasás
elõtt felkattintja a vil-
lanyt, aztán usgyi! Fényse-
besség plusz egy picire
kapcsol, hogy elérje a mu-
tatót.

– De ha gyorsabb va-
gyok a fénynél, ekkor
még sötétben érek oda, és
nem látom, hogy mennyi
sötét van.

– Azt nem. De meg tud-
ja fogni a mutatót, hogy
ne menjen vissza nullára,
mikor odaér a fény. Mon-
dom, nem nagy ügy. Ug-
rik, igyekszik, és már csak
várja a fényt, meg leol-
vas.

– ...és ha nem egyedül
élnék?

– Akkor a társa kezeli a
villanykapcsolót, maga
meg a mutatót fogja.

– És mi lenne, ha elem-
lámpával csinálnám? Meg-
fogom a sötétben a muta-
tót, és rávilágítok.

– Szabálytalan. A lámpa
a lábára eshet. Volt már
ilyen. Megijedtek az adat-
tól.

– Én szorosan fognám a
lámpát.

– Biztos?
– Biztos.
– Na jó. Akkor adunk

egy beutalót az elemlám-
pafogó táborba.

– Hova?
– Hát a lámpafogó ki-

képzõbe. Jó a hortobágyi?
– Nem tudom, még so-

hasem voltam benne...
– Nagyon jó. Amerikai

módszerekkel képeznek.
Elõször faágon gyakorol-
tatják a markolást, aztán
felkerül a lámpaszimulá-
torra, végül pedig levizs-
gázik éles elemessel.

– Tetszik a program, de
tényleg jól tudok fogni.

– Uram, én elhiszem, de
ha nincs róla igazolása a

sötétség-leolvasás ellenõr
megbüntetheti.

– Õ is fog jönni?
– Hogyne. Keddenként.

Akkor mindig itthon kell
lennie. Ne nézzen rám
ilyen sötéten, mert maga-
sabb lesz a számla!

– ...ez a ...ellenõr ponto-
san mit ellenõriz?

– Hát, hogy maga szabá-
lyosan tud-e leolvasni. Nem
hajol-e túl közel a géphez.

– Miért, mi történik, ha
túl közel hajolok?

– Még ezt sem tudja?
Beüti a fejét!

– ...jaj...
– Jaj bizony. De igényel-

het leolvasó sisakot.
– Na jó, feladom. Néz-

zék ...nem lehetne, hogy
maguk nem találtak en-
gem itthon?

– Hát...
– Kétezer?
– Rendben. Viszlát.

Ajtóbecsukás. Szinte
azonnali csengetés, ajtó-
nyitás.

– Jó estét! De jó, hogy
hazaért! Az elõbb nem ta-
láltuk itthon...

Józsefvárosban kiterjesztették a fizetős parkolási övezeteket
...pedig ez a jármű már hóna-
pok óta itt áll. Akkor még
nem kellett érte fizetni

Így jár, aki
nem fizet...

Folytatás a 39. oldalról
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 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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Józsefvárosban eddig gyakorlatilag a Nagykörúton belüli területe-
ken kellett fizetni a parkolásért. Most kiterjesztették a parkolási öve-
zetet a József körút túloldalára, egészen a Fiumei út – Orczy út vo-

naláig.  Ne
felejtsünk el
parkolócédu-
lát venni, ha
fel kell menni
a kedves utas
bőröndjeiért a
VIII. emeletre.
Ugyanis kö-
nyörtelenül le-
bilincselik a
nem fizető autó-
sok járműveit!

Vita van arról,
jogos-e lebilin-

cselni a nem fizető autósok járműveit. Az rendben van,
ha megbüntetik, de hogy ne engedjék el, amíg nem fi-
zet?!

Maradjunk a tényeknél, fizetni kell a parkolásért, ha
nem fizetünk, bilincselnek. Az külön fejezet, mi van azok-
kal, akik már hónapokkal ezelőtt leparkoltak itt, és most
külföldön, vagy vidéken dolgoznak. Ők nem is tudnak,
tudtak arról, hogy fizetős lett az övezet az elmúlt hetek-

ben. De ez legyen az ő gondjuk. A mi gondunk, hogy ne felejtsünk
el fizetni, akár a tízperces parkolásért…

Juhász Péter
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meg a szoba lesz egy ki-
csit sötét.

– Ettõl a kis vacaktól?
– Dehogy. Ez csak a

mérõhelybemérõ.
– És mekkora a mérõ?!
– Kétszer négyszer feles.

– ...méterben?
– Igen.
– Nincs kisebb?!
– Csak nagyobb. Hatszor

kettes, hétszer hármas
meg nyolcszor négyes. De
az már közületi.

– És miért ilyen nagyok?
– Hogy ne tudják el-

lopni. Meg aztán kell a
hely a fogaskerekeknek,
a plombának, a hangszi-
getelésnek. Így is dübö-
rög.

– Mi?!
– De sokat csodálkozik.

Bizony, vége az éjszakai
nyugalmas csöndnek. Na,
behozzuk.

– Leolvasni tudja
– Azt is nekem kell?
– Igen. Kevés az embe-

rünk. Szóval, nem köny-
nyû leolvasni, mert vilá-
gosban nem mutat sem-
mit. Sötétben meg maga

nem lát semmit. Egyedül
él?

– Szerencsére.
– Ez esetben nem az. El

kell végeznie a leolvasó
tanfolyamot.

– ...Jaj...
– Nyugi. Mindenki át-

megy. Elõbb-utóbb. És
csak két hónap. A lényeg
az ugrás.

– Milyen ugrás?
– Hát a villanykapcsoló-

tól a mutatóig. Leolvasás
elõtt felkattintja a vil-
lanyt, aztán usgyi! Fényse-
besség plusz egy picire
kapcsol, hogy elérje a mu-
tatót.

– De ha gyorsabb va-
gyok a fénynél, ekkor
még sötétben érek oda, és
nem látom, hogy mennyi
sötét van.

– Azt nem. De meg tud-
ja fogni a mutatót, hogy
ne menjen vissza nullára,
mikor odaér a fény. Mon-
dom, nem nagy ügy. Ug-
rik, igyekszik, és már csak
várja a fényt, meg leol-
vas.

– ...és ha nem egyedül
élnék?

– Akkor a társa kezeli a
villanykapcsolót, maga
meg a mutatót fogja.

– És mi lenne, ha elem-
lámpával csinálnám? Meg-
fogom a sötétben a muta-
tót, és rávilágítok.

– Szabálytalan. A lámpa
a lábára eshet. Volt már
ilyen. Megijedtek az adat-
tól.

– Én szorosan fognám a
lámpát.

– Biztos?
– Biztos.
– Na jó. Akkor adunk

egy beutalót az elemlám-
pafogó táborba.

– Hova?
– Hát a lámpafogó ki-

képzõbe. Jó a hortobágyi?
– Nem tudom, még so-

hasem voltam benne...
– Nagyon jó. Amerikai

módszerekkel képeznek.
Elõször faágon gyakorol-
tatják a markolást, aztán
felkerül a lámpaszimulá-
torra, végül pedig levizs-
gázik éles elemessel.

– Tetszik a program, de
tényleg jól tudok fogni.

– Uram, én elhiszem, de
ha nincs róla igazolása a

sötétség-leolvasás ellenõr
megbüntetheti.

– Õ is fog jönni?
– Hogyne. Keddenként.

Akkor mindig itthon kell
lennie. Ne nézzen rám
ilyen sötéten, mert maga-
sabb lesz a számla!

– ...ez a ...ellenõr ponto-
san mit ellenõriz?

– Hát, hogy maga szabá-
lyosan tud-e leolvasni. Nem
hajol-e túl közel a géphez.

– Miért, mi történik, ha
túl közel hajolok?

– Még ezt sem tudja?
Beüti a fejét!

– ...jaj...
– Jaj bizony. De igényel-

het leolvasó sisakot.
– Na jó, feladom. Néz-

zék ...nem lehetne, hogy
maguk nem találtak en-
gem itthon?

– Hát...
– Kétezer?
– Rendben. Viszlát.

Ajtóbecsukás. Szinte
azonnali csengetés, ajtó-
nyitás.

– Jó estét! De jó, hogy
hazaért! Az elõbb nem ta-
láltuk itthon...

Józsefvárosban kiterjesztették a fizetős parkolási övezeteket
...pedig ez a jármű már hóna-
pok óta itt áll. Akkor még
nem kellett érte fizetni

Így jár, aki
nem fizet...

Folytatás a 39. oldalról
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A mai, térfigyelő kamerás világban gyakorlatilag sehol sem lehetünk
biztonságban, a Nagy Testvér mindenhol figyel bennünket. Figyelik
hol követünk el közlekedési szabálysértéseket. Azonban mégis van-
nak a városban olyan pontok, ahol a térfigyelő kamerás ellenőrzé-
seken túlmenően a rendőrök a helyszíneken is figyelik a járműveze-
tőket. 

Az okok egyszerűek. Ezeknél az ellenőrzéseknél nemcsak a köz-
lekedési szabályok megsértését figyelik, de ellenőrzik a gépjármű és
annak vezetőjének okmányait, a jármű műszaki állapotát, figyelik fo-
gyasztott-e esetleg a gépjárművezető alkoholt. 

Nézzük azokat a helyeket, ahol most is rendszeresen lesben áll-
nak a rendőrök, figyelve a közlekedési szabályok megsértőit. És per-
sze, nézzük, mi maga a szabálysértés, amit elkövetünk. A felsorolás-
ból kimaradtak azok a helyszínek, ahol a rendőrök – visszatérően –
ellenőrzik a buszsávokat, mivel ezek az ellenőrzések a taxisokat nem
érintik. 
II. Hűvösvölgyi út – Nyéki út sarok 
Jelzőlámpával irányított kereszteződés, ahol csak akkor kap szabad
jelzést a mellékutca, ha oda jármű érkezik, azaz sokáig zöld a jelző-
lámpa befelé haladva. Előfordul, hogy éppen előttünk vált tilosra a
városközpont felé haladva. Vannak, akik még átsuhannak a tilosban.
Na, ő utánuk szaladnak a Nyéki utcában megbúvó, ott várakozó rend-
őrök. 
V. Múzeum körút 1. 
Az V. kerületi Károly körút jobb oldali sávjából kötelező jobbra fordul-
ni az Erzsébet híd felé, éppen ezért rendszeres a torlódás a belső
sávban. Sokan a jobb oldali sávból szeretnek egyenesen tovább ha-
ladni a Múzeum körút felé. Nos, őket várják rendszeresen a rendőrök
a Múzeum körút 1. szám előtt. 
VI. Csengery utca

A sok baleset miatt évekkel ezelőtt úgy döntöttek a forgalomszerve-
zők, hogy az Andrássy utat csak ott lehet keresztezni, ahol jelzőlám-
pás forgalomirányítás van, mert néhány gépjárművezetőnek megha-
ladta a képességét, hogy egyszerre négy sávot figyeljen… Természe-
tesen most is vannak, akik máshol is keresztezik az Andrássy utat,
igaz szabálytalanul… 

Ezt figyelik rendszeresen a Csengery utca – Hunyadi tér találko-
zásánál elbújva a rendőrök. 
VI. Kodály körönd 
Az Andrássy útról csak a tér közepén lehet jobbra fordulni a Felső
erdősor utca irányába. Azonban vannak, akik már a Köröndhöz ér-
kezve, rögtön jobbra fordulnak. Őket várják a szervizúton várakozó
hivatalosok. 

VII. Erzsébet körút – Wesselényi sarok
Az Erzsébet körútról sokan fordulnak tilosban a Belváros felé. A
Wesselényi utca – Kertész utca sarkon már tárt karokkal várják őket
a rendőrök. Amíg itt is majd – egyszer – engedélyezik a jobb kanyart,
addig nézzünk be a Wesselényi utcába, nem állnak esetleg ott a tá-
nyérsapkások, ha a tilosban fordulunk jobbra… 
VII. Dohány utca 2. 

Európa legnagyobb zsinagógájánál – érthetően – 24 órás a rendőri
jelenlét. Hogy az unalmas percek jobban teljenek, rendszeresen fi-
gyelik a fa mögött elbújva, a Károly körútról a Dohány utcába – sza-
bálytalanul – jobbra, kis ívben kanyarodó járműveket. 
VIII. Gázláng utca – II. János Pál pápa tér
Csak a kórház felé tartók hajthatnak be a Gázláng utcába a Fiumei
út felől, az utcán egyenesen áthaladni tilos. Miután az Alföldi utcá-
ban nagy a forgalom, sokan mégis megpróbálnak végig suhanni a
Gázláng utcán. A II. János Pál pápa tér sarkon már készítik is a csek-
ket, az ott várakozó derék legények… 
IX. Petőfi híd, pesti oldal, északi járda  
A Ráday utcából kötelező jobbra fordulni a Közraktár utca felé. So-
kan azonban szeretnének felhajtani közvetlenül a Petőfi hídra, ezért
a jobbra fordulás után rögtön balra fordulnak. A záróvonalon keresz-
tül. Éppen ezért állnak gyakran a rendőrök a Petőfi hídon, és figyelik
a szabálytalankodó gépjárművezetőket. A hídon meg van bőven férő-
hely félreállítani a járműveket… 
IX. Soroksári út – Ipar utca sarok 
Tilos visszafordulni a Soroksári úton az Ipar utcánál, ezt mégis sokan
megteszik. Például a taxisok, hogy megközelítsék a Soroksári út ele-
jén lévő szállodát, a Belváros felől igyekezve. A személyautók zavar-
talanul vissza tudnak fordulni, hely van bőven. Hivatalosan mégsem
engedélyezik, mert a teherautók már nem tudnának egyből visszafor-
dulni. Mielőtt visszafordulunk, nézzünk körül… 
X. Fehér út 
Csak BKK járművek mehetnek az Éles sarok felé haladva a belső
sávban és csak BKK járművek kerülhetik ki a torlódást a Terebesi út
felé. Miután nagy a forgalom az Albertirsai út felé, ezért néhányan vé-
gig mennek a BKK útvonalon. Őket is gyakran várják… 
X. Gyorsforgalmi út
A centrumból kifelé, a repülőtér irányában haladva rendszeres a
rendőrök csoportosulása egy kamerás autó kíséretében. Ez a kame-
ra nem sebességet mér, bár azt is tudna. Ez egy rendszámfelismerő
kamera, a forgalomból kivont járműveket figyeli. Néhány száz méter-
rel később, a Shell benzinkút előtt egy másik rendőri csoport várja a
befutókat. Ha, valakinek sáros a rendszáma, inkább ne menjen arra… 
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Hol figyelnek bennünket?

VI. Csengery utca

A Dohány utcában sorba áll-
nak a büntetésre várók
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Több mint fél év telt el a csendes címki-
adás bevezetése óta, levonhatjuk az első ta-
pasztalatokat. Legutóbb még csak egyet-
len társaságnál volt illemszabály. Ott címfel-
vétel után, egy percen belül el
kellett indulni a címre. Magya-
rul ott nem tehette meg és
nem teheti meg a taxis, hogy a
kilencedik emeleten a panella-
kásában kávészürcsölés köz-
ben „vegye fel” a címet.

Azóta más taxitársaságoknál
is újabb és újabb etikátlan
cselekedeteket szankcionál-
nak. Nézzük, melyek ezek, a
taxitársaságok megnevezése
nélkül. Érdekesség, hogy
azért van még olyan fuvarköz-
vetítő, ahol nem foglalkoznak
a kérdéssel. 

Nézzük az egyik etikátlan vi-
selkedést, amit több társaság-
nál szankcionálnak. A taxis
úgy vesz fel címet, hogy nem
tartózkodik a taxiban. Ezt hon-
nan lehet megtudni? A címfel-
vétel után keresi a diszpécser
és nem jelentkezik a taxis az URH-csator-
nán. Miért kereshetik? Például, kiderül, van
egy kiskutya is, amiről eddig az utas nem
beszélt. Vagy nem négyen vannak a társa-

ságban, hanem öten. Van olyan cég, ahol
egyáltalában nem keresik a taxist ilyen ese-
tekben. A változásokat egyszerűen kiküldik
a táblagépekre. Máshol meg, következmé-

nyek nélkül elveszik a címet a taxistól és ki-
adják másnak.  Ugyanakkor több helyen
szankcionálják, ha a taxis nem jelentkezik a
diszpécser kérésére, címfelvétel után. Van,
ahol két óra a büntetés, van ahol két nap.

Általánosságban elmondható, hogy a leg-
több taxitársaság álláspontja szerint a taxis,
a taxi nincs fuvar kész állapotban, ha a taxis
nem tartózkodik az autóban. Ezért ez etikát-

lan. Ugyanúgy etikátlan, ha a taxiban
tartózkodik, de a címfelvétel után nem
indul egyből a címre. Vagy azért, mert
még nem végzett az előző fuvarral, vagy
azért, mert utast szállít (leintették, vagy
taxiállomáson beültek), de nem teszi a
táblagépet foglaltra. Ennek szankcioná-
lása is eltérő. Van, ahol külön választják
az azonnali rendelést és az előrende-
lést. Az azonnali rendelésnél négy nap
tiltásba kerül a taxis, ha szabad jelzés-
sel közlekedik, pedig utasa van. Előren-
delésnél pedig megnézik, mennyiben
sérült az utas érdeke. Ha késik a taxis
az előrendelés idejéről, akkor a késés
perceit megszorozzák kettővel, és annyi
nap a büntetés. Máshol három nappal
büntetik, ha vége gombot nyom a taxis,
pedig még utasa van, vagy szabad jel-
zéssel szállít utasokat. Kérdés, honnan
tudnak a taxiközpontban arról, hogy a
taxis még egy kis kitérőt tesz a címre in-
dulás előtt? Végtelenül egyszerű a ma-

gyarázat. A taxis útja a navigáció segítségé-
vel milliméter pontosan követhető! Ha címet
vettünk fel, egyből induljunk a kedves
utasért… Horváth András

X. Vaspálya utca
A Kőér utca felöl jövet a vasúti síneken áthaladva kötelező jobbra for-
dulni a Gyömrői út irányába. Sokan ezt nem teszik meg, inkább rög-
tön elfordulnak balra, a Liget tér irányába. Őket várják szeretettel a
Vaspálya utcában megbúvók. 
X. Kőér utca 
A vasúti átjáró tilos jelzése mindenkinek szentírás. Azaz majdnem
mindenkinek. Ugyanis itt (is) nagyon nagy sebességgel közlekedő
vonatok járnak, ezért már a gyorsvonatok megérkezése előtt időben
tilosat jelez a jelzőlámpa. Azonban, ha egy lassú vagy lassúbb teher-
vonat érkezik, akkor sokszor percekig tilos a jelzés. A türelmetlen au-
tósok tudják ezt, és kellő körültekintés után elindulnak a tilosban.
Csak azt nem tudják, hogy a túloldalon a bokrok mögött elbújva ott
várják őket a rendőrök… 

XII. Szilágyi Erzsébet fasor
Reggelente hatalmas a sor a Szilágyi Erzsébet fasorban a Városma-
jor utca felé haladó jobb oldali sávban. Éppen ezért sokan a záróvo-
nalat átlépve, vagy a kocsisort megelőzve, a középső, balra kanyaro-
dó sávból mennek egyenesen. Őket várják sok esetben a János Kor-
háznál lévő gyalogátkelőhelynél a rendőrök. 
XIII. Dráva utca – Visegrádi sarok
A Dráva utcában több helyen megváltozott a forgalmi rend. A forgal-
mi rend megváltoztatása óta tilos balra fordulni a Dráva utcából a Vi-
segrádi utcába a Szent István körút felé. Sokan nem veszik komolyan
a balra kanyarodás tilalmát, őket várják az illetékesek a Visegrádi ut-
cában. 

Összeállította:
Juhász Péter

Etikátlan viselkedés csendes címkiadásnál (2.) 

Nemcsak a táblagépen, de a diszpécserközpontokban
is nyomon követhetik a taxis útját… 

...ugyanis a rendőrök a járdán búj-
nak meg, ahonnan mindent látnak

I. Fő utca Büntetik a civil autóso-
kat a BUSZ-sáv használatért...
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A mai, térfigyelő kamerás világban gyakorlatilag sehol sem lehetünk
biztonságban, a Nagy Testvér mindenhol figyel bennünket. Figyelik
hol követünk el közlekedési szabálysértéseket. Azonban mégis van-
nak a városban olyan pontok, ahol a térfigyelő kamerás ellenőrzé-
seken túlmenően a rendőrök a helyszíneken is figyelik a járműveze-
tőket. 

Az okok egyszerűek. Ezeknél az ellenőrzéseknél nemcsak a köz-
lekedési szabályok megsértését figyelik, de ellenőrzik a gépjármű és
annak vezetőjének okmányait, a jármű műszaki állapotát, figyelik fo-
gyasztott-e esetleg a gépjárművezető alkoholt. 

Nézzük azokat a helyeket, ahol most is rendszeresen lesben áll-
nak a rendőrök, figyelve a közlekedési szabályok megsértőit. És per-
sze, nézzük, mi maga a szabálysértés, amit elkövetünk. A felsorolás-
ból kimaradtak azok a helyszínek, ahol a rendőrök – visszatérően –
ellenőrzik a buszsávokat, mivel ezek az ellenőrzések a taxisokat nem
érintik. 
II. Hűvösvölgyi út – Nyéki út sarok 
Jelzőlámpával irányított kereszteződés, ahol csak akkor kap szabad
jelzést a mellékutca, ha oda jármű érkezik, azaz sokáig zöld a jelző-
lámpa befelé haladva. Előfordul, hogy éppen előttünk vált tilosra a
városközpont felé haladva. Vannak, akik még átsuhannak a tilosban.
Na, ő utánuk szaladnak a Nyéki utcában megbúvó, ott várakozó rend-
őrök. 
V. Múzeum körút 1. 
Az V. kerületi Károly körút jobb oldali sávjából kötelező jobbra fordul-
ni az Erzsébet híd felé, éppen ezért rendszeres a torlódás a belső
sávban. Sokan a jobb oldali sávból szeretnek egyenesen tovább ha-
ladni a Múzeum körút felé. Nos, őket várják rendszeresen a rendőrök
a Múzeum körút 1. szám előtt. 
VI. Csengery utca

A sok baleset miatt évekkel ezelőtt úgy döntöttek a forgalomszerve-
zők, hogy az Andrássy utat csak ott lehet keresztezni, ahol jelzőlám-
pás forgalomirányítás van, mert néhány gépjárművezetőnek megha-
ladta a képességét, hogy egyszerre négy sávot figyeljen… Természe-
tesen most is vannak, akik máshol is keresztezik az Andrássy utat,
igaz szabálytalanul… 

Ezt figyelik rendszeresen a Csengery utca – Hunyadi tér találko-
zásánál elbújva a rendőrök. 
VI. Kodály körönd 
Az Andrássy útról csak a tér közepén lehet jobbra fordulni a Felső
erdősor utca irányába. Azonban vannak, akik már a Köröndhöz ér-
kezve, rögtön jobbra fordulnak. Őket várják a szervizúton várakozó
hivatalosok. 

VII. Erzsébet körút – Wesselényi sarok
Az Erzsébet körútról sokan fordulnak tilosban a Belváros felé. A
Wesselényi utca – Kertész utca sarkon már tárt karokkal várják őket
a rendőrök. Amíg itt is majd – egyszer – engedélyezik a jobb kanyart,
addig nézzünk be a Wesselényi utcába, nem állnak esetleg ott a tá-
nyérsapkások, ha a tilosban fordulunk jobbra… 
VII. Dohány utca 2. 

Európa legnagyobb zsinagógájánál – érthetően – 24 órás a rendőri
jelenlét. Hogy az unalmas percek jobban teljenek, rendszeresen fi-
gyelik a fa mögött elbújva, a Károly körútról a Dohány utcába – sza-
bálytalanul – jobbra, kis ívben kanyarodó járműveket. 
VIII. Gázláng utca – II. János Pál pápa tér
Csak a kórház felé tartók hajthatnak be a Gázláng utcába a Fiumei
út felől, az utcán egyenesen áthaladni tilos. Miután az Alföldi utcá-
ban nagy a forgalom, sokan mégis megpróbálnak végig suhanni a
Gázláng utcán. A II. János Pál pápa tér sarkon már készítik is a csek-
ket, az ott várakozó derék legények… 
IX. Petőfi híd, pesti oldal, északi járda  
A Ráday utcából kötelező jobbra fordulni a Közraktár utca felé. So-
kan azonban szeretnének felhajtani közvetlenül a Petőfi hídra, ezért
a jobbra fordulás után rögtön balra fordulnak. A záróvonalon keresz-
tül. Éppen ezért állnak gyakran a rendőrök a Petőfi hídon, és figyelik
a szabálytalankodó gépjárművezetőket. A hídon meg van bőven férő-
hely félreállítani a járműveket… 
IX. Soroksári út – Ipar utca sarok 
Tilos visszafordulni a Soroksári úton az Ipar utcánál, ezt mégis sokan
megteszik. Például a taxisok, hogy megközelítsék a Soroksári út ele-
jén lévő szállodát, a Belváros felől igyekezve. A személyautók zavar-
talanul vissza tudnak fordulni, hely van bőven. Hivatalosan mégsem
engedélyezik, mert a teherautók már nem tudnának egyből visszafor-
dulni. Mielőtt visszafordulunk, nézzünk körül… 
X. Fehér út 
Csak BKK járművek mehetnek az Éles sarok felé haladva a belső
sávban és csak BKK járművek kerülhetik ki a torlódást a Terebesi út
felé. Miután nagy a forgalom az Albertirsai út felé, ezért néhányan vé-
gig mennek a BKK útvonalon. Őket is gyakran várják… 
X. Gyorsforgalmi út
A centrumból kifelé, a repülőtér irányában haladva rendszeres a
rendőrök csoportosulása egy kamerás autó kíséretében. Ez a kame-
ra nem sebességet mér, bár azt is tudna. Ez egy rendszámfelismerő
kamera, a forgalomból kivont járműveket figyeli. Néhány száz méter-
rel később, a Shell benzinkút előtt egy másik rendőri csoport várja a
befutókat. Ha, valakinek sáros a rendszáma, inkább ne menjen arra… 
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VI. Csengery utca

A Dohány utcában sorba áll-
nak a büntetésre várók
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Több mint fél év telt el a csendes címki-
adás bevezetése óta, levonhatjuk az első ta-
pasztalatokat. Legutóbb még csak egyet-
len társaságnál volt illemszabály. Ott címfel-
vétel után, egy percen belül el
kellett indulni a címre. Magya-
rul ott nem tehette meg és
nem teheti meg a taxis, hogy a
kilencedik emeleten a panella-
kásában kávészürcsölés köz-
ben „vegye fel” a címet.

Azóta más taxitársaságoknál
is újabb és újabb etikátlan
cselekedeteket szankcionál-
nak. Nézzük, melyek ezek, a
taxitársaságok megnevezése
nélkül. Érdekesség, hogy
azért van még olyan fuvarköz-
vetítő, ahol nem foglalkoznak
a kérdéssel. 

Nézzük az egyik etikátlan vi-
selkedést, amit több társaság-
nál szankcionálnak. A taxis
úgy vesz fel címet, hogy nem
tartózkodik a taxiban. Ezt hon-
nan lehet megtudni? A címfel-
vétel után keresi a diszpécser
és nem jelentkezik a taxis az URH-csator-
nán. Miért kereshetik? Például, kiderül, van
egy kiskutya is, amiről eddig az utas nem
beszélt. Vagy nem négyen vannak a társa-

ságban, hanem öten. Van olyan cég, ahol
egyáltalában nem keresik a taxist ilyen ese-
tekben. A változásokat egyszerűen kiküldik
a táblagépekre. Máshol meg, következmé-

nyek nélkül elveszik a címet a taxistól és ki-
adják másnak.  Ugyanakkor több helyen
szankcionálják, ha a taxis nem jelentkezik a
diszpécser kérésére, címfelvétel után. Van,
ahol két óra a büntetés, van ahol két nap.

Általánosságban elmondható, hogy a leg-
több taxitársaság álláspontja szerint a taxis,
a taxi nincs fuvar kész állapotban, ha a taxis
nem tartózkodik az autóban. Ezért ez etikát-

lan. Ugyanúgy etikátlan, ha a taxiban
tartózkodik, de a címfelvétel után nem
indul egyből a címre. Vagy azért, mert
még nem végzett az előző fuvarral, vagy
azért, mert utast szállít (leintették, vagy
taxiállomáson beültek), de nem teszi a
táblagépet foglaltra. Ennek szankcioná-
lása is eltérő. Van, ahol külön választják
az azonnali rendelést és az előrende-
lést. Az azonnali rendelésnél négy nap
tiltásba kerül a taxis, ha szabad jelzés-
sel közlekedik, pedig utasa van. Előren-
delésnél pedig megnézik, mennyiben
sérült az utas érdeke. Ha késik a taxis
az előrendelés idejéről, akkor a késés
perceit megszorozzák kettővel, és annyi
nap a büntetés. Máshol három nappal
büntetik, ha vége gombot nyom a taxis,
pedig még utasa van, vagy szabad jel-
zéssel szállít utasokat. Kérdés, honnan
tudnak a taxiközpontban arról, hogy a
taxis még egy kis kitérőt tesz a címre in-
dulás előtt? Végtelenül egyszerű a ma-

gyarázat. A taxis útja a navigáció segítségé-
vel milliméter pontosan követhető! Ha címet
vettünk fel, egyből induljunk a kedves
utasért… Horváth András

X. Vaspálya utca
A Kőér utca felöl jövet a vasúti síneken áthaladva kötelező jobbra for-
dulni a Gyömrői út irányába. Sokan ezt nem teszik meg, inkább rög-
tön elfordulnak balra, a Liget tér irányába. Őket várják szeretettel a
Vaspálya utcában megbúvók. 
X. Kőér utca 
A vasúti átjáró tilos jelzése mindenkinek szentírás. Azaz majdnem
mindenkinek. Ugyanis itt (is) nagyon nagy sebességgel közlekedő
vonatok járnak, ezért már a gyorsvonatok megérkezése előtt időben
tilosat jelez a jelzőlámpa. Azonban, ha egy lassú vagy lassúbb teher-
vonat érkezik, akkor sokszor percekig tilos a jelzés. A türelmetlen au-
tósok tudják ezt, és kellő körültekintés után elindulnak a tilosban.
Csak azt nem tudják, hogy a túloldalon a bokrok mögött elbújva ott
várják őket a rendőrök… 

XII. Szilágyi Erzsébet fasor
Reggelente hatalmas a sor a Szilágyi Erzsébet fasorban a Városma-
jor utca felé haladó jobb oldali sávban. Éppen ezért sokan a záróvo-
nalat átlépve, vagy a kocsisort megelőzve, a középső, balra kanyaro-
dó sávból mennek egyenesen. Őket várják sok esetben a János Kor-
háznál lévő gyalogátkelőhelynél a rendőrök. 
XIII. Dráva utca – Visegrádi sarok
A Dráva utcában több helyen megváltozott a forgalmi rend. A forgal-
mi rend megváltoztatása óta tilos balra fordulni a Dráva utcából a Vi-
segrádi utcába a Szent István körút felé. Sokan nem veszik komolyan
a balra kanyarodás tilalmát, őket várják az illetékesek a Visegrádi ut-
cában. 

Összeállította:
Juhász Péter

Etikátlan viselkedés csendes címkiadásnál (2.) 

Nemcsak a táblagépen, de a diszpécserközpontokban
is nyomon követhetik a taxis útját… 

...ugyanis a rendőrök a járdán búj-
nak meg, ahonnan mindent látnak

I. Fő utca Büntetik a civil autóso-
kat a BUSZ-sáv használatért...
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Vigyázat, csapda!
A Józsefvárosban igyekeznek rendet tenni a közutakon (is). Precí-
zen megmutatják, hol, és hogyan lehet parkolni. Azt is jelzik, ha va-
lahol tilos a megállás, a várakozás. Azonban van, ahol hiba csúszott
a gépezetbe. Az egyik ilyen helyszín a Mária utca 39., a Szemklini-
ka előtti terület. Vigyázzunk, hogy ne essünk bele a csap-
dába!

Kihelyeztek egy jelzőtáblát, hogy 30 méteres szakaszon, a gya-
logátkelőhelyig tilos a várakozás. Ezzel együtt szabad a megállás
arra az időre, amíg a kedves utas ki- vagy beszáll a taxiba. Ezt még
útburkolati jelekkel is megerősítették. Ugyanakkor azokat, akik a
közvetlenül a gyalogátkelőhely előtt állnak meg, azt a szemközti tér-
figyelő kamera segítségével feljelentik! Mit lát a térfigyelő kamera
kezelője? Egy gyalogátkelőhelyet és a gyalogátkelőhely előtt megál-
ló taxit. Lehet ennél szebb szituáció a térfigyelő kamera kezelője
szempontjából? Ugyanis a felvételen nem látszik a várakozást enge-
délyező jelzőtábla, mert kiesik a látómezőből. Ugyanígy nem látszik
a járdára felfestett útburkolati jel se, mert azt meg maga a taxi ta-
karja el. Természetesen megkerestem Józsefváros polgármesterét,
az esettel kapcsolatban. Az illetékes munkatárs válaszából idézek.
(Kiemelés tőlem. J. P.) 

A Mária utca 39. szám előtt, a Pál utca torkolatánál, a „Várakozni
tilos, 30 méter” jelzőtábla a Klinikára érkező betegszállító járművek
szabad megállását biztosítandó került tervezésre és kihelyezésre.
Itt a ki- és beszállás idejére meg szabad állni. Ezt jelzi az úttest szé-
lén elhelyezett sárga színű útburkolati jel, amely ugyan a kijelölt
gyalogos átkelőhelyig fel van festve, azonban a kijelölt gya-
logos átkelőhely előtt 5 méteren belüli megállást a KRESZ
tiltja, amely generális szabályt útburkolati jel, vagy jelzőtábla nem
old, nem oldhat fel.

Biál Csaba igazgató 
JÓZSEFVÁROSI PARKOLÁS-ÜZEMELTETÉSI  

SZOLGÁLAT

Köszönjük a választ. Tehát, ne álljunk meg ott sem, ahol útburko-
lati jel és jelzőtábla látszólag megengedi a megállást… 

Juhász Péter

Az útburkolati jelek
csak a várakozást tiltják

A térfigyelő kamerával
vadásznak a gyalogátke-
lőhely előtt 5 méteren
belül megállókra

A tábla a várakozást
tiltja 30 méteren belül Oroszországban megalázzák a nem fizető utasokat

Törpapák Nyizsnyij
Novgorodban

Egyre több utas ül be úgy a taxiba, hogy nem képes kifi-
zetni a viteldíjat. Ezeket a személyeket brutálisan megszé-
gyenítik Oroszországban. Legutóbb az egyik fizetésképte-
len kuncsaftot Törpapává festették, ezzel alázva meg az
utast.

Nyizsnyij Novgorodban komoly problémát jelent a taxisoknak,
hogy egyre több a nem fizető utas. Az ilyen kuncsaftokkal nem
tudnak mit kezdeni: bevitték őket ugyan a rendőrségre, de ettől
még a fuvardíj kifizetése elmaradt. Aztán kitaláltak egy „megol-
dást". Az egyik videómegosztó portálon feltűnt egy felvétel,
amelyen egy férfi látható, akinek valaki kékeszöld festéket önt a
kezébe, majd felszólítja, kenje be magát a trutyival. 

Mint kiderült, taxisok voltak a kényszerítők. A Törpapává avan-
zsált férfi pedig egy utas, aki nem akart fizetni a fuvarért.

A videó gyorsan elterjedt, és a szokás is: a taxisok azóta így
büntetik azokat, akik nem hajlandók kicsengetni a taxiórában sze-
replő összeget. A videómegosztóra sorra kerülnek fel a filmek,
amelyekben megszégyenítik az utast: félmeztelenre vetkőztetik, a
kezébe adják a taxilámpát és egy „Avatar-utas" feliratot tartalmazó
papírt, és a bliccelőnek azzal kell sétálnia a kocsi mellett. Végül
elmondatják vele, hogy „soha többé nem károsítom meg a taxiso-
kat".

Bár a módszer talán hatékony, a fuvarozók mégsem lopták be
magukat a nyizsnyij novgorodiak szívébe – a többség elítéli ezt a
fajta önbíráskodást. 

A szervek egyelőre nem reagáltak, de nem kizárt, hogy a rend-
őrség hamarosan megpróbál beavatkozni a kortárs-festészeti pro-
jektbe.

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

VI. Vörösmarty utca – Podmaniczky utca sarok

!A mellékútról kihaladva nem lehet látni a főút forgalmát a parkoló
járművek miatt. Jó lenne szemközt egy tükör. 

• Többsávos útnál nem tartjuk indokoltnak a tükör kihelyezését.
Megjegyezzük, a beláthatóság semmivel sem rosszabb, mint a leg-
több belvárosi utcánál, a szélső parkolósáv pedig lehetővé teszi az
úttestre való „óvatos” kihajtást. 
VIII. Könyves Kálmán körút 

!Rendszeres a torlódás az Üllői úttól a Rákóczi híd irányába, mert
a háromsávos út egyenesen haladó sávjai két sávra szűkülnek, a

bal oldali sávból csak balra lehet tovább haladni. Célszerű lenne a
balra kanyarodó sávból is egyenesen haladó sávot csinálni. 
• A Budapesti Közlekedési Központ és a kerületi Önkormányzat kö-
zött jelenleg egyeztetések folynak a Könyves Kálmán körút – M5
csomópont lehetséges kapacitásbővítési fejlesztésekkel kapcsolat-
ban. Ennek keretében a Remiz utcára is kiterjednek majd a vizsgála-
tok.  
VIII. Verseny utca 2.

!Átadták a Verseny utcából a Thököly útra vezető szakaszt, azon-
ban nincs kint az „Egyirányú út kezdete” jelzőtábla. 

• A műszaki átadás-átvétel még nem történt meg, a terület még je-
lenleg is munkaterületnek számít. A kivitelezőt felkértük az említett
„Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla kihelyezésére. 

VII. Munkás utca 10.

!Minden parkolóhelyre szükség van az Er-
zsébetvárosban (is). Itt is feleslegesnek tű-

nik a „Megállni tilos” jelzőtábla, lehetne par-
koló. 

• Az utca ezen szakasza kétirányú. Ha ezen a szakaszon is mindkét
oldalon parkolhatnának, akkor a kétirányú forgalom számára nem
maradna elegendő hely. 
VII. Dob utca 3. 

!Kihelyeztek egy „Mozgássérült-parkolóhely” jelzőtáblát, vagy öt
méter magasságban, nehezen lehet most észrevenni. Kérjük a jel-

zőtáblát lejjebb helyezni. 
• Intézkedtünk a jelzőtábla lejjebb helyezéséről.

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VI. Podmaniczky utca: Nem lehet
kilátni a parkoló autók miatt

VII. Munkás utca: Felesleges-
nek tűnik a megállási tilalom

VII. Dob utca: Nagyon ma-
gasan van a jelzőtábla

VII. Verseny utca: Sokan fordulnak a
jobb oldali sávból balra, mert nem
tudják, hogy ez a szakasz egyirányú A titkárnõ meséli a barátnõjének:

– Azt hiszem, a fõnököm eléggé sok internetes pornót
nézhet.

– Mibõl gondolod?
– Baromi gyorsan tud egy kézzel gépelni...

* * *
– A hazug embert könnyebb utolérni, ha sánta.
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata
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!Minden parkolóhelyre szükség van az Er-
zsébetvárosban (is). Itt is feleslegesnek tű-

nik a „Megállni tilos” jelzőtábla, lehetne par-
koló. 

• Az utca ezen szakasza kétirányú. Ha ezen a szakaszon is mindkét
oldalon parkolhatnának, akkor a kétirányú forgalom számára nem
maradna elegendő hely. 
VII. Dob utca 3. 

!Kihelyeztek egy „Mozgássérült-parkolóhely” jelzőtáblát, vagy öt
méter magasságban, nehezen lehet most észrevenni. Kérjük a jel-

zőtáblát lejjebb helyezni. 
• Intézkedtünk a jelzőtábla lejjebb helyezéséről.

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VI. Podmaniczky utca: Nem lehet
kilátni a parkoló autók miatt
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V. Veres Pálné utca – Szerb utca sarok 

!Pontosan a fa mögé helyeztek ki egy jelzőtáblát. Kérjük áthelyez-
ni, hogy látható helyen legyen. 

• Intézkedtünk a jelzőtábla alacsonyabbra helyezéséről. 
XI. Szerémi út – Barázda utca sarok

!Jelzőtábla mutatja, hogy itt kell jobbra fordulni az autópályák felé.
De nem itt kell, hanem a következő kereszteződésben, az Andor

utcánál. Kellene egy „200 méter” kiegészítő jelzőtábla. 
• A kivitelezés folyamatban van. 
VII. Murányi utca – Verseny utca sarok 

!Forgalmirend-változás történt, már nem lehet jobbra fordulni a
Murányi utcából a Verseny utcába. Kérünk kihelyezni egy „Kötele-

ző haladási irány” jelzőtáblát.
• A Murányi utca egyirányúsítva lett a Thököly út felé, az „Elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtábla leszerelésre került. A „Kötelező haladási
irány” jelzőtábla így már nem indokolt. 
VIII. Márkus Emília utca – Rákóczi út sarok 

!Hónapokkal ezelőtt elkészült a kijárat a Márkus Emília utcából a
Rákóczi út felé. A taxisok nem értik, miért nincs átadva.

• A hatóság várja a különböző szakhatósági nyilatkozatokat, ezért
nem került még megnyitásra a kihajtó. 
XXII. Balatoni út – Csúcs utca  

!Taxis kolléga jelezte, hogy rendszeres a sárfelhordás a jelzett hely-
színen. Jó lenne, erre a tényre jelzőtábla figyelmeztetne. 

• A kerületi Önkormányzat figyelmét felhívtuk arra, hogy a telephe-
lyet szólítsák fel a sárfelhordások megszüntetésére. Nem forgalom-
technikai feladat ennek elhárítása. 
Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest
közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen ke-
resztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

1. Helyes a „B” válasz. A „Kőomlás” tábla azt jelzi, hogy az úttestre –
kőomlás következtében – nagyobb kövek kerülhetnek. Az ilyen helyen
tempója mérséklésével, fokozott figyelemmel készüljön fel a lehetséges
akadályra. A veszélyes oldalon haladónak az úttest szélétől nagyobb biz-
tonságos távolságot célszerű tartani.
2. Helyes a „C” válasz. A taxi vezetője vét a megállási tilalmak ellen,
mert megállt a kerékpársávon, illetve a várakozó autók mellett második-
ként. Az utas pedig csak akkor nyithatja ki a jármű ajtaját, ha ezzel a köz-
lekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem ve-
szélyezteti.
3. Helyes a „B” válasz. Az irányjelzést a manőver előtt kellő időben kell
megkezdeni, hogy irányváltoztatási szándékát az autóvezető előre – már
a cselekvés megkezdése előtt – jelezze a körülötte lévőknek.
4. Helyes a „C” válasz. A piros-sárga fény együtt a továbbhaladás tilal-
mát jelzi. Tartalma alatt taxinkkal még csak felkészülhetünk az indulásra.
Sajnos még a „korai zöld”-ben is előfordul, hogy a keresztező irányból
megkísérelheti az áthajtást egy felelőtlen agresszív vezető.
5. Helyes a „C” válasz. Bár a körforgalmú útra történő behajtás kanya-
rodásnak minősül – de mint kivétel, mely erősíti a szabályt – nem kell
irányjelzővel jelezzük. 
6. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése; „Gyalogút”. Ha az ilyen táb-
la alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, ezen időszakon
kívül – legfeljebb 20 km/h sebességgel a gyalogosok veszélyeztetése
nélkül – célforgalomban járművek is közlekedhetnek. 
7. Helyes a „C” válasz. Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, ille-
tőleg vezetni.  E szabály értelemszerűen érvényes a lovaglásra is.
8. Helyes az „A” válasz. Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas út-
testen balra kanyarodni készülő jármű vezetőjének kétszer kell meggyő-
ződnie arról, hogy nem akarják-e balról megelőzni: először az úttest fele-
zővonalához húzódás előtt, másodszor pedig mielőtt a balra kanyarodást
ténylegesen megkezdi. 
9. Helyes az „A” válasz. A sárga színű táblán a fekete nyilak jelzik a
forgalmi sávok vonalvezetését. A sematikus rajz előre felhívja a jobb szél-
ső sávban haladók figyelmét arra, hogy sávváltoztatásra, illetve elsőbb-
ségadásra fognak kényszerülni.
10. Helyes a „B” válasz. A képen látható forgalmi helyzetben a gépko-
csiknak a forgalmat irányító rendőr a továbbhaladás tilalmát jelzi. Erre a
jelzésre jobbra bekanyarodni sem szabad.
11. Helyes az „A” válasz. Lakott területen lévő, párhuzamos közleke-
désre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelek-
kel vannak megjelölve, a belső forgalmi sávban (sávokban) taxival folyama-
tosan is szabad haladni, feltéve, hogy ezzel a jármű a mögötte gyorsab-
ban haladó járművek közlekedését nem akadályozza.
12. Helyes a „B” válasz. A táblakombináció azt jelzi, hogy az úton tel-
jes sorompóval biztosított vasúti átjáró van. Az átjárót megközelíteni csak
fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve az
azon történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosításá-
ra szolgáló közúti jelzéseknek.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Soczó Béla 
1959 – 2014

volt FŐTAXI URH 1844

Tragikus hirtelenséggel – szívinfark-
tus következtében – elhunyt Soczó
Béla, volt FŐTAXI URH 1884 kollé-
gánk! 

Sajnos az elmúlt időszak gyors változásaival nem tudott
lépést tartani, néhány hónapja kénytelen volt megválni a
Főtaxitól. Harminchét évet töltött a cégnél, ez volt első mun-
kahelye. 

Alig volt 55 éves!  Nyugodj békében!
(FŐTAXI Zrt.)

V. Veres Pálné utca: Nem lehet látni a jelzőtáblát

XI. Szerémi út: Nem
itt kell jobbra fordul-
ni, hanem a követke-
ző sarkon
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V. Veres Pálné utca – Szerb utca sarok 

!Pontosan a fa mögé helyeztek ki egy jelzőtáblát. Kérjük áthelyez-
ni, hogy látható helyen legyen. 

• Intézkedtünk a jelzőtábla alacsonyabbra helyezéséről. 
XI. Szerémi út – Barázda utca sarok

!Jelzőtábla mutatja, hogy itt kell jobbra fordulni az autópályák felé.
De nem itt kell, hanem a következő kereszteződésben, az Andor

utcánál. Kellene egy „200 méter” kiegészítő jelzőtábla. 
• A kivitelezés folyamatban van. 
VII. Murányi utca – Verseny utca sarok 

!Forgalmirend-változás történt, már nem lehet jobbra fordulni a
Murányi utcából a Verseny utcába. Kérünk kihelyezni egy „Kötele-

ző haladási irány” jelzőtáblát.
• A Murányi utca egyirányúsítva lett a Thököly út felé, az „Elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtábla leszerelésre került. A „Kötelező haladási
irány” jelzőtábla így már nem indokolt. 
VIII. Márkus Emília utca – Rákóczi út sarok 

!Hónapokkal ezelőtt elkészült a kijárat a Márkus Emília utcából a
Rákóczi út felé. A taxisok nem értik, miért nincs átadva.

• A hatóság várja a különböző szakhatósági nyilatkozatokat, ezért
nem került még megnyitásra a kihajtó. 
XXII. Balatoni út – Csúcs utca  

!Taxis kolléga jelezte, hogy rendszeres a sárfelhordás a jelzett hely-
színen. Jó lenne, erre a tényre jelzőtábla figyelmeztetne. 

• A kerületi Önkormányzat figyelmét felhívtuk arra, hogy a telephe-
lyet szólítsák fel a sárfelhordások megszüntetésére. Nem forgalom-
technikai feladat ennek elhárítása. 
Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest
közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen ke-
resztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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akadályra. A veszélyes oldalon haladónak az úttest szélétől nagyobb biz-
tonságos távolságot célszerű tartani.
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mert megállt a kerékpársávon, illetve a várakozó autók mellett második-
ként. Az utas pedig csak akkor nyithatja ki a jármű ajtaját, ha ezzel a köz-
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désre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelek-
kel vannak megjelölve, a belső forgalmi sávban (sávokban) taxival folyama-
tosan is szabad haladni, feltéve, hogy ezzel a jármű a mögötte gyorsab-
ban haladó járművek közlekedését nem akadályozza.
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Ajánlatunk 2014. június 30-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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