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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 az Insignia átlagfogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, változattól
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereske- 
désekhez. A kép illusztráció.

Insignia 4-ajtós 2.0 dízel motorral 

akár 5.999.000 Ft-ért!*
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A személytaxival végzett személytaxi-szol-
gáltatás és a személytaxi-szolgáltatást köz-
vetítő és szervező szolgálat működtetésé-
nek feltételeiről, a taxiállomások létesíté-
sének és igénybevételének rendjéről és a
személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról
szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Taxi Rendelet) szeptem-
ber 1-jén hatályba lépett. 

A Taxi Rendelet 11. § (7) bekezdése
értelmében „A közlekedésszerve-
ző – a jármű megszemlélését köve-
tően – a taxiállomás használati hoz-
zájárulást csak abban az esetben
adja ki, ha a vállalkozás és a jármű
e rendelet feltételeinek megfelel.”

2013. szeptember 1-től 2014. április 30-ig
4447 db jármű minősítése történt, amely-
ből 3429 db megfelelt, 1006 db pótszem-
lére visszahívását kellett kérnünk és 12 db
jármű végleges elutasításra került. 

A Taxi Rendelet 4. §-ban foglaltak,
a személytaxi-szolgáltatást közve-
títő és szervező szolgálat (fuvar-
szervező) működési feltételeinek
előzetes vizsgálata is a közleke-
désszervező kötelezettsége. A
vizsgálat során az ellenőrzés kiter-
jed a szolgálat pénzügyi megfele-
lőségének vizsgálatára, infokom-
munikációs eszközeire vonatkozó
műszaki előírások teljesítésére,
diszpécseralkalmazásának megfe-
lelőségére, védjegyoltalom alatt
álló szabadjelzőjének, logójának
és a járműveken megjelenítendő
reklám jóváhagyására. 

2014. április 30-ig 13 benyújtott kérelem
alapján 11 fuvarszervező felelt meg vala-
mennyi minősítési követelménynek: a
Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató
Zrt.; a Taxi Plus Europe Kft.; a Reklámtaxi
Fuvarközvetítő Kft.; az RT5 Taxi Holding
Kft.; a Taxi4 Kft.; a City Taxi Fuvarszervező
Szövetkezet; a Városi Taxi (Centrum Taxi
Szolgáltató Kft.); a 6X6 Taxi Közlekedési
szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; a TOP

Taxi-2000000 Kft.; a Tele 5 Taxi Hungary
Kft.; és az MB Elit Luxury Kft. A kérelmet
benyújtó további fuvarszervezők közül 1 IT
minősítésen alkalmatlanság miatt jelenleg
ismételt Auditra vár. További 1 hiánypótlás
teljesítésére váró szolgálat a minősítési el-
járás során időközben minősített cégbe
olvadt.

A Taxi Rendelet 17. § (1) bekezdé-
se alapján „Az e rendeletben fog-
laltak megtartását Budapest köz-
igazgatási területén belül a közle-
kedésszervező ellenőrzi.” 

2013. szeptember 1-jétől – a Taxi Rende-
letben foglaltak – taxiszolgáltatók általi
megtartásának ellenőrzése során egyrészt
a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelőivel közö-
sen, taxiállomásokon és azok környezeté-
ben nyílt ellenőrzés során folytattunk vizs-
gálatokat, másrészt olyan próbautazásokat
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Feljegyzés

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szol-
gáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxi-
állomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szol-
gáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtá-
sáról és az ellenőrzések tapasztalatairól.

2013. szeptember–2014. április
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végeztünk, amelyek végén a taxiellenőr munkatár-
sak nem fedték fel magukat, helyszíni jegyzőköny-
vet nem töltöttek ki, de az utazás során tapasztalt
jogsértéseket, tárgyi bizonyítékokkal is alátámasz-
tották. 

Összességében 2013. szeptember 1. és
2014. április 30. között 7379 próbautazásos el-
lenőrzést hajtottunk végre. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közleke-
dési Hatóságánál 382 esetben kezdeményeztük
taxiengedély visszavonását. 

A próbautazások során 1841 esetben (az el-
lenőrzések 25%-ában) tapasztaltuk, hogy a taxi-
szolgáltató a fuvarfeladat befejeztével nem ad
nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. 

Ha a taxiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből
nem nyomtatja ki a nyugtát, akkor a gép memóri-
ája nem rögzíti, törölhetővé teszi a fuvardíjat, és
az az összeg, ami a taxaméterben nem szerepel,
az adóbevallásba sem fog belekerülni. (Október
1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelői teljes hatáskör-
ben ellenőrizhetik a taxiszolgáltatókat, az ellenőr-
zésük befejezésekor jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben ha nyugtaadási kötelezettség elmu-
lasztását rögzítik, eljárást kezdeményeznek a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.)

A próbautazások során 2013. szeptember 1.
és 2014. április  30. közötti időszakban 646
esetben tapasztaltunk olyan mértékű árdrágí-
tást (a Rendeletben rögzített hatósági ártól elté-
rő ár alkalmazását, a taxaméter mérésének kül-
ső befolyásolását, hamis számla adását, kiállási
díj alkalmazását, érvénytelen adószámmal vég-
zett szolgáltatást), aminek következményekép-
pen a taxiállomás-használati engedélyt azonnali
hatállyal felmondtuk, erről értesítettük a Közle-
kedési Hatóságot, és kértük az árdrágító taxi-
szolgáltató taxiengedélyének visszavonását.
Párhuzamosan eljárást kezdeményeztünk a Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságnál is a vásárlók meg-
károsítása miatt.

Az ellenőrzéseink során 2013. szeptember 1.
és 2014. április 30. közötti időszakban 110 eset-
ben tapasztaltunk személyszállítási szolgáltatás-
ra vonatkozó engedély hiányában végzett szolgál-
tatás-teljesítést. Ezekben az esetekben eljárás
megindítását kezdeményeztük a NAV-nál és az il-
letékes közlekedési hatóságnál. 

A taxiszolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a
pályaudvarok, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
tér, belvárosi frekventált helyek közelében kon-
centráltuk, figyelembe vettük azokat a BKK Zrt.-
hez érkező utaspanaszokat is, amelyekben a
megkárosított utasok az indulási helyüket megje-
lölve kérték az árdrágítás kivizsgálását.

4

Egy idõs úriember évek
óta hallási problémákkal
küszködött. Elment az orvo-
sához, akinek sikerült szá-
mára egy olyan készüléket
felszerelni, mely 100%-os
hallást biztosított.

Egy hónap múlva elment
ellenõrzésre az orvoshoz, aki
azt mondta: – Az ön hallása
tökéletes. Gondolom, a csa-
ládja is nagyon örül ennek.

Az idõs úr így válaszolt: –
Még nem mondtam meg a
családomnak. Csak ücsör-
gök, és hallgatom a beszél-
getésüket. Már háromszor
írtam át a végrendelete-
met!

* * *
Kórházi szabályok szerint

minden távozó betegnek
tolószékben kell elhagynia a
kórházat. Mikor még tanuló

nõvérként dolgoztam, egy
idõs bácsit találtam az ágy
szélén felöltözve, kis bõ-
rönddel a lábánál, aki közöl-
te, hogy õneki nem kell to-
lószék.

Egy idõ után meggyõz-
tem a szabályokról, és
végre megengedte, hogy a
liftig eltoljam. A liftben
megkérdeztem, hogy vár-
ja-e a felesége a kórház

bejáratánál? Erre azt vála-
szolta: 

– Nem hiszem, szerintem
még mindig fent van a für-
dõszobában, ahol átöltözik
a kórházi hálóingbõl.

* * *
– A feleségem zongorázik,

a fiam trombitál, a lányom
hegedül.

– És te?
– Én tûröm.
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Még mindig…

Főbb mutatók 2013. 2013. 2013. 2013. 2014. 2014. 2014. 2014. összesen
szeptember október november december január február március április

Próbautazások száma 829 1362 1011 820 847 912 798 800 7379
Észrevételek száma 1579 2562 2187 1654 1720 1928 1263 1240 14133
Próbautazások költsége (Ft) 1802487 2156555 2214720 1701145 1820755 1584290 1416150 1894100 14590202
A 31/2013. Főv. Kgy. 
Rendelet megsértése, 1249 1908 1598 1235 1232 1437 1008 936 10603
nem megfelelőség
Nyugtaadás elmulasztása 207 410 336 204 271 200 83 130 1841
Visszajáró pénz 35 63 51 31 20 28 8 6 242
átadásának elmulasztása
Taxaméterrel elkövetett 38 67 78 30 52 60 39 32 396
csalás gyanúja
Kerülő út alkalmazása 1 13 7 1 0 0 0 8 30
Fuvar megtagadása 20 40 9 19 26 54 29 22 219
Árdrágítás más tarifával 8 11 18 13 14 20 10 6 100
Hamis számla 3 3 5 5 20 7 9 15 67
Törölt, lejárt taxiállomás- 18 42 61 57 57 67 39 48 389
használati megállapodás
Kiállási díj alkalmazása 1 2 0 0 1 2 0 0 6
Engedély nélküli személy- 0 0 18 10 25 24 14 19 110
szállítási szolgáltatás
Érvénytelen adószámmal 0 0 15 16 17 12 9 8 77
végzett szolgáltatás
Panaszbejelentés vizsgálata 51 52 39 43 38 30 40 32 325

A taxiellenőr munkatársak továbbra is három
műszakban, éjjel és nappal, munkanap és hét-
végén folyamatosan ellenőrzik a taxiszolgálta-
tók tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva a
hatósági rögzített ár betartására. A taxiszol-
gáltatás ellenőrzési csoport az ellenőrzéseket
koordinálja, amelyet a Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóság közterület-felügye-

lőivel, Budapest Főváros Kormányhivatala Fo-
gyasztóvédelmi Felügyeletével, Budapest Fő-
város Kormányhivatala Közlekedési Felügyele-
tével, Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyeletével,
a Fővárosi Önkormányzat taxiellenőr munka-
társaival, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köz-
ponti és területi szerveivel, és a BRFK, vala-

mint a Repülőtéri Rendőri Igazgatósággal kö-
zösen végzi.

A beérkezett utaspanaszok száma 2013.
szeptember 1. és 2014. április 30. közötti idő-
szakban 325 db. 

Budapest, 2014. április 30.
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető

Még mindig nem vesszük komolyan a taxiban
történő dohányzásra vonatkozó tilalmat...

Három idõs ember sétál. Az elsõ
azt mondja: – Szeles az idõ, igaz-e?
Második így válaszol: – Nem, ma
csütörtök van.

Mire a harmadik hozzáteszi: – Én
is, menjünk és igyunk meg egy sört.

* * *
Egy ember meséli a szomszédjá-

nak: 
– Éppen most vettem egy új hal-

lókészüléket, igaz, hogy négyezer
dolláromba került, de ez a legjobb.
Most már a hallásom tökéletes!

– Igazán? – kérdi a szomszéd –
Milyen gyártmányú?

– Fél kettõ.
* * *

– Apu, az ufók a barátaink vagy
az ellenségeink?

– Miért kérded, kisfiam?
– Mert az elõbb az udvaron le-

szállt egy csészealj, és elvitték a
nagymamát...

– A barátaink!
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• Az elmúlt hónapokban
igen sok anyag jelent meg e
lap hasábjain is az árdrágítá-
sokat követő szigorú szank-
ciókról. Ugyanakkor az ellen-
őrzések nem csak erre az
egy szempontra fókuszál-
nak. Kérdés, mi a következ-
ménye az apróbb, nem a vi-
teldíjat érintő szabályszegé-
seknek? Szerződésbontás?
• Nem, erről szó sincs! Az ellen-
őrzések során megállapított mu-
lasztások természetesen valami-
lyen intézkedést minden eset-
ben maguk után vonnak, de nem
járnak szerződésbontással. Azt
tudom mondani, amennyiben a
vállalkozás tekintetében történik
valamilyen hiány-megállapítás,
akkor levelet írunk, melyben kér-

jük, hogy azt vizsgálják ki és le-
gyenek kedvesek választ adni.
Ebbe a körbe például az is bele-
tartozik, ha a taxis ugyan kinyom-
tatja a nyugtát, de annak fejlé-
cén nem látszik, hogy ki a nyug-
taadó, mert esetleg a festékpat-
ron kifogyóban van. Az adott pél-
dánál maradva tudjuk, hogy nyil-
vánvalóan nem mi vagyunk az el-
sők, akiknek ilyen olvashatatlan
fejléccel adott a gépkocsivezető
nyugtát. A taxis, vagy a vállalkozó
ezt az ellenőrzést megelőzően
is kijavíthatta volna, de nem fi-
gyelt oda. Mi tehát ezt levélben
jelezzük, amire mindig jön vá-
lasz, mellékelve a kijavított és ki-
nyomtatott, a hibát is korrigáló
változatot. Mi pedig megnyug-
szunk, hogy a felvetett problé-

mával foglalkoztak, azt kijavítot-
ták. Hasonló a helyzet, ha példá-
ul a fényképes igazolvány nem
volt a helyén, esetleg elfelejtette
a taxis kitenni. Nem érdemes itt
minden lehetséges probléma-
forrást felsorolni. A lényeg, hogy
az eseményekkel kapcsolatban
az összes hibát felrójuk, és el-
küldjük írásban a vállalkozásnak.
Mindössze azt szeretnénk elér-
ni, hogy ezeket javítsák ki, oldják
meg. Az esetek jelentős részé-
ben csak figyelemfelhívás zajlik. 
• Mi történik, ha az adott ta-
xis fuvarszervező irodával áll
szerződésben, és például az
URH-n adják ki a fuvarokat?
Ez esetben is a taxist, vagy
az adott vállalkozást figyel-
meztetik?

• Nyilvánvalóan vannak olyan hi-
ányosságok, hibák, melyek
egyébként a fuvarszervezőre tar-
toznak. Mert ha az URH-rádió
nem az előírásoknak megfelelő-
en szól, azon nem csak a taxisok
beszélgetnek egymás között az
utas zavarása nélkül, hanem a
címkiadás is így történik, akkor
nyilvánvalóan szólni kell a fuvar-
szervezőnek. A néma címkiadás-
ra vonatkozó előírás ugyanis
nem teszi lehetővé, hogy az
URH-készüléken keresztül folya-
matosan címeket adjanak ki. Ál-
talában az a tapasztalatunk,
hogy amikor súlyosabb hiányos-
ságokat észlelünk, a fuvarszer-
vezők részéről semmitmondó vá-
laszok érkeznek. Valószínűleg
nem teszik meg azt a figyelem-

6

Kipróbáltuk, működik

FELJEGYZÉS

A február 26-i közös akcióhoz,
mely során az alábbi feladat lett
végrehajtva:

Információink szerint az egyik
taxaméter-szerviz műhelyében il-
legálisan ún. „órapörgető” ké-
szüléket szerelnek be taxisok-
nak. Az akció kezdetekor a NAV
négy munkatársa és én megfi-
gyelést végeztünk. Akció során
igénybe vettünk egy fedőtörté-
nettel ellátott taxist, aki a mű-
helynél megkeresi azt a szerelőt,
aki vállalja az ún: órapörgető

szerkezet beszerelését. Az esemény során
a taxis és a szerelő beszélgetéséről hang-
anyag készült. Szerelő azonnal nem vállalta
a beszerelést, de a taxisnak megadta a tele-

fonszámát, hogy pénteken 13.00 óra
környékén telefonáljon, és akkor a
szerelő által megadott helyen elintézi
a beszerelést. 

A 2014.02.28-i esemény:
A szerelő által megadott

időpontban a taxis felhívta a
szerelőt, aki megadta a csalá-
di házának címét, hogy ott
várja a taxist, és az udvaron
beszereli az órapörgető egy-
séget.

A szerelő ezen a címen la-
kik. (….)

A taxis megérkezett a meg-
adott címre, majd beállt az ud-

varra ahol a szerelő elvégezte a beszere-
lést.

A szerelő egy kis fekete kinézetű elektro-
nikai eszközt kötött a taxaméter kábeleire,
párhuzamos kötéssel, majd az eszközt az
autó műszerfala alá rejtette, úgy, hogy az ki-
sebb szereléssel eltávolítható legyen. Az
eszközt egy távirányítóval lehet használni,
amit a taxisnak átadott. A taxis a szerelés el-

végzése után a szerelő részére átadta az
előre kialkudott összeget, 26.000.- Ft-ot,
majd távozott a helyszínről.

A szerelésről hanganyag készült.
Az akció végeztével az órapörgető egy-

séget a taxiból eltávolítottuk, amiről video-
felvétel készült. Majd a BKK épületébe be-
szállítottuk a szerkezetet.

Budapest, 2014. március 1.
Az órapörgető egység és a
hozzá tartozó távirányító

A munkaügyi hatóság is bejelentkezett
Beszélgetés dr. Komáromi Endrével
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felhívást, amit mi a jó partneri vi-
szonyban szeretnénk. De tudo-
másul vesszük ezt a hozzáállást,
és további szankciók nem tör-
ténnek az ügyben. Ismételten
hangsúlyozom: súlyos szankció
akkor történik, ha a taxisok pör-
getik az órát, becsapják az uta-
sokat, köztük a próbautazást
végző kollégáimat. Akkor az a
határozott meggyőződésünk,
hogy nem ők az egyetlenek, aki-
ket ilyen jellegű kár ért, és az
ilyen ügyekben továbbra is szer-
ződést bontunk.
• Ha már az árdrágításról
esett szó, igaz a hír, hogy a
BKK taxiellenőrei „hivatalo-
san” vásároltak egy viteldíj-
pörgető és törlő „okossá-
got” az egyik taxióra-szerelő-
től? 
• Igen, igaz, kipróbáltuk, és bi-
zony működik! Miután nagy szám-
ban tapasztaltuk, hogy nyugtát,
számlát nem adnak a taxisok, vé-
lelmeztük, hogy ez iparszerű mé-
retekben történik. Meglepő volt
az is, hogy néhány esetben, ami-
kor egy számlakorrekció miatt az
adott vállalkozást kértük, hogy
válaszoljon megkeresésünkre,
akkor az megküldte számunkra a
havi teljesítmény-kimutatását.
Abból számunkra az derült ki,
hogy például 80 ezer forintnyi
üzemanyagköltségre 27 ezer fo-
rintos bevétele keletkezett a vál-
lalkozónak. A konkrét esetben a
novemberi hónapra küldött ada-
tok megkérdőjelezik, hogy a ta-
xaméterben vajon minden egyes
fuvar benne van-e? Ezért, és az
előzőekben érintett okok miatt
utánajártunk a problémakörnek,
és találtunk olyan óraszervizt,
mely az adóelkerülést segítő ki-
egészítő berendezést épít be az
autóba. Mi az előzetes időpont-
egyeztetést követően egy taxival
megjelentünk a helyszínen, és
beszereltettünk egyet az álta-
lunk odaküldött autóba. Kifizet-
tünk az „okosságért” 26 000 forin-
tot, az eseményt jegyzőkönyvez-
tük, a kiegészítőket lefotóztuk,
majd a NAV felé jeleztük, hogy
ez számunkra elfogadhatatlan.
Kértük, legyenek olyan kedve-
sek nem csak ezt a konkrét
ügyet, hanem az adott óraszer-
viznek a teljes tevékenységét is
átfogóan felülvizsgálni. 
• Állítólag volt olyan taxis,
aki három ellenőrzésbe fu-
tott bele és mindhárom alka-
lommal azonos sorszámú
nyugtát adott.

• Igen, ez is igaz! Ugyan-
azt a sorszámot kaptuk
az adott taxistól, mindhá-
rom ellenőrzés alkalmá-
val. Amikor ennek okára
először a vállalkozásnál
kérdeztünk rá, elég szak-
maiatlan választ adtak.
Vagyis, hogy az órával
volt probléma, de az al-
kalmazott elment és kija-
víttatta a hibát. Szerin-
tünk viszont ugyanazzal a
sorszámmal akkor lehet
nyugtát kiadni, ha törlik
az előző adatot, adato-
kat. Többek között az el-
lenőrnek átadott nyugta
adattartalmát is. Ez a
problémakör nem csak
adózási szempontból
fontos számunkra, ha-
nem azért is, mert ilyen
esetekben a vásárló
megkárosítása is meg-
történik. Jó, ha tudják a
taxisok, nagyon-nagyon
sok levelet írunk többek
között a NAV-nak. Példá-
ul amikor azt tapasztal-
juk, hogy a nyugta-szám-
la fejléce nem annak a
nevére szól, akinek a ré-
szére a vállalkozási en-
gedélyt kiállították. Majd
minden esetben írunk a
fogyasztóvédelemnek is.
Most már több száz ügy
van folyamatban részben
a NAV-nál, részben a fo-
gyasztóvédelemnél. 
• Ezek eredményéről mit le-
het tudni?
• Arról, hogy ők milyen eljárást
folytatnak le, mennyi idő alatt és
az milyen eredménnyel zárul,
nincs tudomásunk. De mind a
két szervezet bejelentkezett ná-
lunk, és többnyire együtt ellen-
őrizzük a taxiszolgáltatókat. Új
jelenség, ami májusban kezdő-
dött el, és amiről jobb, ha tudnak
a taxisok is, a munkaügyi ható-
ság is bejelentkezett az ellenőr-
zésekbe. Szerintük nagyon sok
taxis nem a megfelelő óraszám-
mal van az adott vállalkozásba
bejelentve. Illetve még a bejelen-
tés alapján sem fizetik meg azo-
kat a járulékokat, melyeket a tör-
vény kötelezően előír. Abban
maradtunk, hogy a közös ellen-
őrzéseket az utcán kezdjük.
Amennyiben alkalmazott taxissal
találkozunk, úgy az ellenőrzés
annál a taxis cégnél folytatódik,
melyhez a gépkocsit vezető
egyébként tartozik. Vagyis má-

justól bővített közös ellenőrzés-
ben gondolkodunk. 
• Közeledik a nyár, a turista-
szezon, amivel kapcsolatban
két dolgot kérdeznek rajtam
keresztül a taxisok. Az első,
hogy mi van akkor, ha az
utas kártyával szeretne fizet-
ni, de a taxiban nem műkö-
dik, vagy egyáltalán nincs
POS-terminál?
• Amennyiben egyáltalán nincs,
akkor ott komoly probléma van,
hiszen a taxiszolgáltatás e nélkül

nem működhet. Abban az eset-
ben, ha valamiért a meglévő ter-
minál nem működik, amit megpa-
naszolnak, úgy minden esetben
írásban a vállalkozáshoz fordu-
lunk. Kérjük, hogy adjon magya-
rázatot a hibára. A válaszban do-
kumentálni kell a hibát és azt,
hogy mi történt ezt követően. Itt
szerviz-számlára, javítási doku-
mentumra tartunk igényt, vagyis
arra, hogy a javítást a hiba észle-
lését követően elkezdték, vagy
befejezték. 

Két idõs ember az öregek
otthonából egy fa alatt ül-
dögél és beszélget:

– Én már 83 éves vagyok,
és mindenem fáj. Tudom,
hogy te még idõsebb vagy,
hogy érzed magad?

– Én, mint egy újszülött! 
– Tényleg?
– Igen! Se fogam, se ha-

jam, és azt hiszem, éppen
bepisiltem…

* * *
– Doktor úr, félig megsü-

ketültem.
– Olyan nincs. Valaki vagy

süket, vagy nem. Ismételje,
amit a fülébe súgok:

– Nyolcvannyolc.
– Negyvennégy.

Fővárosi követelmények, határidők
A fővárosi taxizást szabályozó közgyűlési rendelet több részhatáridőt ír elő a
követelmények teljes megújulása előtt. 2013. szeptember elseje után már
csak a rendeletnek mindenben megfelelő autók állíthatók üzembe, de az érvé-
nyes drosztengedéllyel rendelkezők meglévő autóikkal tovább dolgozhattak. 
2014. január 15-től kiestek a 15 évnél idősebb autók. 

Nézzük, milyen részhatáridők vannak még:

• 2014. szeptember elseje után Budapest területén kizárólag a jogszabályban
jelzett sárga színű autók szolgáltathatnak fix tarifával, a megfelelő tájékoztató fel-
iratokkal.
• Október 15-től kizárólag téli gumiabronccsal felszerelt taxik működhetnek
(március 15-ig).
• 2015. június 30-ig futhatnak még a 10 évnél idősebb, de 15-nél fiatalabb ko-
csik, amennyiben a rendelet megjelenésekor érvényes drosztengedéllyel ren-
delkeztek. 
• Ugyanezen dátummal fejeződik be az átmeneti engedmények korszaka. Ettől
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• Van valamilyen szankciója
az ilyen hibának?
• Jelenleg levelet írunk, és ha
kell, figyelmeztetünk. Szeptem-
ber elsejét követően, amikortól
minden taxigépkocsi sárga lesz
a fővárosban és az autóéletkort
leszámítva minden jogszabályi
feltételnek meg kell már felelni,
szeretnénk leülni az érdekképvi-
seletekkel és a kamarával. Meg
kívánjuk velük beszélni, hogy
mik legyenek azok a szankciók,
melyeket attól fogva alkalma-
zunk. Akár kiterjesztve a szerző-
désbontást olyan esetekre is,
melyekre jelenleg ezt nem alkal-
mazzuk. A példánál maradva, az
nem működik, hogy az utassal,
az ő költségére keresni kell egy
működő bankterminált, majd ott
meg kell állni és készpénzfelvé-

telre kényszeríteni, mert a taxi-
ban nincs, vagy nem működik a
POS-terminál. Ez később már
nem lesz ennyire bocsánatos
bűn, mint most. Jelenleg, ahogy
mondtam, figyelemfelhívással és
egy normális válasszal túllépünk
a problémán.
• A másik nyárral kapcsola-
tos kérdés a légkondira vo-
natkozik: a rendelet ezt kö-
telezővé tette az autókban.
Kérdés, hogy csak a meglé-
tét, vagy a használatát is?
Ha a taxis az ablakok lehúzá-
sával hűt, kérheti az utas a
légkondi használatát? Van
olyan utas is, aki viszont
nem szereti a légkondit. Mi a
helyes, elvárt hozzáállás?
• A rendelet előírását ellenőriz-
ni fogjuk. Kínai legyezővel nem

lehet pótolni a légkondit. Ez
nem működik. Tavasszal egy
speciális műszer beszerzését in-
dítottuk el. A minősítésnél nem
csak azt nézzük majd meg, hogy
a légkondi benne van-e az autó-
ban, hanem azt is, hogy az meg-
felelő hőmérsékletre hűt-e? Ezt
egy objektív mérőműszerrel mér-
ni fogjuk. Ugyanis tudjuk, hogy a
kissé öregebb autóknál a lég-
kondi-berendezést időnként gáz-
zal is fel kell tölteni, mert külön-
ben csak egy egyszerű ventilá-
torként üzemel. Tehát azt is ellen-
őrizni kívánjuk, hogy megfelelő
hőmérsékletet tud-e biztosítani?
• Visszatérve a kérdésre, az
utas kérheti, vagy tilthatja
használatát?
• A taxisnak minden esetben az
utast kell kiszolgálni. Aki kérheti

a légkondi bekapcsolását, de ki-
kapcsolását is. Tehát minden az
utastól függ. Ő a megrendelő, ő
fizet, így a szolgáltatás az ő igé-
nyeit köteles kielégíteni.  
• A hátralévő hónapokban
hány autóra vár még vizsga?
• Az fővárosban regisztrált au-
tók 60%-át már minősítettük. Azt
is látjuk a rendelkezésünkre álló
adatokból, hogy jelentős számú
taxi dolgozhat a jövő év közepé-
ig. Arra azért ezúton is fölhívom
minden érintett figyelmét, hogy
jövő év július 2-tól, a rendeletnek
nem megfelelő autóval már nem
lehet szolgáltatni. Az autócserét
pedig időben el kell kezdeni, ne-
hogy bárki is kicsússzon a határ-
időből!
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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A Smith család évek óta
várja a gyermekáldást, de
hiába, a férj terméketlen.
Hosszas gondolkodás után
nagy nehezen arra az elha-
tározásra jutnak, hogy fo-
gadnak egy „bérapát”. A
nagy nap reggelén Mrs.
Smith idegesen várja a je-
lentkezõt.

Eközben házaló fotós
csenget be az ajtón, hátha si-
kerül egy kis munkát talál-
nia. Mrs. Smith ajtót nyit.

– Jó reggelt, asszonyom,
azért jöttem...

– Ó, tudom miért jött. Már
nagyon vártam – vág közbe
Mrs. Smith.

– Tényleg? – lepõdik meg a
fotós. – Nagyon jó. Tudja, a
gyerekek a specialitásom.

– Ebben bíztunk a férjem-
mel. Jöjjön be és foglaljon
helyet! Hamarosan Mrs.
Smith a tárgyra tér:

– Nos, akkor hol kezdjük?

– Bízzon csak mindent
rám! Azt hiszem, kettõt csi-
nálnék a fürdõkádban, egyet
a kanapén és talán néhányat
az ágyon. Esetleg a nappali
is mókás lehet...

– Fürdõkád, nappali? – cso-
dálkozik az asszony. – Nem
csoda, ha a férjemnek nem
sikerült eddig…

– Nos, asszonyom, senki
nem tud minden alkalommal
tökéletes dolgokat produkál-
ni. De ha kipróbáljuk több
pozícióban, különbözõ irá-
nyokból, biztos vagyok ben-
ne, hogy elégedett lesz az
eredménnyel.

– Úristen, az nagyon sok...
– sóhajtja Mrs. Smith.

– Asszonyom, az én szak-
mámban az embernek mu-
száj idõt szánnia a munkájá-
ra. Meg tudnám csinálni öt
perc alatt is, de biztos va-
gyok benne, hogy elégedet-
len lenne vele.

– Hát, nem is tudom... –
motyogja Mrs. Smith.

A fotós elõveszi a tárcáját
és kihúz belõle egy soroza-
tot a legjobban sikerült gye-
rekfényképeibõl. Megmutat-
ja az elsõt:

– Nézze csak, ezt például
London belvárosában, egy
busz tetején csináltam!

– Úristen! – kiált fel Mrs.
Smith, elõhúzva zsebkendõ-
jét.

– És ezek az ikrek is elég jól
sikerültek, pedig az anyjuk
nagyon megnehezítette a
dolgomat.

– Megnehezítette?
– Igen. Végül ki kellett men-

nünk a Hyde parkba, egyéb-
ként nem is sikerült volna.
Képzelheti, milyen nehéz
volt ott a sok ember között.
Annyian jöttek oda, hogy
négy-öt sorban is lökdösték
egymást.

– Négy-öt sorban? – kérde-

zi Mrs. Smith tágra nyílt
szemmel.

– Igen – mondja a fotós. –
Az anyjuk nagyon hisztis
volt. Több mint három óra
hosszat sikítozott folyama-
tosan. Gondolhatja, milyen
nehéz volt koncentrálnom.
Aztán besötétedett, úgy-
hogy a végét már sietve kel-
lett ellõnöm. Amikor meg a
mókusok elkezdték rágcsálni
a felszerelésemet, csomagol-
tam és hazamentem.

– Azt mondja, tényleg meg-
rágcsálták a hmm... felszerelé-
sét? – hajol elõre Mrs. Smith.

– Igen, így volt. Nos, asszo-
nyom, ha készen áll, akkor
behoznám az állványomat.

– Állványát?
– Persze. Szükségem van rá,

a felszerelés olyan nagy,
hogy nem tudom sokáig tar-
tani. Asszonyom? Asszo-
nyom?...  A fenébe, hát nem
elájult?

Kollégánk levelet kapott. Amikor látta a fel-
adót, már tudta, hogy baj van. Azonban
csak a levél elolvasásakor döbbent meg
igazán. Részlet a levélből:

A fenti időben, az említett forgalmi rend-
számú gépjárművel szabálytalanul, a záróvo-
nalon megfordultak Budapesten, a VIII. ke-
rületi Baross utca 60. szám előtt. A közle-
kedési szabálysértést térfigyelő kamera rög-
zítette. 

Eddig is tudtuk, a Nagy Testvér mindent
lát, de ez a feljelentés új időszámítást je-

lent. Kezdetben a megállási tilalmakat rögzí-
tették és azután küldték a feljelentéseket.
Mostanában viszont a mozgó járművek sza-
bálysértését is figyelemmel kísérik. A Jó-
zsefvárosban, a Baross utca – József körút
sarkon nézik a szabálytalanul jobbra kisív-
ben fordulókat, de erről már sokszor
írtunk…

Most már viszont a záróvonalakat is ébe-
ren figyelik. Nincs más hátra, ezentúl ha
rosszalkodni akarunk, nagyon-nagyon néz-
zünk körül. De nem csak vízszintesen, hogy
nincs-e közelben rendőr. Emeljük tekinte-

tünket függőlegesen is és nézzünk körbe,
nincs-e térfigyelő kamera. 

Újból megismételjük: a megállási tilal-
makra vonatkozó feljelentések nem szűntek
meg, csupán technikai változás történt. Ki-
vették az objektív felelősség alól, azaz nem
küldik a számlát automatikusan a rendszám
tulajdonosának. Most megkérdezik – udva-
riasan –, ki vezette a gépjárművet. Annyi le-
hetőség van – miután senki sem köteles
terhelő nyilatkozatot tenni családtagjára –
hogy nem mondjuk meg, ki volt a jármű
vezetője… Juhász Péter

Új fejezet közlekedési szabálysértések
térfigyelő kamerákkal való rögzítésében…
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Ahogy az elmúlt években, úgy most is, a város több pontján tera-
szok kerültek a taxiállomások mellé. Hogy a taxikba nem lehet be-

ülni, kit érdekel? Hogy nem lehet látni a taxiállomást, kit érdekel?
Csak a taxisokat. De őket a kutya sem kérdezi… 

jup
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Megint teraszok a taxiállomásokon

Tizennégy hónapot kapott első fokon

Szabadlábra helyezték,
majd öngyilkos lett

Első fokon tizennégy hónap börtönbüntetéssel súj-
totta a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság azt a férfit,
aki március 22-én késsel fenyegetőzve vitte el egy
taxis járművét – tájékoztatta a Csongrád Megyei Fő-
ügyészség szóvivője magazinunkat. Meg nem erősí-
tett információink szerint a férfi szabadlábra helye-
zése után öngyilkos lett.

Szanka Ferenc ügyészségi szóvivő tájékoztatása szerint: a
bíróság gyorsított eljárásban erőszakkal, illetve az élet vagy
testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel, felfegyverkezve
elkövetett jármű önkényes elvétele és fogolyszökés bűntett-
ében mondta ki bűnösnek a férfit.

A vádlott Szegeden 2014. március 22-én szállt be a taxi-
ba, előbb az algyői hídig, majd Hódmezővásárhelyig vitette
magát. A városba érve azt kérte a taxistól, hogy vigye to-
vább Mártélyra, de ezt a sofőr nem vállalta. Az utas ekkor
kabátjából egy kést vett elő, azzal kezdett fenyegetőzni. A
taxis kiugrott a járműből, támadója átült a kormány mögé és
elhajtott. 

A bejelentés után 15 perccel a helyszínre irányított jár-
őrök a régi Tisza-töltésen feltartóztatták a menekülő M.
Lászlót.

A 40 éves férfi a taxiból kiszállva ellenállt a rendőri intéz-
kedésnek, a járőrök csak testi kényszer alkalmazásával tud-
ták elfogni és előállítani a rendőrkapitányságra. A vádlott a
rendőrségen, miközben a mellékhelyiséghez kísérték,
megpróbált megszökni, de az egyenruhások elfogták.

Meg nem erősített információ szerint, miután a férfit sza-
badlábra helyezték, öngyilkosságot követett el.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgála-
ta az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy öngyilkos-
sági eseteket hivatalosan nem kommunikálnak. Az öngyil-
kosság tényét ugyanakkor nem cáfolták.

k.z.t.

V. Szabadság tér 14.

VI. Bajcsy-Zsilinszky út 7. 

Hiába szóltunk… (2.)
Legutóbb jeleztem annak a kollégának az esetét, aki lelkesen, a taxiból a kapualjig
cipelte az utas csomagjait, ahogy a nagykönyvben elő van írva. Csakhogy a taxi
közben ott áll Budapesten, a VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky úton, a tilosban, a térfi-
gyelő kamerák kereszttűzében…

Most meg itt vannak a kollégák, szintén a VI. kerületi Nagymező utcában. Sor-
ban állnak a taxik utasra várakozva a telefonos rendeléskor. A „Megállni tilos” jel-
zőtábla hatálya alatt… Közben, ott a Mozsár utca sarkon a rettegett térfigyelő ka-
mera! Nincs megoldás? De van! Ne álljunk meg ott a tilosban, ahol lát bennünket
a térfigyelő kamera. Mit tehetünk? Itt például az Andrássy út felől álljunk meg, ne
a Mozsár utca felől. Az utca egyik oldalán tilos a megállás, de a másik oldalon
semmi sem tiltja…

J.P.

Sorban állnak a taxik a tilosban, szinte a kamera alatt
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Sikertelen 
fegyveres
rablótámadás
Taxis kollégánk április közepén a fővá-
rosi Józsefvárosban, a Dankó utcában
végzett fuvarjával. Az utas kártyával fi-
zetett, éppen a kártyalehúzóval bíbelő-
dött, amikor feltépték az ajtót! Kollé-
gánk egy késsel hadonászó, kábító-
szertől zavaros szemű „helybelit” lá-
tott, aki magából kikelve üvöltött:

– Szálljál ki azonnal!
Miután a támadó pásztázta a kocsi

belsejét, keresve a taxistárcát, taxi-
sunk gyorsan kapcsolt, egyesbe tette
a váltót – szerencséjére még járt a
motor – és ezerrel elindult, utassal
együtt! Néhány sarokkal arrább féke-
zett, megkérdezte a kedves utast, biz-
tosan ki akar szállni, vissza akar men-
ni a munkahelyéhez? 

A kedves utas már ismerte a környé-
ket, visszaballagott. Kollégánk termé-
szetesen azonnal hívta a rendőrséget,
ők kérték, tegyen feljelentést. Taxisunk
gondolkodott, gondolkodott és úgy
döntött, nem tesz feljelentést. Nem szí-
vesen találkozna támadóival, még a
rendőrségen, a bíróságon sem…

Halkan jegyezzük meg, szerintünk a
rendőrségnek hivatalból kellett volna
eljárást kezdeményezni, hiszen a fegy-
veres rablótámadás hivatalból üldö-
zendő, még akkor is, ha az sikertelen.
Ráadásul ennek a környéknek minden
négyzetcentiméterét térfigyelő kame-
rák pásztázzák éjjel-nappal!  Na mind-
egy, kollégánk így döntött. Egy tanul-
ságot mindenki levonhat az esetből:
ha arra járunk, úgy kell tenni, ahogy ki
van írva a kőbányai Hős utca falára.

Zárd be az ajtót belülről!
Ugyanis ott az a szokás, ha megáll

az autó a kereszteződésnél, a tilos jel-
zésnél, feltépik a jobb oldali ajtót, és
mindent visznek az ülésről! A hölgyve-
zetők előszeretettel teszik maguk mel-
lé a kézitáskájukat… Ha zárva az ajtó,
akkor egy tojás landol a szélvédőn. A
járművezető természetesen azonnal
mosni kezdi az ablaktörlővel, amivel a
lehető legrosszabbat teszi. Egy átlát-
hatatlan massza lesz maga előtt, sem-
mit nem lát előre.

Összefoglalva: Józsefváros veszé-
lyeztetett környékén zárkózzunk be jó
erősen. Sok autós ezt már magától
megteszi. Meg sok taxis is… És ha to-
jással dobják meg a szélvédőt, semmi-
képpen ne kezdjük lemosni, mert ak-
kor mégiscsak ki kell szállni a taxiból!

Juhász Péter

13

M5 Center

Az első márkaképviselet-látogatás
Az Országos Taxis Szövetség, ahogy az e lapban is megjelent, az elkövetkező évben
több márkakereskedésbe szervez látogatást, nem csak az OTSZ-tagok számára. A cél,
hogy a taxisok minél több lehetőséggel ismerkedjenek meg, mielőtt autót cserélnek.
Az alábbi levél az áprilisi rendezvényre invitált, melyet még több hasonló tartalmú meg-
hívó követ majd:

Kedves Kollégák!
Az Országos Taxis Szövetség segíteni szeretne abban, hogy minél szélesebb körben
megismerhessétek, valamint ki is próbálhassátok a legújabb taxinak alkalmas márká-
kat és modelleket. 

Fontos szempont egy új autó kiválasztásánál a kedvezményes ár, a kényelem, a fo-
gyasztás, az üzemeltetési költség (biztosítási és szerviz-díj) és nem utolsó tekintet-
ben a taxisoknak kedvező finanszírozás. 

A jövőben több közös látogatást szervezünk a kiemelt márkaképviseletekbe, ahol
megismerhetjük a legújabb konstrukciókat és technikai megoldásokat is. 

Az első állomás Citroën M5 Center 1194. Budapest, André Citroën u. 1. 
Szeretettel meghívunk tehát 2014. április 8-án 11 órára, a Citroën M5 Centerbe,

ahol személyesen is megismerhetitek a Citroën taxinak alkalmas flottáját: a C-Elyse-t, a
Berlingo-t, a C4 Picas-
so-t és a C4 Grand Pi-
casso-t. Mindegyik
modell kipróbálható,
tehát a jogosítványo-
tokat hozzátok ma-
gatokkal!

A rendezvényen
megjelenő taxisok
között ajándékokat,
valamint két, a kíná-
latban szereplő Citro-
ën gépkocsival eltölt-
hető teszthétvégét is
kisorsolunk.

Gyertek bátran. Mi
meghívunk egy jó ká-
véra, üdítőre és süte-
ményre. Kérdéseitek-
re szakemberektől
kaptok választ. 

Őrzött és zárt par-
kolót biztosítunk szá-
motokra.

Tehát találkozunk
április 8-án, az első
márkabemutatón!

Várunk szeretettel
a helyszínen.

Metál Zoltán 
OTSZ

A megígért sorsolást
természetesen meg-
tartották. A két nyer-
tes 1-1 hétvégén ke-
resztül próbálgathat-
ta az általa kiválasz-
tott Citroën típust.

Teszthétvégét nyert Sándor Imre Taxi4 690...

...és Balogh Károly City 179. Az ajándékot Metál Zoltán
(OTSZ) és Varga Tamás (Citroën Hungária) adta át

Havi aforizma Havi aforizma Soha nem halasztom holnapra,
amit holnaputánra is halaszthatok. 

Oscar Wilde
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Bizonylatmegőrzés
– sokba kerülhet a hanyagság –

Legtöbben postai csekken fizetik
meg az egyéni vállalkozói adókat
és járulékokat, ez alapján köny-
velik költségeiket.  De mi törté-
nik, ha valamilyen okból elvész a
befizetett csekkszelvény?

Az adózás rendjéről szóló törvény
előírja a bizonylatok  megőrzésének
kötelezettségét (akkor is, ha átalány-
adózunk, vagy „katázunk”! – ezt so-
kan nem tudják!)  A hivatkozott rende-
let szerint meghatározott iratokat
(többek között az adó- és tb-kötele-
zettség teljesítését igazoló feladóve-
vényt is) az egyéni vállalkozó az adó-
hatósághoz bejelentett helyen köte-
les 5 évig megőrizni.

Abban az esetben, ha a bizonyla-
tok elvesztek, akkor az adózó lénye-
gében nem a bejelentett helyen őrzi
a bizonylatokat, hiszen nincs mit őriz-
nie a bizonylatok elvesztése miatt.
Hiányzó bizonylatok miatt az adóható-
ság jelentős mértékű mulasztási bír-
ságot is kiszabhat az Art.-ben  részle-
tezettek szerint.

Persze nincs baj – gondolhatnánk
–, hiszen az adófolyószámla bizonyít-
ja a befizetés tényét. Igen ám,  azon-
ban nem pótolja a szóban forgó bi-
zonylatokat. Büntetést még így is ki
lehet szabni, bármennyire is ellenke-
zik ez a józan ésszel (hiszen a befize-
tés meglétét annál egyértelműbben
nem lehet bizonyítani, mint hogy a
pénz ott van az adóhivatalnál). 

A szabályos eljárás és a bírság el-
kerülése végett lehetősége van a vál-
lalkozónak arra, hogy a Postai Elszá-
molási Központ ügyfélszolgálatától
másolatot kérjen a feladóvevényekről.
Amennyiben megadja a szükséges
adatokat (a nevét, címét, a befizetés
címzettjét, az összeget, a feladás kö-
rülbelüli  dátumát, a posta a címét,
ahol feladta az összeget), díjfizetés
ellenében megkaphatja a csekken
befizetett összegre vonatkozó igazo-
lást (feladóvevény-másolatok), és ez
már hitelt érdemlő irat az adóhatóság
szerint is. A Posta Elszámoló Köz-
pont elérhetősége: Budapest XX. At-
tila út 40., az ügyfélszolgálat telefon-
számai: 1/421-7575, 1/421-7576. A
feladóvevény pótlásáért – annak
függvényében, hogy a szükséges
adatok előkerítése milyen mélységű
ügyintézést igényel –, bizonylaton-
ként kb. 700 és 3700 forint közötti
összeget kell fizetni.

14

Mókás feliratok:
– Vízvezeték-szerelõ autóján: „Mi megjavítjuk azt, amit a férje megjavított.“
– Nemdohányzó területen: „Ha füstölni látjuk, azt gondoljuk, hogy kigyul-

ladt, és ennek megfelelõen járunk el.“
– Szülõszoba ajtaján: „Tolni. Tolni. Tolni.“
– Szemészeten: „Ha nem látja hol van, jó helyre jött.“
– Családi ház kerítésén: „Szeretjük az ügynököket. Úgyis drága a kutya-

eledel!“

Hogyan tovább?
Válaszút elé kerültek a taxisok. Hogyan tovább? Folytassuk, vagy ne? Ezer kolléga már dön-
tött. A 6000 budapesti taxisból 1000 befejezte, visszaadta az engedélyét. Sokunknál rezeg
még a léc. Talpon maradunk, vagy elbukunk? Azok már veszítettek, akiknek az autója 15 év-
nél öregebb, de nem tudtak másikat, fiatalabb autót taxinak levizsgáztatni. Ők már abbahagy-
ták. Dönteni kell, folytassuk, vagy abbahagyjuk?

A kérdést egy dolog dönti el. Több lesz-e a bevétel, mint a kiadás, vagy kevesebb? Azaz
nyereségesek leszünk-e?  A remények szerint a magasabb tarifa miatt igen a válasz. De
mennyivel lesz több a kiadásunk? Most még talán „nullán” vagyunk, de holnap is így lesz? A
kérdés eldöntéséhez segítségül hívtam a múltat. Megnéztem, hogy az elmúlt öt évben mennyi
volt a kiadásom, hol tudok takarékoskodni. 

A kiadásaim hét fő csoportba sorolhatóak. Van olyan tétel, ami fix volt az öt év alatt, négy
tételnél folyamatos a drágulás, viszont két tételnél csökkent a kiadásom. 

Az autórészlet fix törlesztésű, nem mertem vállalni az emelkedő törlesztő részleteket, igaz,
így meghosszabbodik a futamidő.

Folyamatosan többet kell fizetni a társadalombiztosításért, a taxitársaságnak, a szervizért
és folyamatosan emelkednek a vegyes kiadások. Ugyanakkor – meglepő módon – folyamato-
san csökkenek az autóbiztosítási díjak, versengenek egymással a biztosítótársaságok. És a
tavalyi évben először csökkentek az üzemanyaggal kapcsolatos kiadásaim, hiába emelkedtek
tavaly is az üzemanyagárak!

Lehet szidni, dicsérni a számítógépes-műholdas irányítást, egy dolog biztos. Kevesebb az
üres kilométer, kevesebb a gurulgatás. Kiszáll a kedves utas, véget ér a fuvar, és máris sza-
badra van állítva a táblagép. Sok esetben már akkor csilingel, amikor még el sem jut a taxis a
következő taxiállomásig. 

Szerintem a nyárig kell kitartani, akkorra minden eldől. Kiderül, még kik esnek ki. Körülbe-
lül 1000 kollégától még várhatóan elbúcsúzunk. De akik talpon maradnak, azoknak jó lesz az
elkövetkező időszak.  

Szerintem, akik maradnak, azoknak biztos megélhetést jelent majd a taxizás ezzel a tarifával. 
Horváth András

Hiába lett drágább az üzemanyag, a műholdas cím-
kiosztásnak köszönhetően csökkent a kiadásom!       
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címzettjét, az összeget, a feladás kö-
rülbelüli  dátumát, a posta a címét,
ahol feladta az összeget), díjfizetés
ellenében megkaphatja a csekken
befizetett összegre vonatkozó igazo-
lást (feladóvevény-másolatok), és ez
már hitelt érdemlő irat az adóhatóság
szerint is. A Posta Elszámoló Köz-
pont elérhetősége: Budapest XX. At-
tila út 40., az ügyfélszolgálat telefon-
számai: 1/421-7575, 1/421-7576. A
feladóvevény pótlásáért – annak
függvényében, hogy a szükséges
adatok előkerítése milyen mélységű
ügyintézést igényel –, bizonylaton-
ként kb. 700 és 3700 forint közötti
összeget kell fizetni.
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Mókás feliratok:
– Vízvezeték-szerelõ autóján: „Mi megjavítjuk azt, amit a férje megjavított.“
– Nemdohányzó területen: „Ha füstölni látjuk, azt gondoljuk, hogy kigyul-

ladt, és ennek megfelelõen járunk el.“
– Szülõszoba ajtaján: „Tolni. Tolni. Tolni.“
– Szemészeten: „Ha nem látja hol van, jó helyre jött.“
– Családi ház kerítésén: „Szeretjük az ügynököket. Úgyis drága a kutya-

eledel!“

Hogyan tovább?
Válaszút elé kerültek a taxisok. Hogyan tovább? Folytassuk, vagy ne? Ezer kolléga már dön-
tött. A 6000 budapesti taxisból 1000 befejezte, visszaadta az engedélyét. Sokunknál rezeg
még a léc. Talpon maradunk, vagy elbukunk? Azok már veszítettek, akiknek az autója 15 év-
nél öregebb, de nem tudtak másikat, fiatalabb autót taxinak levizsgáztatni. Ők már abbahagy-
ták. Dönteni kell, folytassuk, vagy abbahagyjuk?

A kérdést egy dolog dönti el. Több lesz-e a bevétel, mint a kiadás, vagy kevesebb? Azaz
nyereségesek leszünk-e?  A remények szerint a magasabb tarifa miatt igen a válasz. De
mennyivel lesz több a kiadásunk? Most még talán „nullán” vagyunk, de holnap is így lesz? A
kérdés eldöntéséhez segítségül hívtam a múltat. Megnéztem, hogy az elmúlt öt évben mennyi
volt a kiadásom, hol tudok takarékoskodni. 

A kiadásaim hét fő csoportba sorolhatóak. Van olyan tétel, ami fix volt az öt év alatt, négy
tételnél folyamatos a drágulás, viszont két tételnél csökkent a kiadásom. 

Az autórészlet fix törlesztésű, nem mertem vállalni az emelkedő törlesztő részleteket, igaz,
így meghosszabbodik a futamidő.

Folyamatosan többet kell fizetni a társadalombiztosításért, a taxitársaságnak, a szervizért
és folyamatosan emelkednek a vegyes kiadások. Ugyanakkor – meglepő módon – folyamato-
san csökkenek az autóbiztosítási díjak, versengenek egymással a biztosítótársaságok. És a
tavalyi évben először csökkentek az üzemanyaggal kapcsolatos kiadásaim, hiába emelkedtek
tavaly is az üzemanyagárak!

Lehet szidni, dicsérni a számítógépes-műholdas irányítást, egy dolog biztos. Kevesebb az
üres kilométer, kevesebb a gurulgatás. Kiszáll a kedves utas, véget ér a fuvar, és máris sza-
badra van állítva a táblagép. Sok esetben már akkor csilingel, amikor még el sem jut a taxis a
következő taxiállomásig. 

Szerintem a nyárig kell kitartani, akkorra minden eldől. Kiderül, még kik esnek ki. Körülbe-
lül 1000 kollégától még várhatóan elbúcsúzunk. De akik talpon maradnak, azoknak jó lesz az
elkövetkező időszak.  

Szerintem, akik maradnak, azoknak biztos megélhetést jelent majd a taxizás ezzel a tarifával. 
Horváth András

Hiába lett drágább az üzemanyag, a műholdas cím-
kiosztásnak köszönhetően csökkent a kiadásom!       
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Nagyon sok taxiállomásra a feltüntetettnél kevesebb taxi fér be!
Két példa erre:

XI. Október 23. útja 18.: 7 helyett csak 4
V. Vértanúk tere: 2 helyett csak 1

Fekete Eszter
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XI. Október 23. útja. Itt 7 he-
lyett csak 4 taxi fér el

V. Vértanúk tere. Itt 2 helyett csak egy taxi fér el

Aki figyeli a híreket és a reklámokat, min-
den bizonnyal találkozott már a „növekedési
hitel” kifejezéssel. Ezt a kölcsönt a Magyar
Nemzeti Bank biztosítja a kereskedelmi
bankokon keresztül, 2,5 százalékos kamat-
tal kis- és középvállalkozók részére. Két kér-
dés merül fel. Egyrészt a taxis egyéni vállal-
kozó kis- és középvállalkozónak minősül-e,
másrészt, hogy felveheti-e ezt a hitelt. A fel-
tételek ugyanis még a 40-50 százalékos ön-
rész ellenére is nagyon kedvezőek.

Utánajártunk. Felkerestünk néhány ban-
kot, és jeleztük, hogy taxis egyéni vállalko-
zóként vennénk fel 3-5 millió forint hitelt
meglévő tőkénk mellé. Az eredmény lesújtó
volt: kivétel nélkül minden bank elutasította
az igényt. Ennek nyomán kiderült, hogy
nem vagyunk kisvállalkozók. Még mikrovál-
lalkozók sem. Azoknak ugyanis legalább
15-17 millió forint az éves árbevételük, to-
vábbá minimálisan havi 500 ezer forint for-
galom van bankszámlájukon. Ezek az alap-
vető feltételei annak, hogy a bankok egyál-
talán szóba álljanak velünk növekedési hitel
ügyében. Volt olyan bank, ahol nem az ár-
bevétel vagy a forgalom kapcsán tagadták
meg a kölcsönt, hanem azért, mert banki
kockázatelemzőjük szerint taxisnak nem
szabad adni. 

Milyen további lehetőségek adódnak ak-
kor az eszközcserére? Egyrészt felvehetünk
jelzáloghitelt a lakásunkra, jóval magasabb
kamatteherrel, aztán ha valami miatt három
hónapon keresztül nem tudjuk fizetni, me-
hetünk a híd alá lakni az egész családunk-
kal. Rendelkezésre áll még a MIFIN hitel,
amit régebben mikrohitelnek hívtak. A ka-
matfeltételek itt jóval kedvezőbbek, de az
ügyintézés elég bonyolult és hosszadalmas,

továbbá szintén jelzálogfedezet szükséges.
Kérhetünk az autókereskedő közvetítésével
bankhitelt, valószínűleg ez lesz a legdrá-
gább, ha egyáltalán kapunk. Végül választ-
hatjuk az új autóvásárlásnál a nyílt-, vagy
zártvégű lízinget. 

Nos, mielőtt még könnyedén átsiklanánk
ez utóbbi lehetőségen (új autó? na ne vic-
celj!), gondolkodjunk egy kicsit. Mondjuk
harminc százalék önrésszel elhozunk egy
kocsit négy-öt éves részlettel, illetve lízing-
gel. Akár egyenesen taxi-sárga színben. A
tulajdonos a bank, mi csak az üzembentar-
tók vagyunk. Nincs „saját” autónk, de hát mi-
ért baj ez, ha korlátlanul használhatjuk vállal-
kozási és magáncélra is? A javításokra nem
sok gondunk lesz, hiszen az autó garanciá-
lis. Bizonyos konstrukcióknál még a kötele-
ző szervizek fizetését is kiválhatjuk havi áta-
lánydíjjal. Törés- vagy lopáskárra sincs gon-
dunk, hiszen alapfeltétel a casco. Fizetünk
havonta egy fix összeget és dolgozunk. Az-
tán, ha lejárt a futamidő, vagy kifizetjük a
maradványértéket, és végre „miénk” az autó
(átírják a törzskönyvben meg a forgalmiban
a tulajdonost, más változás nincs…), vagy vá-
laszthatjuk azt a megoldást is, hogy a futam-
idő lejártával beszámíttatjuk a kocsit és kiho-

zunk egy újat. Ismét lízingre. Fizetünk havon-
ta egy fix összeget, folyamatosan új (vagy
maximum ötéves) autóban ülünk, nem kell
rettegnünk egy esetleges nagyobb javítási
költség miatt, aztán ha már meguntuk, kiho-
zunk egy másikat. Szintén újonnan. Nem
kell az eladással bajlódnunk, nem kell hasz-
náltautó-vétellel rizikóznunk, olcsó szerelő-
ket keresnünk, nyugalom van és munka. 

Nem mondom, hogy ez az egyedül üdvö-
zítő megoldás. Még azt sem mondom, hogy
ez a legolcsóbb (bár hosszú távon, ki
tudja…). Az azonban egészen biztos, hogy a
legbiztonságosabb módja munkaeszközünk
beszerzésének és használatának. Nincs jel-
zálog, maga az autó a biztosíték. Nincs koc-
kázat, casco van és garancia. Ha tételesen
adózunk, a kifizetett lízingdíj költségként el-
számolható (!). Ha bekerültünk az áfa-körbe
(előbb-utóbb biztosan ez lesz!), a lízingdíj
áfája levonható (!) a fizetendő áfából. Új, il-
letve újszerű kocsival végezzük a munkán-
kat. Külön alaptőke nélkül cserélhetünk
négy-ötévenként, mindig új autóra. Egyetlen
„hátrányunk” van: a forgalmiban nem a mi
nevünk szerepel tulajdonosként…

Mielőtt megkérdeznéd: nem, nem vagyok
egyetlen autókereskedő vagy bank ügynöke
sem, készakarva nem írtam márkát. Mindös-
sze azt javaslom, autócsere előtt számolj,
érdeklődj. Több más mellett vizsgáld meg
ezt a lehetőséget is. 

- oli -

Kevesebb a férőhely a kiírtaknál 

Növekedési hitel
vagy valami más…

Egy alapos vizsgálat után  a nõ-
gyógyász így szól a pácienshez:

– Kedves hölgyem, majd ha este
megérkezik a férje…

– Nem vagyok férjnél – vág közbe a
nõ

– Ha találkozik a võlegényével…
– Nem vagyok eljegyezve!
– Akkor mondja meg a barátjának…

– Nincsen barátom. Soha nem is
volt!

Az orvos elgondolkodik, az ablakhoz
megy, és hosszan bámul kifelé.

– Doktor úr, valami baj ban? – kérdi
a nõ. 

– Baj nincsen, de amikor utoljára tör-
tént ehhez hasonló eset, akkor keleten
megjelent egy csillag.
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Egyszeri ember megnyeri a lot-
tó fõnyereményt, 1 milliárd forin-
tot. Egyelõre nem árulja el senki-
nek, de bemegy a fõnökéhez,
hogy õ márpedig most felmond,
és soha többet nem fog dolgozni.
Még mielõtt rátérne a lényegre, a
fõnöke így szól: – Kedves uram,
mint már biztosan hallotta, cé-

günket is elérte a recesszió, és
egy olyan jeles munkatárstól is
meg kell válnunk, mint amilyen
ön. De kap tõlem 10 millió forin-
tot végkielégítésnek.

Emberünk boldogan megy haza.
Látja ám, hogy nagy erõkkel pakol-
nak ki a lakásából. Kérdi a szom-
szédját, mi történt. 

– Jaj, uram rossz  hírem van! A fe-
lesége úgy döntött, hogy gyere-
kestõl, anyósostól kiköltözik, és
többet soha nem akarják látni ma-
gát.

Mire emberünk félrefordul, és el-
vigyorodik:

– Ha a szerencse egyszer beindul,
akkor nagyon beindul!!!

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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Az  Autós Nagykoalíció és a Magyar Gép-
járműimportőrök Egyesülete – folytatva a
korábbi sikeres és pozitív együttműködést
a kormánnyal és a jogalkotóval – a teljes
magyarországi autós szakma képvi-
seletében, figyelembe véve a gépjár-
művet használó ügyfelek, a szervi-
zek, kereskedések, importőrök és
gyártók érdekeit, és ezeket össze-
hangolva az állam lehetőségeivel – az
alábbi témákat terjesztik a Parlament
2014. évi tavaszi ülésszaka elé:
Egységes központi járműtörténeti
adatbázis létrehozása, amelynek első
lépése a km-óra nyilvántartás bevezetése
volt, célja a feketegazdaság, a finanszíro-
zási és biztosítási csalások elleni haté-
kony fellépés piaci ösztönzőkkel, valamint
a használt gépjárművet vásárolni szándé-
kozó ügyfelek számára egy olyan adatbá-
zis létrehozása, amelyben pontosan meg-
nézhetik, hogy mit vásárolnak.  Az adatbá-
zis szerkezetét, tartalmát ANK, MGE és a
MABISZ egyeztették és egységes szerke-
zetben, a jogalkotóval is egyeztetve készí-
tették elő.
1. A gépjármű-javítók egységes mű-
ködési feltételrendszerének kialakítá-
sa annak érdekében, hogy a legális javítói
szakma versenyhátránya csökkenjen,
majd megszűnjön az által, hogy a minden-
kire vonatkozó jogszabályok sűrűjében ki-
alakulhasson egy egységes ellenőrzési
rendszer.
2. Az importált gépjárművek ÁFA-ösz-
szege megfizetésének garantálása,
hogy valamennyi importált új- és használt
gépjármű után megfizetésre kerüljön az
ÁFA összege és szűnjön meg a jogi rést
kihasználó fekete kereskedelem verseny-
előnye.
3. A forgalomból való kivonás rend-
szerének átalakítása, hogy a rendszer
áttekinthető, a finanszírozási és biztosítási
csalások elkerülhetők legyenek és szűn-
jön meg a gépjárműlopásokkal való visz-
szaélések fedezésének ez a lehetősége,
valamint a fekete bontók jelen rendszer ál-
tali támogatottsága.
4. A két Egyesület által korábban el-
ért km-óra nyilvántartás tovább fej-
lesztése oly módon, hogy az adatfelvétel
gyakorisága növekedjék, így az elérhető
gazdaságtisztító eredmények jobbak le-
gyenek. A km-óra nyilvántartás beolvad a
teljes járműtörténeti nyilvántartás rend-
szerébe.
A 2014. évi őszi parlamenti ülésszak-
ra készítjük elő és frissítjük fel – első-
sorban, de nem kizárólag – az adó-

jogszabályokat érintő javaslatainkat,
amelyek az alábbiak:
1. A javítási anyagköltség és munkadíj
50%-os ÁFA visszaigénylési lehetőségé-
nek 100%-ra emelése az ÁFA körbe tarto-
zó tulajdonosoknál.
2. A motorkerékpár regisztrációs adó ki-
igazítása.
3. A tehergépjármű tulajdonszerzési ille-
ték eltörlése.
4. Használt gépjárművek importjának kör-
nyezetvédelmi szempontú korlátozása.
5. A tiszta elektromos és plug in hibrid
hajtású gépjárművek forgalmazásának és
üzemeltetésének támogatása.
6. A jelenleg rendszám nélkül futó robo-
gók azonosításának megoldása.
7. Cégautók beszerzésekor az ÁFA vissza-
igényelhetősége.
8. A veszélyes hulladékok kezelésével

kapcsolatos előírások kiterjesztése vala-
mennyi forgalmazóra.
9. A gyártók és forgalmazók alkalmazottai
és közvetlen rokonaik számára a kedvez-
ményes gépjármű értékesítés adózásának
rendezése.
További terveinkben szerepelnek
még:
1. Egy új roncsautó program megvalósítá-
sa.
2. A teljes adórendszer újragondolása a
környezetvédelmi szempontok alapján.
3. A vegyes használatú kishaszon jármű-
vek fogalmának újra gondolása, bevezeté-
se.

Budapest, 2014. május 5.

Erdélyi Péter Knezsik István
ügyvezető elnök elnök

MGE ANK
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A magyar gépjármű szakma által az újonnan összeülő
Parlament elé terjesztett anyagok a 2014. évi tavaszi
és az előkészítés alatt álló anyagai az őszi ülésszakra

Két német fiatal – vér-
re ittasan – csavar-
kulccsal, fejszével
vert agyon egy há-
romgyermekes taxist
2013 nyarán a prágai
temető előtt. A sátá-
nizmussal és vámpí-
rizmussal szimpatizáló
ifjakat a Harry Potter
könyvek gonosz bo-
szorkánya ihlette.

Május 27-én hoznak ítéle-
tet a tavaly júniusi taxisgyil-
kosság ügyében – tudósít
a tübingeni tárgyalásról a
német Local. A két vádlott:
a 16 éves rottenburgi Jan
D., és a 22 éves Hendrik
M. Mindketten sátánistá-

nak vallják magukat, és az
ebből fakadó vérszomjuk-
kal indokolták, hogy 2013
nyarán, Prágában, egy te-
mető előtt meggyilkoltak
egy háromgyerekes taxist,
akinek barátnője a gyilkos-
ság idején várandós volt.

A két gyilkos összesen
negyvenkét ütést mért a fér-
fira, csavarkulccsal és fej-
szével verték agyon. A Bild
szerint az idősebb fiú azt
hitte, ő maga Bellatrix Lest-
range, a Harry Potter köny-
vek gonosz boszorkánya. 

A hatóság tájékoztatása
szerint mindketten élénk
érdeklődést mutattak a sá-
tánizmus és a vámpirizmus
iránt, vonzódásuk az ilyen

témájú zenék, különösen
erőszakos könyvek és fil-
mek tekintetében is meg-
nyilvánult. 

Úgy tudni, ugyanez a két
fiatal 2013 tavaszán – vagy-
is a gyilkosság előtt – már
megpróbált megölni egy so-
főrt a baden-württembergi
Metzingenben, a lakóhely-
ükhöz viszonylag közel.

A vádlottak közül a 16
esztendős fiúra csak fiatal
kora miatt nem lehet a leg-
súlyosabb, életfogytiglani
szabadságvesztést kiszab-
ni. A brutális gyilkosságért
így is akár 25 év fegyház-
büntetést adhat az eljáró
bíróság.

Cash

Sátánista mesefigura ölte meg a taxist

Brutális gyilkosság Prágában

ujtaxi.qxd  5/14/14 08:26  Page 17



18

– Apu, régen miért ünnepelték má-
jus elsejét?

– Az a kikelet és a hazaszeretet ün-
nepe volt, kisfiam.

– Hogyhogy?
– Mert mindenkinek „kikelet“ vo-

nulni, pedig „hazaszeretet“ volna
menni.

Hol vannak Budapesten 
BKK-sávok az úttest szélén?
Egyre több útvonalra ke-
rül ki a „Behajtani tilos,
kivéve BKK” jelzőtábla,
ahogy erről legutóbb be-
számoltunk. Természete-
sen megkerestem Buda-
pest főpolgármesterét,
hogy legalább azokat a
BKK-sávokat használ-
hassuk, amelyek az út-
test szélén vannak. A
főpolgármester úr mun-
katársa telefonon és
írásban is kérte, közöl-
jük azokat a helyeket,
ahol az úttest szélén
vannak BKK-sávok,
mert: A fővárosnak
nem szándéka a szél-
ső forgalmi sávban kijelölt buszsávból a taxiközle-
kedést kitiltani. 
Válaszlevelemben felsoroltam néhány útvonalat, ahonnét kitiltottak bennünket az út szélén lé-
vő forgalmi sávokból:
II. Rómer Flóris utca alsó szakasza 
II. Margit körút, kis számok 
IX. Fővám tér 8.
X. Jászberényi út
Kérem szíves segítségeteket – a szokásos elérhetőségeken keresztül –, hol vannak még
BKK-sávok az úttest szélén, Budapesten? 

Juhász Péter

Nem lehet megköze-
líteni a Corvinus
egyetem főbejáratát

Nyugdíj-ügyek
Ha nyugdíjba mész, lépj ki!

Kevesen ismerik azt a szabályt, hogy a nyugdíjigénylő azon
a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat számá-
ra megállapítják, biztosítási kötelezettséggel járó jogvi-
szonyban nem állhat.

E jogintézmény nem az említett ellátások melletti munkavégzést
tiltja, hanem mindössze arra kötelezi a jogosultat, hogy legalább
egy napra hagyjon fel a korábbi tevékenységével, azaz szüntesse
meg a fennálló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyát, mun-
kaviszonyát. Az egyéni vállalkozókra más szabályok vonatkoznak, itt
most elsősorban az alkalmazottak, és az ún. „rendszámbér-
lők” esetéről van szó. Ugyanis a társadalombiztosítási törvények
szerint nem jogosult nyugdíjra az, aki azon a napon, amelytől kez-
dődően az öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó  jog-
viszonyban áll.

Ha az adott taxis alkalmazott, vagy „rendszámbérlő” (ami tulaj-
donképpen szintén alkalmazotti jogviszonyt takar) munkaviszonyát
meg kell szüntetnie, illetve a nyugdíjigény benyújtásakor már ren-
delkeznie kell arra vonatkozó dokumentummal (például a jogvi-
szony megszüntetésére vonatkozó megállapodás), amellyel bizo-
nyítja, hogy a jogviszonya az adott napon meg fog szűnni. A mun-

kaviszony megszüntetését nem helyettesítheti sem a táppénzes ál-
lomány, sem a fizetés nélküli szabadság.

Az egyéni vállalkozó helyzete lényegesen egyszerűbb, hi-
szen azáltal, hogy öregségi nyugdíjat állapítanak meg a számára,
automatikusan megszűnik e jogviszonyában a biztosítási köte-
lezettsége, mert sajátjogú nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet
folytatóvá válik. Persze a megfelelő változásbejelentéseket ez eset-
ben sem lehet mellőzni.

Növelhető a nyugdíj?

A saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozónak 2007. január 1-
jét megelőzően nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége nem
volt. A 2007. január 1-je és 2007. március 31-e közötti átme-
neti időszakot követően 2007. április 1-jétől már jogszabályi
kötelezettség van a nyugdíjjárulék fizetésére esetükben is.

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott kereső tevékenység idő-
tartama, a járulékfizetés ellenére, nem vehető figyelembe szolgálati
időként, de „cserébe” bevezetésre került a nyugdíj növelhetőségé-
nek fogalma.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény azok számára teszi lehetővé a nyugdíj növelését, akik a saját jo-
gú nyugellátásuk mellett foglalkoztatottak, illetve egyéni vagy társas
vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Az említett sze-
mélyek  évente egy alkalommal kérhetik, hogy havi nyugdíjukat a
naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem 0,5 szá-
zalékával – pontosabban annak egy hóra eső részével – növeljék.

Miért
„kályházunk”?
Sokan nem értik, miért kályháznak még
egyesek… 

A mai műholdas irányításban ez tény-
leg érthetetlen. Kapja a taxis a címet, elvi-
szi a kedves utast, majd várja a következő
csilingelést. Akár a Rózsadombon, akár a
Ferencvárosban. Szinte üres kilométer
nélkül lehet taxizni.

Mégis sokan visszamennek a kiinduló
helyre, mert sok helyen valóban nem ér-
demes megállni. Például napközben az al-
vó lakótelepeken – Békásmegyeren,
Pestszentlőrincen – kevesebb fuvar várha-
tó. Reggel bejönnek az emberek a dolgo-
zóba, este meg hazamennek. Napközben
kihaltak a panelrengetegek. Onnan in-
kább érdemes visszagurulni a kályhához.

De van más oka is a kályházásnak,
nem szakmai, érzelmi oka. 

A taxisok megismernek egy adott kör-
zetet. Tudják, hol finom a reggeli szend-
vics, tudják, hol a legjobb a reggeli kávé.
Szeretnek visszamenni az ismerős újsá-
goshoz, az ismerős drosztra, a régi kollé-
gákkal beszélgetni. 

Ez a hűség nemcsak a taxisokra jellem-
ző. Menjünk el egy sörözőbe. Ott is
ugyanazok az arcok. Lehet, hogy két-há-
rom sarkot, akár egy fél várost is elmegy
a törzsvendég, csak a régi arcokat, a régi
cimborákat lássa. A söröző nemcsak a
sörről szól, hanem a barátságról, a be-
szélgetésről is. Ezért mennek vissza so-
kan a taxisok közül a kályhához. 

Tóth Tibor
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Sokan nem értik, miért kályháznak még
egyesek… 

A mai műholdas irányításban ez tény-
leg érthetetlen. Kapja a taxis a címet, elvi-
szi a kedves utast, majd várja a következő
csilingelést. Akár a Rózsadombon, akár a
Ferencvárosban. Szinte üres kilométer
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zóba, este meg hazamennek. Napközben
kihaltak a panelrengetegek. Onnan in-
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De van más oka is a kályházásnak,
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A taxisok megismernek egy adott kör-
zetet. Tudják, hol finom a reggeli szend-
vics, tudják, hol a legjobb a reggeli kávé.
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A nyugdíjnövelés szempontjából nincs jelentősége annak, hogy
az igénylő mennyi ideig folytatott egyéni vagy társas vállalkozóként
kiegészítő tevékenységet, illetőleg mennyi ideig volt foglalkoztatott.
Akár egy nap foglalkoztatásból származó jövedelem alapján is kér-
hető a növelés megállapítása.

A nyugdíjnövelés megállapítására irányuló kérelmet az erre a cél-
ra kialakított igénybejelentő-lap kitöltésével és annak megküldésé-
vel lehet előterjeszteni, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kor-
mányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán. 

Az özvegyi nyugdíj feltételei

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretein belül
megállapítható hozzátartozói nyugellátások: az özvegyi
nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzá-
tartozói nyugdíjak, valamint az özvegyi járadék. Ezúttal az
özvegyi nyugdíjra való jogosultság fontosabb tudnivalóit
mutatjuk be.

Özvegyi nyugdíjra az elhunyt  házastársa, a bejegyzett élettársa,
az elvált házastársa és az élettársa szerezhet jogosultságot a társa-
dalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vo-
natkozó rendelkezéseinek teljesülése esetén.

A házastárs abban az esetben jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az
elhunyt saját jogú nyugdíjasként halt meg, vagy ha halála időpontjá-
ban betöltött életkorához előírt szolgálati időt megszerezte.

Az elvált, továbbá a házastársától külön élő személy özvegyi
nyugdíjra, a fent említett egyéb jogosultsági feltételek fennállása

esetén is kizárólag abban az esetben lehet jogosult, ha házastársá-
tól annak haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság tar-
tásdíjat állapított meg.

Az élettárs, a házastársra előírt feltételek fennállása esetén, kizá-
rólag abban az esetben lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha élettár-
sával annak haláláig legalább egy év óta megszakítás nélkül együtt
élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta
együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük alatt egyéb özvegyi nyugdíj-
ban nem részesült.

Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között
egyenlő arányban meg kell osztani.

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti igényt a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnál kell benyújtani.

Az igény előterjesztésével egyidejűleg mellékelni kell, egyebek
mellett a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivo-
natot, az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, el-
vált vagy különálló házastárs esetén a tartásdíj megállapító bírósá-
gi ítéletét, közjegyzői végzést vagy a tartásdíj fizetését igazoló ok-
mányokat.

Az üzemi baleset következtében elhunyt személy hozzátartozói
ideiglenes özvegyi nyugdíjra és ennek megszűnését követően özve-
gyi nyugdíjra azzal az eltéréssel jogosultak, hogy a hozzátartozót a
baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül
megilleti.

A gépjármű-tulajdonosok egy része
még ma sem fordít kellő figyelmet érté-
kei védelmére. Az utastérben hagyott
eszközökre mindig akad „érdeklődő”, s
az Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) tájékoztatása szerint, újabb
trükkök jelentek meg a bűnözés eme
szegmensében, amely megtévesztő.
Távirányítónk egyes funkciói blokkolha-
tók, így az ajtók, csomagtartó zárása is.

Nem új keletű a jelenség, most mégis ismét
jelentős problémát okoz a gépjármű tulajdo-
nosainak és a rend őreinek is. Újabb elköve-
tői kör szakosodott arra, hogy akár 100 méter-
ről is blokkolja távirányítónk központi zárának
adandó utasítást. A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy a sofőr kiszáll a kocsiból, elindul célja
felé. Hanyag mozdulattal rányom távirányítójá-
ra, amely fény- és hangjelzést ad, így a tulaj
biztonságban remélve értékeit, távozik. Csak-
hogy a bűnözők eközben egy eszközzel a zá-
rási parancsot felülírva, nyugodtan mehetnek
dézsmálni a járműben hagyott javakat.

A probléma az, hogy még mindig sokan
megpróbálják értékeiket az autóban „eldug-
ni”. A GPS- vagy mobiltartót az üvegen hagy-
ják, amiből rögvest tudni lehet, hogy a mű-
szer is kézközelben van elrejtve. Jobb eset-
ben rögtön az ülés alatt, esetleg a kesztyű-
tartóban, vagy a dörzsöltebb autós azt gon-
dolja, a csomagtartóban nagyobb biztonság-
ban tudhatja, de nem! A profi szarka már a
szélvédő belsején látható tapadókorong-le-
nyomatból is tudja, hogy az utastérben van a
navigációs eszköz. Nem is szólva az
okostelefonról, netán laptopról, hogy egyéb
technikai eszközöket ne is említsünk.

A tulaj tehát távozik autójától, az elkövetők
egyik tagja figyeli, s ha a leendő áldozat be-
tért mondjuk a bevásárlóközpontba, biztos,
hogy tíz percen belül onnan nem bukkan fel.
Ennyi idő pedig nagytakarításhoz is elég,
nem az utas- és csomagtér átvizsgálására.

De vizsgáljuk meg az áldozat oldaláról is a
történteket. Az értékeit a csomagtartóba el-
rejtette. Abban a hiszemben van távol, hogy
az autója zárva, beriasztva. Dolga végeztével
visszatér járművéhez: ismét megnyomja a
távirányítót, ami csipog, villan és „nyit”. Beül
a volánhoz és indít. Előfordul, hogy napokkal
később tűnik csak fel neki, hogy a csomag-
tartójából vagy az utastérből eltűnt ez-az. Azt
sem fogja tudni megmondani, hogy mikor és
hol lophatták el tőle. Így pedig igen nehéz
megtalálni az eltűnt eszközöket.

A tulajdonosok jó része a pontos típust,
gyári számot sem tudja megmondani felje-
lentéskor, mert nem írta fel. Ezt elkerülendő
célszerű az értékeinkről, eszközeinkről „házi
leltárt” készíteni, hogy egy nem kívánt ese-
mény esetén ennyi mankónk azért legyen.
Telefonok esetében létezik IMEI szám,
amely alapján letiltható az ellopott eszköz.
Ez is segítség a felderítésben.

Mi akkor a teendő, hogyan előzzük meg az
áldozattá válást? Első és legfontosabb: ne
hagyjunk semmilyen értéket a gépjárműben,
sem az utas-, sem pedig a csomagtérben!

Ugyancsak fontos, hogy a távirányító mű-
ködését követően próbáljuk nyitni a jármű-
vet, kézzel. A kilincset húzzuk meg, s ha nem
nyílik, akkor a zárás tökéletes, a riasztás nem
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Blokkolják az autóriasztókat

Villan, mégsem zár
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Felháborodás, tüntetés, moratórium
(A bevezetett drosztrendelettel kapcsolatban) „100 taxi vonult vé-
gig a főváros főbb útvonalain, demonstrálva a rég nem látott taxis
egységet. Ez pedig ennek a rendeletnek volt köszönhető. Ez hozta
újra össze a taxisokat és vezetőiket egy barikádra. Mert azt, hogy a
droszthálózat csak félig készült el, és a taxisok továbbra sem tud-
nak szabályosan megállni a fővárosban, azt, hogy ezért még fizetni
is kell, ráadásul egy olyan áfás árat, amiből senki nem tudja vissza-
igényelni az adót, azt hogy a kötelező befizetést a taxisnak kérnie
kell, még csak-csak lenyelték a kollégák. De az azonnali büntetések
kilátásba helyezését nem. … A tárgyalások megrekedtek. A taxisok
képviselői úgy jöttek ki a Fővárosi Önkormányzat épületéből, hogy
nincs más megoldás, május 4-én az Országház előtt 300 taxi tüntet
majd a drosztrendelet ellen. … Tehát kerestek egy kompromisszu-
mos megoldást, amelynek végeredményeképpen május 3-án – egy
nappal a tervezett, Parlament előtti 300 autós tüntetés előtt – ösz-
szegyűltek a taxisok és a főváros képviselői, a BKIK tagjai, valamint
az érdekképviseletek és aláírták a »Megegyezés«-t. Ez ugyan nem
függeszti fel a drosztrendeletet, de két hónapra, a büntethetőség
tekintetében moratóriumot hirdetett meg. Az aláírást sajtótájékozta-
tó követte, amelyen a főváros illetékes bizottságának vezetője így
nyilatkozott: »… a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Közgyűlés
számára nagyon fontos a társadalmi béke. Sem a taxistársadalom-
nak, sem a fővárosnak nem az a dolga, hogy folyamatosan csatáz-
zon…« … 

Természetesen ezek után felmerülhet a kérdés, mit értek el a til-
takozók, mire volt jó ez az egész? Nos, az biztos, ha nincsenek a de-
monstrációk, ha nem folyik a csapból is a drosztprobléma, akkor a
fővárosnál nem jut senkinek eszébe a taxisrendelet legvitatottabb
pontjának újragondolása. Fel sem merült volna, hogy a taxiférőhe-
lyek helyét és darabszámát ismét át kell tekinteni. Pedig a szakma
részéről minden alkalommal ezt kérték, követelték a bizottságtól.
Most, hogy nyilvánvalóvá vált e tekintetben a szakmai egység talán
belátták a másik oldalon ülők, hogy így a helyzet kezelhetetlenné
válhat. Vagyis szükség van újabb férőhelyek építésére és ezzel egyi-
dejűleg a létszámnak drosztokhoz igazítására…”

Döntést hozott az Alkotmánybíróság
„Ma már bizonyára mindenki tudja – aki legalább tíz éve e szakmában te-
vékenykedik – hogy mi volt ez az idézett döntés. Igen, a létszámlimit el-
törlése. Hosszú, kitartó és fáradságos munkával sikerült elérni e szakma
akkori képviselőinek, hogy a fővárosban létszámkorlátozást rendeljenek
el a hatóságok, ezzel mintegy védett piacon tevékenykedővé tették a ta-
xisokat. Nos, ezt a nehezen kiharcolt jogot semmisítette meg az alkot-
mánybírósági döntés, mégpedig többek között egy taxis (!) beadványa
alapján. Azóta is sokat idéznek e szövegből, mondván, létszámot korlá-
tozni ezek szerint nem lehet. Pedig a döntés nem erről szól.

Önmagában a korlátozás ugyanis nem sért alkotmányos jogokat,
csak az ilyen jellegű szabályozást jól körülhatárolt szempontok köré
csoportosítva kell érvényesíteni.”

Az alkotmánybírósági döntés visszhangja
(Az Alkotmánybíróság döntése) „mit is eredményezhet ez a jelenre és
a jövőre nézve?
1. Semmissé teszi három és fél évnyi tárgyalássorozat eredményét.
2. Megkérdőjelezi mindazon, jelenleg kb. 15 000 főre tehető taxis
személyi és anyagi fáradozását annak céljából, hogy egy leszűkített
vállalkozói piacon lehetősége legyen olyan bevételre szert tenni,
amelyért érdemes volt áldozatot hozni, és amelyből önmagát, család-
ját és vállalkozását fenn tudja tartani.
3. Kinyitotta egy olyan lehetőség kapuját, amelyben az élelmes és
gazdag vállalkozó, ráépülve a több tízéves taxis infrastruktúrára, akár
messze ár alatt is olyan szolgáltatást nyújtson, amelynek  sem létszá-
mát, sem bevételét utolérni nem lehet.
4. Lehetőséget biztosít, hogy a taxis elhivatottság legkisebb szikráját
sem felvonultató emberkék ismét hitelrontó mennyiségben és minő-
ségben eláraszthassák a már majdnem teljesen letisztított szakmánkat”
A kissé sajátságos megfogalmazás ellenére azt mondhatjuk, hogy író-
ja váteszként látta a jövőt. A társaságok megerősödését, a nyomott
áron való fuvarozást (legalábbis 2013-ig), a kisebb-nagyobb vállalko-
zások elszaporodását az egyéni vállalkozókkal szemben, továbbá –
csekély számú kivételtől eltekintve – a taxis összetartás és elhivatott-
ság teljes hiányát.

Erről írt a Taxisok Világa 2004 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1994 májusában

20 éve történt

Üde színfolt a fővárosban 
– Újjávarázsolták a BKK telephelyét – 

Az eddigi unalmas, szürke falak helyén vidám, látványos faliképet
láthatunk a Budapesti Közlekedési Központ telephelyénél. A kollégák
nevében köszönet:

ju

Lehet egyszerre két fuvar-
szervező céghez tartozni? 

Megjelent a fővárosban egy okostelefonra építő, taxiközvetítő vállalko-
zás. Az elképzelések szerint a taxisok kapcsolódnak a vállalkozáshoz,
és amikor az utas rendel tőlük egy taxit, a rendszer a legközelebbi taxit
elküldi. Eddig nem különbözik a dolog a megszokottól. Ám ide nem
kell tagdíjat fizetni, mert nincs… 

Mindenki jól jár. A taxisnak kevesebb a kiadása, az utas meg a rend-
szerben meglévők közül a legközelebbi taxit kapja.

Egyik kollégánk egy taxitársaságnál dolgozott és mellette csatlako-
zott ehhez az új vállalkozáshoz. Gondolta, jönnek címek innen is, meg
onnan is. Csakhogy a taxitársaság szerződést bontott vele. Szerintük
ugyanis nem lehet egyszerre két fuvarközvetítővel szerződésben állni.

A kolléga egy internetes fuvarközvetítővel kötött szerződést arra,
hogy az neki utasokat szervezzen. Az így szerzett fuvarokra a taxitár-
saság felségjeleivel áll ki, és az utas bármilyen probléma esetén a taxi-
társasággal azonosította volna a szolgáltatót. 

Célszerű tehát minden taxis kollégának „tapogatózni” a saját társa-
ságánál, mit szólnának az ilyen kettős kötődéshez? Jobb megelőzni a
bajt… 

J.P.
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1. Szabad-e a táblával jelölt
útszakaszon a taxival hát-
rafelé menni (tolatni)?
a)  Igen, de a folyamatosan ha-
ladni kívánó járműveket min-
dig el kell engednie maga mel-

lett. 
b) Legfeljebb az úttest széléhez vagy várako-
zóhelyre való beálláshoz szükséges rövid ide-
ig.
c) Sohasem, mert a hátramenet mindig bizony-
talanabb vezetéstechnikai művelet, mint az
előre haladás. 

2. Kétszere-
sen vét a sza-
bályok ellen,
ha a saját hi-
bájából létre-
hozott ve-
szélyhelyzet
elhárítása ér-

dekében hirtelen (vész) fékezéssel állítja
meg autóját? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha balesetet is okoz. 
c) Nem. 

3. Mi okozza, hogy az útkereszteződés-
ben az elsőbbségi szabályok megsértése
az egyik vezető baleseti ok?

a) A to-
vábbhala-
dási jogra
vonatkozó
szabályok
túl bonyo-
lultak.
b) A kezdő
v e z e t ő k
gyakorlat-

lansága, hiányos szabályismerete. 
c) A vezetők figyelmetlensége vagy tudatos
szabálysértése. 

4. Mit kell elsődleges szempontnak tekin-
tenie az elsőbbség kérdésének megítélé-
sében?

a) Azt, hogy megilleti-e Önt a továbbhaladás
joga. 
b) Azt, hogy van-e Önnek elsőbbségadási kö-
telezettsége.

5. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi
elv?
a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden hely-
zetben és helyen pontosan szabályozza a köz-
lekedésben részt vevők jogait és kötelezettsé-
geit. 
b) Számíthat arra, hogy a szabálysértők min-
dig megkapják a jól megérdemelt büntetésü-
ket. 
c) Számíthat arra, hogy a közlekedési szabá-
lyokat mások is megtartják.

6. Az ábrázolt forgalmi helyzetben hon-
nan kell végrehajtani a jobbra bekanyaro-
dást?

a) A kerékpársáv igénybevételével. 
b) A kerékpársáv mellől, a  kerékpársáv igény-
bevétele nélkül.

7. Áthajthat-e a táblá-
val jelölt útszakaszon
a mozgásában korláto-
zott személyt szállító
taxi, ha ott megállni
nem akar?
a) Igen, ha a járművében
elhelyezte a „mozgásá-
ban korlátozott személy
parkolási igazolványt”. 
b) Nem. 

8. Mit jelez a tábla?
a) Az út a repülőtér fizető par-
kolójához vezet. 
b) Az út felett alacsonyan repü-
lő légi jármű tűnhet fel. 

c) Az út bombavetésre kijelölt katonai gyakor-
ló terület mellett vezet.

9. Mikor
nincs elsőbb-
ségadási kö-
telezettsége
a kormányke-
rékkel ábrá-
zolt autó ve-
zetőjének?
a) Ha egyene-

sen, irányváltoztatás nélkül folytatja az útját. 
b) Ha jobbra bekanyarodva folytatja az útját. 
c) Ha balra bekanyarodva folytatja az útját. 

10. Kanyarodás során általában mivel kell
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Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigazgatója,
három témakör köré csoportosította az
eseményt.
1. A biztonság, 
2. A Főtaxi stratégiai megállapodásai,
3. A Főtaxi mobil applikációja

Főtaxi: a legfontosabb a biz-
tonság!

Az idén 101 éves Főtaxi életében mindig
kiemelt szerepet kapott a közlekedésbiz-
tonság, a balesetmentes és kulturált köz-
lekedés – mondta a vezérigazgató. Aki a
„pepitát” választja, pontosan tudja, hogy
nyugodt, kiegyensúlyozott útja lesz. A

Főtaxi ma több mint
800 sofőrt, valamint napi 200 ezer, évi 75 millió megtett kilo-

métert jelent. Vezetőink ennek a távolságnak több mint a felét
utassal teszik meg. 

Taxisaink kiválasztásánál ezért is fontos szempont a többéves
taxis gyakorlat. A cég minőségbiztosítási rendszerén belül az
utasoktól és a közlekedés más részvevőitől érkező visszajelzé-
sek alapján is nyomon követjük a velünk szerződésben álló taxi-
sok vezetési stílusát. 

A Főtaxi szigorú szabályozási és képzési rendszerének kö-
szönhetően kollégáinknak az elmúlt évben mindössze 7 szemé-
lyi sérüléses balesete volt, amelyek közül egy sem volt súlyos-
nak minősíthető. Ráadásul – a rendőrségi jegyzőkönyvek tanú-
sága szerint – egyik esetben sem a Főtaxi sofőrje volt a hibás. 

2014 első három hónapjában, a magyar utakon 27%-kal több
halálos és csaknem háromezer személyi sérüléses baleset tör-
tént, mint az azt megelőző időszakban.

Szunomár Tibor a fenti adatok tükrében kiemelten fontosnak
tartja, hogy a Főtaxival szerződésben álló sofőrök folyamatos
képzést és továbbképzési lehetőséget kapjanak. Baleseti sta-
tisztikák mutatják ugyanis, hogy még a legtapasztaltabb jármű-
vezetőknek is meg kell ismerniük az extrém közlekedési helyze-
teket. Meg kell tanulniuk, hogyan alkalmazzák rutinosan a he-
lyes közlekedés szabályait. 

Ezért is különösen hasznos a Főtaxi és a Driving Camp Hun-
gary vezetéstechnikai központ stratégiai megállapodása, ame-
lyet áprilisban kötöttek. Magyarország európai viszonylatban is

a legkorszerűbbek között jegy-
zett közlekedésbiztonsági és
vezetéstechnikai központjában
a Főtaxi sofőrjei kedvezmé-
nyes és folyamatos képzést
kaphatnak a jövőben.
Stratégiai megállapodá-
sok

A Főtaxi elmúlt 101 éve a mi-
nőségről és a folyamatos
megújulási képességéről is
szólt. Ma, a XXI. század elején
is ezt a jól bevált stratégiát kö-
vetjük. 

A taxisrendelet megjelené-

sét követően a Főtaxi szá-
mára egyértelművé vált, hogy ebben a piaci környezetben a mi-
nőségi szolgáltatás további és folyamatos fejlesztése az egyik
legfontosabb szempont. Ennek szellemében a Főtaxi a hagyo-
mányos taxiszolgáltatástól a prémium kategóriáig bővítette szol-
gáltatását (a prémium kategória tágasabb autókat, idegen nyel-
veket is beszélő, elegánsan öltözött taxisokat és a sofőrök pro-
tokoll-képzését jelenti). 

A Főtaxi azonban nem állt meg ezen a szinten. Stratégiai
együttműködési szerződést kötött két céggel: a szállodákat és
magasabb színvonalat igénylő céges partnereket kiszolgáló MB
Elit Taxival, valamint a személyszállító szolgáltatói piacon műkö-
dő, exkluzív kategóriában szolgáltatást nyújtó: Luxury Limuosine
Service-zel.

Szunomár úr hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerekkel kö-

24

Zsámbék, Driving Camp Vezetéstechnikai Centrum 2014

Főtaxi sajtótájékoztató

ujtaxi.qxd  5/14/14 08:27  Page 24



Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigazgatója,
három témakör köré csoportosította az
eseményt.
1. A biztonság, 
2. A Főtaxi stratégiai megállapodásai,
3. A Főtaxi mobil applikációja

Főtaxi: a legfontosabb a biz-
tonság!

Az idén 101 éves Főtaxi életében mindig
kiemelt szerepet kapott a közlekedésbiz-
tonság, a balesetmentes és kulturált köz-
lekedés – mondta a vezérigazgató. Aki a
„pepitát” választja, pontosan tudja, hogy
nyugodt, kiegyensúlyozott útja lesz. A

Főtaxi ma több mint
800 sofőrt, valamint napi 200 ezer, évi 75 millió megtett kilo-

métert jelent. Vezetőink ennek a távolságnak több mint a felét
utassal teszik meg. 

Taxisaink kiválasztásánál ezért is fontos szempont a többéves
taxis gyakorlat. A cég minőségbiztosítási rendszerén belül az
utasoktól és a közlekedés más részvevőitől érkező visszajelzé-
sek alapján is nyomon követjük a velünk szerződésben álló taxi-
sok vezetési stílusát. 

A Főtaxi szigorú szabályozási és képzési rendszerének kö-
szönhetően kollégáinknak az elmúlt évben mindössze 7 szemé-
lyi sérüléses balesete volt, amelyek közül egy sem volt súlyos-
nak minősíthető. Ráadásul – a rendőrségi jegyzőkönyvek tanú-
sága szerint – egyik esetben sem a Főtaxi sofőrje volt a hibás. 

2014 első három hónapjában, a magyar utakon 27%-kal több
halálos és csaknem háromezer személyi sérüléses baleset tör-
tént, mint az azt megelőző időszakban.

Szunomár Tibor a fenti adatok tükrében kiemelten fontosnak
tartja, hogy a Főtaxival szerződésben álló sofőrök folyamatos
képzést és továbbképzési lehetőséget kapjanak. Baleseti sta-
tisztikák mutatják ugyanis, hogy még a legtapasztaltabb jármű-
vezetőknek is meg kell ismerniük az extrém közlekedési helyze-
teket. Meg kell tanulniuk, hogyan alkalmazzák rutinosan a he-
lyes közlekedés szabályait. 

Ezért is különösen hasznos a Főtaxi és a Driving Camp Hun-
gary vezetéstechnikai központ stratégiai megállapodása, ame-
lyet áprilisban kötöttek. Magyarország európai viszonylatban is

a legkorszerűbbek között jegy-
zett közlekedésbiztonsági és
vezetéstechnikai központjában
a Főtaxi sofőrjei kedvezmé-
nyes és folyamatos képzést
kaphatnak a jövőben.
Stratégiai megállapodá-
sok

A Főtaxi elmúlt 101 éve a mi-
nőségről és a folyamatos
megújulási képességéről is
szólt. Ma, a XXI. század elején
is ezt a jól bevált stratégiát kö-
vetjük. 

A taxisrendelet megjelené-

sét követően a Főtaxi szá-
mára egyértelművé vált, hogy ebben a piaci környezetben a mi-
nőségi szolgáltatás további és folyamatos fejlesztése az egyik
legfontosabb szempont. Ennek szellemében a Főtaxi a hagyo-
mányos taxiszolgáltatástól a prémium kategóriáig bővítette szol-
gáltatását (a prémium kategória tágasabb autókat, idegen nyel-
veket is beszélő, elegánsan öltözött taxisokat és a sofőrök pro-
tokoll-képzését jelenti). 

A Főtaxi azonban nem állt meg ezen a szinten. Stratégiai
együttműködési szerződést kötött két céggel: a szállodákat és
magasabb színvonalat igénylő céges partnereket kiszolgáló MB
Elit Taxival, valamint a személyszállító szolgáltatói piacon műkö-
dő, exkluzív kategóriában szolgáltatást nyújtó: Luxury Limuosine
Service-zel.

Szunomár úr hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerekkel kö-

24

Zsámbék, Driving Camp Vezetéstechnikai Centrum 2014

Főtaxi sajtótájékoztató

ujtaxi.qxd  5/14/14 08:27  Page 24

tött szerződései következtében ma a Főtaxi az egyetlen olyan taxi-
társaság, amely:

– csaknem 1000 gépjármű felett diszponál,
– a hagyományos taxi-szolgáltatástól a prémium, a luxus igénye-

ken keresztül a mini, a midi és a nagybusz szolgáltatásig teljesíti
megrendelő igényeit, vagyis

– a Főtaxi – stratégiai partnerei bevonásával – immár megrende-
lőinek valamennyi igényét, egyedülálló módon képes kielégíteni.

One Touch Order – Főtaxi-rendelés egy gombnyo-
mással

Egyre népszerűbb a Főtaxi taxirendelő mobilapplikációja. Az
okostelefonra (Android és IOS) letölthető applikáció segítségével

egyetlen gombnyomással, telefonhívás nélkül lehet taxit rendelni, az
autó útvonala nyomon követhető, az utas a telefonján látja a rendelési
időt, az autó rendszámát, színét és típusát egészen addig, amíg a –
forgalmi viszonyokat is figyelembe véve – a leggyorsabban elérhető
szabad autó meg nem érkezik, amiről az alkalmazás értesítést küld.

A Főtaxi vezérigazgatója felhívta a megjelentek figyelmét az appli-
káció további előnyeire és újításaira:

– angol, német, spanyol és orosz nyelveken is hozzáférhető,
– kényelmesen futhat a háttérben,
– rögzíthetőek a kedvenc és az előző címek,
– tarifakalkulátort is tartalmaz. 

V. A.
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Turisztika

Tisztelt Kollégák! 
A változatos, de gyönyörű tavaszi időben volt alkalmunk kirándul-
ni, húsvétolni, főzögetni, s van mire visszaemlékezni. Kellemes,
közös emlékünk, mikor is április 4-én a City taxisok meglátogat-
ták a kecskeméti Mercedes gyárat, és csodálhattuk azt az
összetett munkafolyamatot, melynek végén ember és robotok
segítségével elkészültek a

legújabb modellek. Minden máso-
dik percben kigördült egy kész autó, menetkész álla-
potban, vagy egy CLA, vagy pedig egy B-Class modell.

Gyárlátogatás után sétáltunk Kecskemét belvárosá-
ban, egy jó ebéd, kávé, fagyi – ízlés szerint – majd el-
indultunk következő helyszínünkre, a Zwack pálinkafő-
ző üzemébe. Itt már vártak minket, s szakszerű bemu-
tatót kaptunk a valódi gyümölcspálinka főzésének

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Sport
Nem semmi!
„A csodálatos győri lányok.” Jobb szavak híján ennyi jut eszembe.
Második, ráadásul megvédett BEK győzelem! Ők a varázslatos
technika, a hihetetlen erő, és a célratörő mentalitás olyan keverékét
mutatták be a világnak, hogy nyugodtan állíthatjuk más sportágak
számára is őket jó példának.

Gratulálunk a sikerhez. Csak remélni merem, hogy ebből a lenyű-
göző erőből egyszer „szeretett focistáink” is képesek lesznek merí-
teni.

Na igen, megint a foci! Olyan amilyen, mégis téma. Az utóbbi idő-
ben egyre többször olvashatunk arról, hogy a „madocsai Messink”
kikerült a Fradi kezdő csapatából. Valóban, mert nem rúg gólt. A
német meg nem esik hasra az öt hónappal azelőtti góloktól. Sőt a
„kényszercenter”  Busai gólokat rúg. Ilyen egyszerű. Mégis miért
van ez így? A fizikai  adottságok miatt. Heti sportlapunkban olvas-
tam, a Böde Dani 188 cm és 94 kg, a Busai 187 cm és 82 kg. Da-
ni egy remek „hobbifocista”. Mégis mi lehet az út számára a siker-
hez? Gőzfürdő, szálkásítás Kati néni irányításával, rengeteg edzés,
és ha 82 kg lesz ő is, akkor jönnek a gólok.

Gasztronómia
Ahogy melegszik az idő, egyre többet vagyunk a szabadban. A pri-
mőr áruk elérhetők. Itt az idő, hogy az év első lecsóját elkészítsük. 

Bográcsos lecsó! Gyermekkoromra visszagondolva akár
„lácsó-lecsónak” is nevezhetnénk. Ja kérem, amikor hazánk terüle-
tén a különböző kultúrák csak a fazékban csapnak össze, akkor bé-
ke van. Ez egy fantasztikus étel, van benne hús, hagyma, fokhagy-
ma, zsír, paprika, paradicsom, és így szezon elején tök és a legfon-
tosabb: a szívünk! Ezt az ételt különös gondossággal kell elkészíte-
ni, mert nem szokványos.

Nézzük a hozzávalókat 4-6 személyre:
1-1,5 kg oldalas vagy dagadó csíkokra vágva
0,2 kg házi füstölt szalonna

1-1,5 kg paprika
1 db piros kaliforniai, vagy kápia paprika
1 db  (max.1 kg-os) tök kockára vágva
1 csokor újhagyma összevágva
2 fej hagyma kockára vágva
6 szem paradicsom összevágva
1 fej fokhagyma összevágva
1 szál rozmaring
3 kávéskanál őrölt bors
2 dkg édes-nemes paprika
2 db tojás
1 db erős zöld hegyes paprika
0,5 kg liszt
2 dl száraz fehér bor
Só – ízlés szerint
Az elkészítés kicsit eltér egy nyári lecsótól. Először a szalonnát

ropogósra sütjük és kiszedjük. A zsírján megpirítjuk a húst, sózzuk,
borsozzuk és a fokhagyma felét rádobjuk. Lehetőleg fedő alatt fél-
puhára pároljuk. Közben szükség szerint fehér borral pótoljuk az el-
párolgott nedvességet. Amikor tisztulni kezd az alaplé, rádobjuk a
hagymát, ha megpárolódott jöhet rá a paprika és tovább pároljuk.
Rászórjuk a piros paprikát, sózzuk, és ha szükséges a nedvességet
pótolni, megint jöhet a fehérbor. Közben elkészítjük a nokedli-
tésztát és szaggatódeszkára teszük. A lecsóhoz adjuk a paradicso-
mot és a tököt, meg a maradék fokhagymát. Szükség esetén után-
sózzuk. Ha az egész félpuha, beleszaggatjuk a nokedlit. Ezután rá-
zogatjuk a bográcsot, ha kész, tálalás előtt tíz percet pihentessük.
Párolás közben ne feledkezzünk meg arról, hogy könnyű vörösbort
töltsünk a poharakba, és a kóstolást azzal kísérjük.

Jöhet a tálalás, vastagra szelt lipóti rozs- vagy fehér kenyérrel tá-
laljuk Az igazi ínyencek mélyen kivájt fakanállal egyék, amiben min-
den benne van a nyersanyagon túl, ami a konyhánkra, étkezési kul-
túránkra jellemző. Remélem, érzitek a lecsó illatát! 

Jó étvágyat: 
Sanyi City 231

Citysek a Mercedes kecskeméti gyára előtt...

...és a Zwack-nál
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Az elkészítés kicsit eltér egy nyári lecsótól. Először a szalonnát

ropogósra sütjük és kiszedjük. A zsírján megpirítjuk a húst, sózzuk,
borsozzuk és a fokhagyma felét rádobjuk. Lehetőleg fedő alatt fél-
puhára pároljuk. Közben szükség szerint fehér borral pótoljuk az el-
párolgott nedvességet. Amikor tisztulni kezd az alaplé, rádobjuk a
hagymát, ha megpárolódott jöhet rá a paprika és tovább pároljuk.
Rászórjuk a piros paprikát, sózzuk, és ha szükséges a nedvességet
pótolni, megint jöhet a fehérbor. Közben elkészítjük a nokedli-
tésztát és szaggatódeszkára teszük. A lecsóhoz adjuk a paradicso-
mot és a tököt, meg a maradék fokhagymát. Szükség esetén után-
sózzuk. Ha az egész félpuha, beleszaggatjuk a nokedlit. Ezután rá-
zogatjuk a bográcsot, ha kész, tálalás előtt tíz percet pihentessük.
Párolás közben ne feledkezzünk meg arról, hogy könnyű vörösbort
töltsünk a poharakba, és a kóstolást azzal kísérjük.

Jöhet a tálalás, vastagra szelt lipóti rozs- vagy fehér kenyérrel tá-
laljuk Az igazi ínyencek mélyen kivájt fakanállal egyék, amiben min-
den benne van a nyersanyagon túl, ami a konyhánkra, étkezési kul-
túránkra jellemző. Remélem, érzitek a lecsó illatát! 

Jó étvágyat: 
Sanyi City 231

Citysek a Mercedes kecskeméti gyára előtt...

...és a Zwack-nál
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technológiá-
járól, a cefré-
zésről, a le-
párlásról, az
érlelésről, s a
palackozásról.
Előző meglá-
togatott üze-
münkben nem
próbálhattuk ki
a készterméket
egy próbakörre
sem, de itt vi-

szont büszkén kínálták terméküket egy kóstolóra. Vagyis megkós-
tolhattuk a barack- és szilvapálinkát a Zwack receptje szerint, s ha
tetszett, hát vásároltunk is belőlük. Igazán élménydús nap után ér-
keztünk haza, köszönet a szervezőknek.

Nos, hamarosan a húsvét is elérkezett, amikor is ellátogattunk –
családi körben – Balatonkenesére, itt töltvén az ünnepet némi kerti
munkával, illetve egyéb szórakozással, kirándulással. A jó húsvéti-
sonkás-hidegtálas reggeli után gyalogtúra volt a program, a kene-
sei magas partra, a Soós-hegyre, ahonnan élvezhettük a panorá-
mát, alattunk a kenesei öböllel. 

Túránk után megéhezve, főztünk mindenféle jókat, s most térnék
rá a szokásos receptre, ami egy édesség lesz, s ez a vargabéles.

Ami egy kellemes, túrós, vaníliás édesség, és nem is nehéz elké-
szíteni.

Nézzük a hozzávalókat:
30 dkg cérnametélt
1 csomag réteslap
0,5 kg túró
2 pohár tejföl
10 dkg vaj

5 dkg mazsola
15 dkg cukor
3 tojás
2 csomag vanília
A túrót jól összedolgoz-

zuk a tojás sárgájával, tejföl-
lel, vaníliás cukorral. Ezután
hozzáadjuk a kifőtt tésztát, a
mazsolát, s az olvasztott vaj
felét, s ezt is jól átkeverjük.
Végül a cukorral habbá vert
tojásfehérjét is könnyedén
hozzákeverjük. Vajjal kikent
tepsibe fektetünk két-három
sor réteslapot, vajjal megsimogatva, majd erre ráhalmozzuk az elke-
vert masszát. Ezt ismét befedjük a maradék réteslappal, s megva-
jazzuk. Középmeleg sütőben 30-40 percig sütjük. Szórhatjuk a te-
tejét vaníliás cukorral, majd némi pihentetés után kockára vágva tá-
laljuk.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 
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Megint a taxiállomás van útban… 

Újabb kÚjabb kerer ékpárékpár tártárolóoló

Nagyon jó helyen volt a taxiállomás két főútvonal találkozásánál,
a VI. kerületben, a Dózsa György út–Városligeti fasor találkozá-
sánál. Itt is kialakítottak egy kerékpártárolót, természetesen
megint a taxiállomás volt útban…

Előretolták a taxiállomást, a fák közé, oda ahol senki sem ve-
szi észre a taxikat. Ugyanaz történt, mint az Oktogonnál, a Ró-
zsák terén. 

Mindig a taxiállomás van útban… 
Miért nem lehet a kerékpártároló a taxiállomás mögött?

Név és cím a szerkesztőségben

Nem lehet látni a taxikat

Vargabéles tálalva

A vargabéles sütésre kész
Húsvéti hidegtál

A kenesei öböl a Soós-hegyről
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal

ujtaxi.qxd  7/10/13 09:28  Page 44

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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VII. Klauzál tér

Minden évben kérjük, hogy fessék újra az útburkolati jeleket. A
Közterület-felügyelet nem tud intézkedni a taxiállomáson várako-
zó civil autósokkal szemben, ha nincsenek felfestve a „taxiállo-
más” útburkolati jelek!
VIII. Korányi Sándor utca 
Legutóbb jeleztük, hogy áthelyezték a taxiállomást, de az új he-
lyen nem festették fel az útburkolati jeleket. Most megtették, kö-
szönet érte. 

VIII. Rákóczi út 29. 

Évek óta kérjük, hogy bővítsék ki a taxiállomást, de eddig nem
lehetett, mert a taxiállomás mögött volt a BKV autóbuszok
tárolóhelye. A buszvégállomás elköltözött, most már lehetne bő-
víteni a taxiállomást. 
XI. Bercsényi utca 
Megszűnt a taxiállomás Buda egyik legnagyobb bevásárlóköz-
pontja előtt, az utasoknak át kellene cipelni a csomagjaikat a
hatsávos út túloldalán lévő taxiállomáshoz. A bevásárlóközpont
melletti Bercsényi utcában lehetne kialakítani taxiállomást. 

XI. Móricz Zsigmond körtér 

Taxis kolléganő jelezte, hogy áttették a taxiállomást a Fehérvári
útnál, az úttest másik oldalára, de ott nincs felfestés, ezért kizá-
rólag civil autók állnak ott. Kérjük a felfestést pótolni. 
XII. Zugligeti út 

28

Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban 
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Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban 
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Évek óta kérünk egy taxiállomást a Zugligeti út – Kuruclesi út
találkozásának közelébe. 
XXII. Nagytétény 

Korábban már jeleztük, a taxisok nem mernek beállni a taxiállo-
másra, mert az túl közel van a forgalmi sávhoz. Kolléga most
fényképet is küldött, amelyen jól látszik, az út közepén kialakítot-
tak egy járdaszigetet a gyalogos-átkelőhelynél, az autóbusz le-
darálta volna a taxit, ha az a megállóban áll. 

XIV. Róna utca
Nincs taxiállomás az Uzsoki utcai Kórház új épületénél, pedig
nagyon kellene. Mindig állnak ott taxik, az egyik taxitársaság-
nak még címkiadó drosztja is volt. Jó lenne itt is egy taxiállo-
más. 

XIV. Uzsoki utca 
Árválkodik egy taxiállomás jelzőtábla, se felfestés, se kiegészítő
jelzőtábla, hogy hány taxi állhat meg a taxiállomáson. Jó lenne
mindkettőt pótolni. 

Juhász Péter
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

„Róza gondja mindenre kiterjed, hogy jó sima papírja legyen,
mert csak simára szeret írni, jó tolla, jó tintája (a tintából a lilát
szereti)... A cselédeknek nem szabad énekelni, az ajtókkal nem
szabad zörögni, mert az úr ír. Még a mákot is a szomszédban tö-
reti meg, nehogy a mozsár dörgése Móricot zavarja.” 

(Mikszáth K.: Jókai Mór élete és kora)

– Nem engedem, hogy a vesztedbe rohanj! – kiabálta Sándor (a mi
Petőfink) Móricnak (a mi Jókainknak), miután ez utóbbi bejelentette,
hogy elhagyja a Dohány utcai közös lakást, mert elköltözik a Hatvani
(ma Kossuth Lajos) utcába, abba a házba, amelyben  Laborfalvi Ró-
za lakik.

No méghogy! Az addig rendben, hogy a Móric kokárdát kapott a
Rózától, és a Róza meg a Móric összepuszilkodtak a színpadon, és
a Táncsicsot hiába követelő nézőközönséget ezzel lecsillapították,
megmentve március 15-e ünnepi-hősi hangulatát! De ezek itten már-
is házasságra készülődnek!

Arra bizony. Laborfalvi Róza, a Nemzeti Színház hírneves tragikája
ez időben 31 éves, szép, deli, királynői termetű (így mondták akkori-
ban), tapasztalatokban már gazdag hölgy, és hát van egy bakfis leá-
nya, melynek az apukája Lendvai Márton, az úgyszintén híres szí-
nész. Róza eredeti neve Benke Judit, és a szüléi is színészek. Pest
meg már akkoriban is pletykás város volt, így aztán lehet bármilyen
nagy tehetség egy színész, főleg színésznő, csak suttognak róla a
háta megett. Ám Róza edzett hölgy, mintha páncélt viselne, lepereg
róla minden rosszindulatú megjegyzés.

Móric azonban olyan, mint aki csak vékony inget visel, sérülékeny
és tapasztalatlan ő, szó szerint mindenben. Ez időben 23 éves jog-
hallgató, karcsú, szőke, porcelánkék szemével szelíden (jámboran)
tekinget szét a világban. Most tessenek elképzelni őt, amint azon a
dicső napon sáros csizmában (mert végig esett az eső), malaclopó
köpenyében, horpadt kalpagjára tűzött veres tollal, karddal az olda-
lán odaugrik a színpadra, oszt lelkesültségtől pirosló orcával izgatott-
lázasan szónokol valami (később még ő sem emlékezett rá, hogy mit)
lelkesítőt. Hát persze, hogy megakadt rajta a deli asszony szeme! 

De Sándorunk (a Petőfi) csak nem nyugszik. Ez a kapcsolat neki
nem imponál. Kérdés: egyáltalán mi köze van neki ehhez? Minden-
esetre izgatott levelet ír Móric anyukájának, a komáromi tekintetes
Jókayné nagyasszonynak, fölriasztván az idős hölgyet kisvárosi nyu-
galmából. Rút hálóban vergődik a fiam – így a mama, aki a hír halla-
tára nyomban rosszul lesz, majd erőt kapva ered Móric és a gaz csá-
bító nyomába fel Pestre.

A fiatalok a mama érkezése hírére menekülnek. Móric csak úgy, a
Róza kötötte hálósipkában, hirtelenjében. Nemsokára rá Pest kör-

nyékén szűkösen megtörténik a házasságkötés. Sándor még ír egy
levelet az anyának: „Mindig gyönge embernek ismertem... Tőlem ne
tessék felőle tudakozódni többet” – s végleg szakít Móriccal. Ez a ki-
sebbik baj.

De Jókayné nagyasszony mérgiben kitagadja az örökségből szófo-
gadatlan fiát – és ez a nagyobb baj. Éljen csak úgy, ahogy tud, ab-
ban a cudar fertőben, azzal a szemérmetlen, majd’megmondom mi-
lyen perszonával! Hallani sem akarok felőle!

Róza akkoriban sokkal híresebb, mint ifjú férje. Igaz, Móricnak már
megjelent egy regénye Hétköznapok címmel és írt nehány novellát,
aztán meg együtt szerkesztették Petőfivel az Életképek című lapot,
de üdvösségnek ugyebár mindez kevés. Kossuth mellé szegődik hát,
vele vándorol annak toborzó körútján, majd megyen a kormánnyal
Debrecenbe, Szegedre, Aradra, Gyulára.

Hát Róza? Róza már korábban nevelőintézetbe helyezvén leányát,
a kis Rózát, mindenhová elkíséri férjét. A szabadságharc bukása
után ő szerez Móricnak bújdosásra alkalmas helyet a Bükk környéki
Tardonán, majd Klapkától menlevelet. No, ez kapós papír volt Komá-
rom hős védői számára, mert a tábornok kikötötte: ennek fejében ad-
ja föl a várat. A papírt csak ki köllött tölteni névre szólóan...

Négy hónapig tartott Móric bújkálása, majd vissza lehetett menni
Pestre. De hát mi volt ez a város Haynau után? Sivár utcákon alig né-
hány ember, romok, törmelékek. Rémísztő hírek arról, mi történt a
barátokkal, ismerősökkel: ezt lecsukták, az bújdosik, amaz meg el-
esett a csatában, az írók szétszóródtak, Petőfi eltűnt...

Róza billenti ki férjét csüggeteg és elkeseredett hangulatából. Él-
ni kell és írni. Ugyan hová és kiknek? Meglesz annak is a módja, csak
el kell kezdeni. Az asszony, mint afféle eleven ösztöke nógatja az
írásra. És Móric szót fogad. Sajó álnéven ír apróbb történeteket a
lassankint meginduló lapokba.

Köztünk szólva Móric a szerencse fia. Mi az ő négy hónapja a má-
sok szenvedéséhöz képest? Aztán meg már két nő vigyáz rá, hiszen
1850-ben anyja megbékél házasságával, megtörténik a vagyonmeg-
osztás is, így életük könnyebbé válik. 

A magyar prózaírás történetében soha nem volt szerencsésebb
korszak: a megtorlástól való félelem enyhülésével előbukkannak
mások is. Termékeny írók, jók és kevésbé jók igyekeznek kielégíteni
a magyar szóra már ugyancsak kiéhezett olvasóközönséget. De első-
sorban ő, Jókai, akinek évtizedekig nem is lesz konkurenciája. 

A lapok az akkori szokás szerint folytatásokban közölték Jókai re-
gényeit. A közfelfogás hosszú ideig úgy tartotta, ha magyar vers, ak-
kor az Petőfi, ha magyar regény, akkor az Jókai. Ám Móric nem csak
regényeket, novellákat írt, hanem színműveket is, amelyekben Róza
aszszonyé volt a főszerep, aztán meg hogy rovatunkhoz hűségesek
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legyünk, verseket is. Íme mutatóban egy Jókai-vers, melyben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia székháza felépítésére indított gyűjtést
ösztönzi: 

No persze, regényei témáival a cenzúra miatt eleinte csínján kell
bánnia. Amibe a cenzorok nem köthetnek bele, az a magyar múlt. Így
születik meg a Török világ Magyarországon, a Janicsárok végnapjai.
Ugyancsak az ötvenes évek terméke az Egy magyar nábob és a
Kárpáthy Zoltán. Egyszer, évtizedek múltán, megkérdezték Mórictól,
melyik a legkedvesebb műve. E kettőt említette igen meghatóan.

A Józsefvárosban, a Külső-Stáció (ma Baross) utcában laknak, tíz-
egynéhány helyiséget birtokolnak. Móric kényelem- és nyugalomsze-
rető. Jól érzi itt magát a tágasságban, siet is haza szerkesztői dolga
végeztével. Siet bizony, mert ha nem tenné, Róza gyanakodna: hol
jártál? kinél voltál?  Mert Róza féltékeny. Csinos az ő ura, no meg né-
hány évvel fiatalabb is nála, csak nem hagyhatja, hogy megszédítse
valaki, teszem azt egy híres emberre vadászó nőszemély...

(Folytatás a következő számban)

30

Kovács panasz-
kodik az orvos-
nak:

– Doktor úr! A
feleségem olyan
ingerült, állandóan
veszekszik, min-
denbe beleköt.

Erre az orvos:
– Miért nem viszi

el egy szép tenger-
parti nyaralásra?

– Fölösleges len-
ne, elég jól úszik.

* * *
Egy szöszi kiszáll

a taxiból, majd
megkérdezi:

– Mennyibe ke-
rül ez a kis furiká-
zás?

A taxis rápillant
a taxiórára:

– 2000 Ft lesz,
kisasszony.

A szöszi átnyújt
egy ezrest, mire a
sofõr:

– De hát ez csak
a fele, hölgyem!

– Csak nem kép-
zeli, hogy a maga
részét is én fize-
tem?!

* * *
– Van, aki olyan

sötét, hogy amikor
elrepül mellette
egy varjú, azt hi-
szi, hogy vaku vil-
lant.

KATA-információk
Mennyit fizetünk? Úgy tűnik, könnyű a válasz: havi 50
ezer forintot főállású vállalkozóként, 25 ezret nyugdíj
mellett vagy másodosként, 75 ezret saját választá-
sunk szerint. Na de mikor nem kell fizetnünk? Ügyel-
jünk a részletekre!

A KATA-törvény  kimondja, hogy a bejelentett kisadózók
után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári
hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal,
hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján
főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mérté-
ke 50 ezer forint.

A törvény (8. § (4) bekezdés) szerint  nem kell megfizetni
az adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében
a kisadózó

• táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozá-
si segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápo-
lási díjban részesül,

• katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
• fogvatartott,
• egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette

Ezek a mentességi okok, lényegében megegyeznek a tb,
illetve a szociális hozzájárulási adó törvényben a havi mini-
mális járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítésségi okok-
kal, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nem szá-
molhatunk tört időszakkal.

Vegyünk egy példát: egy főállású kisadózó 2014. március
20-ától május 29-ig táppénzben részesül. Ebben az eset-
ben március hónapra 50 ezer forintot fizet (hiszen nem volt
egy teljes hónapig beteg), április hónapra 0 forint terheli
(mert teljes hónapban nem dolgozott), és májusban sem fi-
zet (hiszen egy teljes mentes hónapot követő hóról van
szó). 

Nagyon fontos, hogy a 6 millió forintos bevételi értékhatár
(ami felett 40 százalékos plusz adót kell fizetni) ilyenkor
csökken, esetünkben 2 x 500 ezer forinttal, 5 millióra. Min-
den olyan hónap, amelyben bármely ok  miatt nem kell fizet-
nünk a KATÁ-t, egyben az éves értékhatárt is csökkenti 500-
500 ezer forinttal.

A TUDOMÁNYNAK NINCSEN HÁZA
(részlet)

Boldog, boldogtalan maga ura immár.
Mars, Mercur és Bacchus fel van palotázva,
Bűnösnek, bolondnak van díszes hajléka.
Csak a tudománynak nincsen nálunk háza
– Bizony nincs még háza.

Pedig ez a fegyver! pedig ez a törvény,
Ez nevel jó embert és igaz honpolgárt,
Ez alapja minden nemzet életének
És mégis mindeddig senki sem gondolt rá -
– Bizony nem gondolt rá.

Hogy még sincs otthona, a hová gondterhes
Homlokát lehajtsa, mind e mai napig.
Mások udvarán él, mint valami jött-ment:
Keserű, keserves zsellérségben lakik.
– Bizony csak ugy lakik.

No de majd máskép lesz! Hozzá fogunk végre
S a mit elmulasztánk, azt most helyre ütjük;
Áldozatfillérek milliókká nőnek:
S tudományunk úri házát felépitjük,
- Bizony felépitjük.

Taxis kolléga telefonon jelezte, hogy majd-
nem elgázolt egy kerékpárost az esti órák-
ban, Kőbányán. Mint köztudott, változott a
KRESZ előírása, most már nem kell a ke-
rékpárokra rögzített világítás, elegendő, ha
a kerékpároson van valamilyen világító for-
rás. Például a karjukon, vagy a sapkájukon.

Azonban sötétben, szürkületben oldal-
ról, hátulról nehéz észrevenni így a kerék-
párosokat! Kollégánk azt javasolta, ahogy
lakott területen kívül, úgy lakott területen
belül is legyen kötelező a kerékpárosok-
nak a láthatósági mellény. Az illetékes mi-
nisztériumi vezető válasza, rövidítve. 

Egyes járműkivilágítási szabályok változá-
sa kapcsán a kerékpárosok fényvisszaverő
ruházat viselési kötelezettség megváltozta-
tás tárgyában az alábbiakról tájékoztatom.

A közúti közlekedés szabályairól szóló
együttes rendelet kerékpárosok látható-
ságával kapcsolatos rendelkezéseinek fe-
lülvizsgálata jelenleg nincs napirenden. A
kerékpárok kivilágítására vonatkozó új
szabályozás alkalmazási tapasztalatai
alapján lesz lehetőség a kerékpárosok
fényvisszaverő ruházat viselésére vonat-
kozó szabályozás esetleges felülvizsgá-
latára.

Barna Péter
főosztályvezető

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Gépjármű – közlekedési és Vasúti Főosz-

tály 

Köszönet a válaszért.
Juhász Péter

NNem kem kell láthatell láthatósági mellénósági mellényy
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legyünk, verseket is. Íme mutatóban egy Jókai-vers, melyben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia székháza felépítésére indított gyűjtést
ösztönzi: 

No persze, regényei témáival a cenzúra miatt eleinte csínján kell
bánnia. Amibe a cenzorok nem köthetnek bele, az a magyar múlt. Így
születik meg a Török világ Magyarországon, a Janicsárok végnapjai.
Ugyancsak az ötvenes évek terméke az Egy magyar nábob és a
Kárpáthy Zoltán. Egyszer, évtizedek múltán, megkérdezték Mórictól,
melyik a legkedvesebb műve. E kettőt említette igen meghatóan.

A Józsefvárosban, a Külső-Stáció (ma Baross) utcában laknak, tíz-
egynéhány helyiséget birtokolnak. Móric kényelem- és nyugalomsze-
rető. Jól érzi itt magát a tágasságban, siet is haza szerkesztői dolga
végeztével. Siet bizony, mert ha nem tenné, Róza gyanakodna: hol
jártál? kinél voltál?  Mert Róza féltékeny. Csinos az ő ura, no meg né-
hány évvel fiatalabb is nála, csak nem hagyhatja, hogy megszédítse
valaki, teszem azt egy híres emberre vadászó nőszemély...

(Folytatás a következő számban)
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Kovács panasz-
kodik az orvos-
nak:

– Doktor úr! A
feleségem olyan
ingerült, állandóan
veszekszik, min-
denbe beleköt.

Erre az orvos:
– Miért nem viszi

el egy szép tenger-
parti nyaralásra?

– Fölösleges len-
ne, elég jól úszik.

* * *
Egy szöszi kiszáll

a taxiból, majd
megkérdezi:

– Mennyibe ke-
rül ez a kis furiká-
zás?

A taxis rápillant
a taxiórára:

– 2000 Ft lesz,
kisasszony.

A szöszi átnyújt
egy ezrest, mire a
sofõr:

– De hát ez csak
a fele, hölgyem!

– Csak nem kép-
zeli, hogy a maga
részét is én fize-
tem?!

* * *
– Van, aki olyan

sötét, hogy amikor
elrepül mellette
egy varjú, azt hi-
szi, hogy vaku vil-
lant.

KATA-információk
Mennyit fizetünk? Úgy tűnik, könnyű a válasz: havi 50
ezer forintot főállású vállalkozóként, 25 ezret nyugdíj
mellett vagy másodosként, 75 ezret saját választá-
sunk szerint. Na de mikor nem kell fizetnünk? Ügyel-
jünk a részletekre!

A KATA-törvény  kimondja, hogy a bejelentett kisadózók
után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári
hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal,
hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján
főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mérté-
ke 50 ezer forint.

A törvény (8. § (4) bekezdés) szerint  nem kell megfizetni
az adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében
a kisadózó

• táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozá-
si segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápo-
lási díjban részesül,

• katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
• fogvatartott,
• egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette

Ezek a mentességi okok, lényegében megegyeznek a tb,
illetve a szociális hozzájárulási adó törvényben a havi mini-
mális járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítésségi okok-
kal, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nem szá-
molhatunk tört időszakkal.

Vegyünk egy példát: egy főállású kisadózó 2014. március
20-ától május 29-ig táppénzben részesül. Ebben az eset-
ben március hónapra 50 ezer forintot fizet (hiszen nem volt
egy teljes hónapig beteg), április hónapra 0 forint terheli
(mert teljes hónapban nem dolgozott), és májusban sem fi-
zet (hiszen egy teljes mentes hónapot követő hóról van
szó). 

Nagyon fontos, hogy a 6 millió forintos bevételi értékhatár
(ami felett 40 százalékos plusz adót kell fizetni) ilyenkor
csökken, esetünkben 2 x 500 ezer forinttal, 5 millióra. Min-
den olyan hónap, amelyben bármely ok  miatt nem kell fizet-
nünk a KATÁ-t, egyben az éves értékhatárt is csökkenti 500-
500 ezer forinttal.

A TUDOMÁNYNAK NINCSEN HÁZA
(részlet)

Boldog, boldogtalan maga ura immár.
Mars, Mercur és Bacchus fel van palotázva,
Bűnösnek, bolondnak van díszes hajléka.
Csak a tudománynak nincsen nálunk háza
– Bizony nincs még háza.

Pedig ez a fegyver! pedig ez a törvény,
Ez nevel jó embert és igaz honpolgárt,
Ez alapja minden nemzet életének
És mégis mindeddig senki sem gondolt rá -
– Bizony nem gondolt rá.

Hogy még sincs otthona, a hová gondterhes
Homlokát lehajtsa, mind e mai napig.
Mások udvarán él, mint valami jött-ment:
Keserű, keserves zsellérségben lakik.
– Bizony csak ugy lakik.

No de majd máskép lesz! Hozzá fogunk végre
S a mit elmulasztánk, azt most helyre ütjük;
Áldozatfillérek milliókká nőnek:
S tudományunk úri házát felépitjük,
- Bizony felépitjük.

Taxis kolléga telefonon jelezte, hogy majd-
nem elgázolt egy kerékpárost az esti órák-
ban, Kőbányán. Mint köztudott, változott a
KRESZ előírása, most már nem kell a ke-
rékpárokra rögzített világítás, elegendő, ha
a kerékpároson van valamilyen világító for-
rás. Például a karjukon, vagy a sapkájukon.

Azonban sötétben, szürkületben oldal-
ról, hátulról nehéz észrevenni így a kerék-
párosokat! Kollégánk azt javasolta, ahogy
lakott területen kívül, úgy lakott területen
belül is legyen kötelező a kerékpárosok-
nak a láthatósági mellény. Az illetékes mi-
nisztériumi vezető válasza, rövidítve. 

Egyes járműkivilágítási szabályok változá-
sa kapcsán a kerékpárosok fényvisszaverő
ruházat viselési kötelezettség megváltozta-
tás tárgyában az alábbiakról tájékoztatom.

A közúti közlekedés szabályairól szóló
együttes rendelet kerékpárosok látható-
ságával kapcsolatos rendelkezéseinek fe-
lülvizsgálata jelenleg nincs napirenden. A
kerékpárok kivilágítására vonatkozó új
szabályozás alkalmazási tapasztalatai
alapján lesz lehetőség a kerékpárosok
fényvisszaverő ruházat viselésére vonat-
kozó szabályozás esetleges felülvizsgá-
latára.

Barna Péter
főosztályvezető

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Gépjármű – közlekedési és Vasúti Főosz-

tály 

Köszönet a válaszért.
Juhász Péter
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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

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-tól 2,50%

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 ALAKULÁSAMegnevezés 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!

Június 2. (Május 31. hétvégére esik)
• Iparûzési adó bevallás és befizetés

Június 12. • Havi járulékbevallás és befizetés, KATA befizetés

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

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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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

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. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munka-
viszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hó-

nap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00
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Ahogy annak idején a Mûegyetemen
a legendás Czigány professzor úr
mondta az ábrázoló geometria vizs-
gán a hallgatónak (bár azért nem volt
igaza):

„Mondja, fiam, ha maga ennyire
hülye, miért nem jogásznak ta-
nul????“

Jogtudoroknak ajánlott! 
Amerikai esetek.

Nehéz annak a dolga, aki bíróságon
jegyzetel. Ezek részletek a Disorder in
the American Courts címû könyvbõl.
Magyarra fordította Petz Teri. Az
alábbi párbeszédek valóságosak és
tárgyalásokon hangzottak el.

Ügyvéd: Mit mondott a férje, mikor
felébredt?

Tanú: Hol vagyok, Cathy?
Ügyvéd: És miért lett ekkor dühös?
Tanú: Mert Susannak hívnak!

Ügyvéd: Doktor úr, igaz, hogy ha
valaki alvás közben meghal, akkor
csak másnap veszi észre, hogy meg-
halt?

Tanú: Mondja, ön tényleg el tudta
végezni az egyetemet?

Ügyvéd: Hány éves a fiatalabbik fia,
a 20 éves!

Tanú: 20, mint az ön IQ-ja.

Ügyvéd: Jelen volt, amikor lefény-
képezték?

Tanú: Ugye csak viccel?

Ügyvéd: Szóval a baba augusztus 8-
án fogamzott?

Tanú: Igen.
Ügyvéd: És ön akkor mit csinált?
Tanú: Dugtam!

Ügyvéd: Ugye 3 gyereke van?
Tanú: Igen.
Ügyvéd: Ebbõl mennyi fiú?
Tanú: Egy sem.
Ügyvéd: És mennyi lány?
Tanú: Bíró úr, kérek egy új ügyvé-

det!

Ügyvéd: Hogy végzõdött az elsõ
házassága?

Tanú: Halálesettel.
Ügyvéd: Kinek a halálával?
Tanú: Találgasson!

Ügyvéd: Kérem, írja le a vádlottat!
Tanú: Középmagas, bajszos, szakál-

las.
Ügyvéd: Férfi, vagy nõ?
Tanú: Hacsak nem volt itt a cirkusz,

férfire tippelek.

Ügyvéd: Doktor úr, hány halottat
boncolt karrierje során?

Tanú: Mindenki, akit eddig boncol-
tam halott volt. Az élõk túlságosan
ellenkeznek.

Ügyvéd: Emlékszik arra, hogy mikor
kezdte a boncolást?

Tanú: 8:30 körül.
Ügyvéd: És Denton úr akkor halott

volt?
Tanú: Hát, ha az elején nem is, a vé-

gén már biztos halott volt.

Ügyvéd: Doktor úr, leellenõrizte a
páciens pulzusát boncolás elõtt?

Tanú: Nem.
Ügyvéd: Leellenõrizte a vérnyomását?
Tanú: Nem.
Ügyvéd: Leellenõrizte a légzését?
Tanú: Nem.
Ügyvéd: Akkor lehetséges, hogy a

páciens még élt, mikor elkezdte a
boncolást?

Tanú: Nem.
Ügyvéd: Honnan tudja?
Tanú: Mert a feje az íróasztalomon

volt egy tálcán.
Ügyvéd: Értem, de lehetséges, hogy

mégis élt?
Tanú: Nagyon kicsi az esély, de ha

élt volna, akkor minden bizonnyal
ügyvéd lett volna.

* * *
Erdõben
Kádár és Brezsnyev sétálgatnak az

erdõben, amikor látják, jön feléjük
egy medve. Kádár gyorsan felveszi a
futócipõjét. Brezsnyev megütközéssel
mondja: – Úgysem tudsz elfutni a
medve elõl!

– Én nem a medvét akarom lehagy-
ni, hanem téged… 

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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Ahogy annak idején a Mûegyetemen
a legendás Czigány professzor úr
mondta az ábrázoló geometria vizs-
gán a hallgatónak (bár azért nem volt
igaza):

„Mondja, fiam, ha maga ennyire
hülye, miért nem jogásznak ta-
nul????“

Jogtudoroknak ajánlott! 
Amerikai esetek.

Nehéz annak a dolga, aki bíróságon
jegyzetel. Ezek részletek a Disorder in
the American Courts címû könyvbõl.
Magyarra fordította Petz Teri. Az
alábbi párbeszédek valóságosak és
tárgyalásokon hangzottak el.

Ügyvéd: Mit mondott a férje, mikor
felébredt?

Tanú: Hol vagyok, Cathy?
Ügyvéd: És miért lett ekkor dühös?
Tanú: Mert Susannak hívnak!

Ügyvéd: Doktor úr, igaz, hogy ha
valaki alvás közben meghal, akkor
csak másnap veszi észre, hogy meg-
halt?

Tanú: Mondja, ön tényleg el tudta
végezni az egyetemet?

Ügyvéd: Hány éves a fiatalabbik fia,
a 20 éves!

Tanú: 20, mint az ön IQ-ja.

Ügyvéd: Jelen volt, amikor lefény-
képezték?

Tanú: Ugye csak viccel?

Ügyvéd: Szóval a baba augusztus 8-
án fogamzott?

Tanú: Igen.
Ügyvéd: És ön akkor mit csinált?
Tanú: Dugtam!

Ügyvéd: Ugye 3 gyereke van?
Tanú: Igen.
Ügyvéd: Ebbõl mennyi fiú?
Tanú: Egy sem.
Ügyvéd: És mennyi lány?
Tanú: Bíró úr, kérek egy új ügyvé-

det!

Ügyvéd: Hogy végzõdött az elsõ
házassága?

Tanú: Halálesettel.
Ügyvéd: Kinek a halálával?
Tanú: Találgasson!

Ügyvéd: Kérem, írja le a vádlottat!
Tanú: Középmagas, bajszos, szakál-

las.
Ügyvéd: Férfi, vagy nõ?
Tanú: Hacsak nem volt itt a cirkusz,

férfire tippelek.

Ügyvéd: Doktor úr, hány halottat
boncolt karrierje során?

Tanú: Mindenki, akit eddig boncol-
tam halott volt. Az élõk túlságosan
ellenkeznek.

Ügyvéd: Emlékszik arra, hogy mikor
kezdte a boncolást?

Tanú: 8:30 körül.
Ügyvéd: És Denton úr akkor halott

volt?
Tanú: Hát, ha az elején nem is, a vé-

gén már biztos halott volt.

Ügyvéd: Doktor úr, leellenõrizte a
páciens pulzusát boncolás elõtt?

Tanú: Nem.
Ügyvéd: Leellenõrizte a vérnyomását?
Tanú: Nem.
Ügyvéd: Leellenõrizte a légzését?
Tanú: Nem.
Ügyvéd: Akkor lehetséges, hogy a

páciens még élt, mikor elkezdte a
boncolást?

Tanú: Nem.
Ügyvéd: Honnan tudja?
Tanú: Mert a feje az íróasztalomon

volt egy tálcán.
Ügyvéd: Értem, de lehetséges, hogy

mégis élt?
Tanú: Nagyon kicsi az esély, de ha

élt volna, akkor minden bizonnyal
ügyvéd lett volna.

* * *
Erdõben
Kádár és Brezsnyev sétálgatnak az

erdõben, amikor látják, jön feléjük
egy medve. Kádár gyorsan felveszi a
futócipõjét. Brezsnyev megütközéssel
mondja: – Úgysem tudsz elfutni a
medve elõl!

– Én nem a medvét akarom lehagy-
ni, hanem téged… 

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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Jó néhány éve gyakorlat magazinunknál, hogy így nyár elején
összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat a környező országok
közlekedési szabályairól, illetve az eltérésekről. Most nem sorol-
juk fel külön-külön ezen tagállamokat, hanem egységbe foglalva
tüntetjük fel az azonosságokat és különbözőségeiket. A cél a tá-
jékoztatás, azonban ez nem helyettesítheti senki esetében az in-
dulás előtti „kötelező” tájékozódást. A hatóság képviselőit
ugyanis sehol nem hatja meg, ha azt próbáljuk megmagyarázni,
hogy „mi erről még csak nem is hallottuk”. Többnyire nyelvi ne-
hézségeink is adódnak, úgyhogy célszerűbb megelőzni a bajt,
semhogy nagyobb összegű bírsággal kurtítsák meg zsebpén-
zünket.

Lássuk a világítás kérdését. Az Európai Unió 13 tagállamában
kell kötelezően világítani egész évben: Szlovéniában, Szlovákiá-
ban, Lengyelországban, Litvániában, Észtor-
szágban, Svédországban, Hollandiában, Norvé-
giában (ugyan nem EU-tagállam), Dániában, Fin-
nországban, Olaszországban, Romániában és
idehaza. Utóbbi három ország esetében csak la-
kott területen kívül kötelező nappal is bekapcsol-
ni a fényszórókat. Ausztriában enyhült a szabály,
itt úgy döntöttek a hatóságok, ki-ki szabadon ha-
tározhatja meg, hogy nappal és jó látási viszo-
nyok között bekapcsolja a világítását, vagy sem.
Bulgáriában és Horvátországban csak novem-
bertől március végéig kötelező a fényszórók
használata. Az uniós tagállamokon kívül további,
a turisták által közkedvelt országokban is kötele-
ző az egész éves világítás: Bosznia és Hercego-
vina, Montenegró és Macedónia. Ha elfogadnak
egy javaslatot, érdemes induláskor bekapcsolni
a világítást, azért ugyanis még senkit sem bírsá-
goltak meg, hogy tompított fénnyel közlekedett.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak használa-
táért többnyire fizetni kell az unió országaiban,
ezt mindenhol jól láthatóan fel is tüntetik az út üzemeltetői, de az
interneten pontosan meg lehet nézni, hogy a tervezett útvonalon
mely szakaszok használatáért kell a zsebbe nyúlni. Egyébként
vannak olyan országok, mint például Ausztria vagy éppen Olasz-
ország, ahol az autópályákkal szinte párhuzamosan léteznek al-
sóbbrendű utak, amelyekért nem kell fizetni. Nem csak hidak és
alagutak tartoznak e körbe. Aki tehát előre megtervezi a haladá-
si irányát, az spórolhat is kicsit az alaposabb előkészítéssel.

Bulgáriában és Romániában nemcsak a sztrádák
használatáért kell fizetni, hanem az összes útszakaszért.
Németországban ugyan nincs sztrádadíj, de egyre több
városközpontba csak azután lehet behajtani, ha besze-
rezte a jármű vezetője az ökológiai matricát, ami ugyan
néhány eurót kóstál, viszont ha nincs, többszörös bírsá-
got rónak ki az erről megfeledkezett külföldire is. Ez az
engedély az autó légkörszennyezése alapján korlátozza,
hogy melyik ökológiai zónába hajthat be a különböző

színű matrica alapján. Ezt érdemes Magyarországon beszerezni,
még indulás előtt. (Az interneten megtalálhatók ezek a helyek és
az árak is.)

Az autókkal útra kelőknek nem kell tartaniuk unión belül a me-
rőben eltérő közlekedési útjelző tábláktól vagy más előírásoktól
sem, ugyanis ezt nemzetközi egyezmények szabályozzák, az elté-
rések egyes országok között minimálisak. Azokra a különleges
vagy szokatlan szabályokra, mint például esős időben 110
km/órára korlátozódik a sebesség az autópályákon, külön tábla
figyelmeztet, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni. 

Egyes országokban lelassítják azon kezdő sofőröket, akiknek
csak két, illetve három éve van jogosítványuk. Például Horvátor-
szágban az ilyen kezdők autópályán nem mehetnek gyorsabban

110 km/óránál, ugyanez a korlátozás érvényes Olaszországban
és Franciaországban is. Kevesebbet hallani arról is, hogy az ösz-
szes nyugat-európai országban és Romániában is szigorúan tilos
éjjel dudálni. 

A városokban és falvakban a megállóból induló busznak min-
dig elsőbbsége van. Olyan országokban, mint például Ausztria,
ahol iskolabuszok is közlekednek, mindig meg kell állni a busz
mögött, ha arról a megállóban gyermekek szállnak le vagy föl, vé-
letlenül sem szabad kikerülni.

A biztonsági gyermekülés, illetve a biztonsági öv használata ma
már az unió valamennyi tagállamában kötelező, telefonálni viszont
csak kihangosító szettel lehetséges. A láthatósági mellények
megítélésében is kissé eltérőek az előírások. Érdemes a gépjár-
mű kesztyűtartójában minimálisan a sofőr számára egy mellényt
tartani, s ha autópályán, gyorsforgalmi úton, de olykor – sötétedés
után – ha alsóbb rendű utak mentén megállásra kényszerülünk,
ebben szálljunk ki a gépkocsiból. Az utasok pedig maradjanak a
járműben, vagy ha ők is elhagyják az autót, mellényben tegyék ezt.
Ezzel súlyos bírságokat lehet megelőzni, függetlenül attól, mely
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A szõke nõ repülõn utazik. Észreveszi, hogy a mellette
lévõ ülésen egy jóképû férfi ül. Gondolkozik, hogy miképp
szólítsa meg, majd végül felcsillan a szeme és megszólal:

– Elnézést, uram, ön is ezen a gépen utazik?
* * *

– A lámpa dzsinnje vagyok! Parancsoljon, asszonyom.
– Ó, dzsinn, szeretnék ebben a pillanatban boldog lenni!
– Akkor ne a lámpát dörgöld, te kis csacsi!

Egységes unió, eltérő szabályokkal

Közlekedési anomáliák

Behajtási tilalom 
az olasz belvárosokba 

Keserű szájízzel olvasták a német turisták a büntetési
papírokat több olasz belvárosban, erről számolt be az
ADAC MOTORWELT, a Német Autóklub lapja.  Több
városban, így FLORENZ, vagy PISA belvárosából kitil-
tották a gépjárműveket, erre jelzőtáblák is figyelmeztet-
nek.  

Az újság jogásza azt tanácsolja, vegyük komolyan a
tiltásokat, ne hajtsunk be ezekbe a zónákba, mert 130 euró (körülbelül 40.000 fo-
rint) a büntetés. 

Ha a „ZONE A TRAFFICO LIMITADO” jelzőtáblával találkozunk, akkor ne halad-
junk tovább…

Juhász Péter

Ne haladjunk to-
vább, ha ezt a jel-
zést látjuk

Közeledik a nyár, amikor honfitársaink egy része is autóba pat-
tan és nekivág az egységesnek vélt Európai Uniónak, majd
amikor a rend éber őre megállítja, akkor szembesül néhány he-
lyi sajátossággal. Összefoglalónkban megpróbáltuk az azonos-
ságokat és az eltéréseket összegyűjteni, segítve az utazók
pénztárcájának tartalmát megóvni. Ez azonban nem helyettesí-
ti az indulás előtti tájékozódást.
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tagállamban ácsorgunk a leállósávban
vagy az út szélén.

Nem kis küzdelem árán sikerült elér-
ni, hogy a Franciaországba tartóknak
már nem kötelező maguknál tartani
egy alkoholtesztert, mint ahogyan ez
korábban előírás volt, kül- és belföldi
autósnak egyaránt.

A különböző országok hatósági sze-
mélyei közül csak kevesen ismerik azt a
Bécsi Egyezményt, amely alapján a
gépjárművek kötelező felszerelését ah-
hoz az ország jogszabályaihoz mérten
kell ellenőrizni, amelyben az adott jár-
mű regisztrációja történt. Miért érde-
kes ez? Mert mondjuk Lengyelország-
ban, Ukrajnában, Bulgáriában vagy ép-
pen Görögországban a porral oltó kö-
telező tartozéka a gépkocsinak, míg a
többi helyen nem. Ám az egyenruhá-
sok mégis kérik kontroll során, s ha
nincs, bírságolnak. Itt sem jelent jót a
Bécsi Egyezményre történő hivatko-
zás, mert többnyire a járőrök erről még
csak nem is hallottak. 

Az alkoholfogyasztással kapcsolato-
san megjegyzendő: a legtöbb állam-
ban a zéró tolerancia van érvényben.
Akadnak kivételek, ahol egy-egy üveg
sör még belefér a tűréshatárba, de ez
azért csalóka, mert ha valaki balesetet
okoz, akkor ittasnak minősítik az eljá-
rásban akkor is, ha csupán egy sört
ivott és a vérében ennyi mutatható ki.

Baleset esetén még akkor is célsze-
rű rendőrt hívni, ha nem történt szemé-
lyi sérülés. Vannak olyan országok,
amelyeket csak úgy lehet törött jármű-
vel elhagyni, ha a hatóság által kiállított
dokumentummal rendelkezik a gépjár-
mű vezetője. A biztosítótársaságok is
egyre inkább megkövetelik a hivatalos
papírokat a balesetről és annak körülményeiről. Megéri a fárad-
ság és idő, ha már nem tudtuk elkerülni a bajt.

Külföldön a konzulátusok és nagykövetségek azok az intézmé-
nyek, amelyek segítségünkre lehetnek probléma esetén. Itt lehet
ideiglenes okmányokat beszerezni, ha azok elvesztek vagy ellop-
ták, és innen kérhetünk segítséget egyéb gondjaink orvoslásá-
hoz. Indulás előtt érdemes ezen címeket és telefonszámokat is
begyűjteni.

Összeállításunkban számos területre nem tértünk ki, bízva ab-
ban, hogy a nyaralni vágyók időben tájékozódnak a tranzit és
célország sajátosságairól. Az érvényes úti okmányokról azonban
nem érdemes megfeledkezni, mint ahogyan a kötelező felelős-
ségbiztosítást igazoló zöldkártyáról sem. Az Egységes Európai
Uniós Betegbiztosítási Kártya kiváltása is indokolt, mert horribilis
összegeket lehet kifizetni – ennek hiányában – a külföldi egész-
ségügyi intézményekben. Végül, de nem utolsósorban: a jövedé-
ki termékekkel csak csínján, mert a vámszabályok minden tagál-
lamban nagyon szigorúak: alkoholból, cigarettából, de még kölni-
ből, parfümből is csak minimális mennyiség birtokolható. És jó
magyar szokástól eltérően, a fél disznót sem célszerű becsoma-
golni, mert elkobozzák.

Lapzártakor az ukrán helyzetet a Külügyminisztérium sem mi-
nősítette biztonságosnak, így aki csak teheti, más országot ke-
ressen kikapcsolódásához, még akkor is, ha nem uniós, de
szomszédos országról van szó.

k.z.t.
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Jelzőtáblaerdő Németországban 

Nagyon rossz, sokszor balesetveszélyt is okozhat, ha hiányzik egy jelzőtábla a közút mellől. De
ugyanilyen rossz lehet, ha túl sok a közúti jelzőtábla egy adott helyszínen. Hogyan tud eliga-
zodni, hogyan ismeri ki magát a járművezető nagyon sok helyen? 

De ez nem csak nálunk van így, hanem Németországban is, erről számolt be az ADAC
Motorwelt, a Német Autóklub lapja egy olvasó által beküldött kép segítségével. A kép önma-
gáért beszél. Igazi jelzőtáblaerdő.

J.P.

Gyerekész
Kislány kérdezi édesany-

ját: – Apu hol volt, amikor
én születtem?

– Külföldön.
– És te?
– Kórházban.
– Hát senki sem volt itt-

hon, amikor születtem?
* * *

A szüzesség elvesztése
Fiatalember dicsekszik

apjának: 
– Képzeld, apa, elvesztet-

tem a szüzességemet!
– Nagyszerû! Leülünk,

megünnepeljük egy pár
itallal!

– Hát ülni éppen még
nem nagyon tudok…

* * *
Szerelmeskedés
Vége az aktusnak, a fiú

„elmegy”. Nyafog a lány:

– Nekem még nem volt
jó!

– Kit érdekel? Ugyan-
annyi idõd volt neked is…

* * *
A nõ leparkol a kocsival

és megkérdezi a férjét:
– Drágám, nem álltam

meg túl messze a járdasze-
gélytõl?

– Melyiktõl?
* * *

– Bocsánat, uram, meg
tudná mondani a pontos
idõt?

– 3 óra 15 perc, asszo-
nyom!

– Érdekes, egész álló nap
kérdezgetem az embereket,
és mindenki mást mond.

* * *
– Mi a különbség a méh

és a darázs között?
– A darázs nem gyûjt vasat.

Hogyan lehet itt eligazodni?
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A szüzesség elvesztése
Fiatalember dicsekszik

apjának: 
– Képzeld, apa, elvesztet-

tem a szüzességemet!
– Nagyszerû! Leülünk,

megünnepeljük egy pár
itallal!

– Hát ülni éppen még
nem nagyon tudok…

* * *
Szerelmeskedés
Vége az aktusnak, a fiú

„elmegy”. Nyafog a lány:

– Nekem még nem volt
jó!

– Kit érdekel? Ugyan-
annyi idõd volt neked is…

* * *
A nõ leparkol a kocsival

és megkérdezi a férjét:
– Drágám, nem álltam

meg túl messze a járdasze-
gélytõl?

– Melyiktõl?
* * *

– Bocsánat, uram, meg
tudná mondani a pontos
idõt?

– 3 óra 15 perc, asszo-
nyom!

– Érdekes, egész álló nap
kérdezgetem az embereket,
és mindenki mást mond.

* * *
– Mi a különbség a méh

és a darázs között?
– A darázs nem gyûjt vasat.

Hogyan lehet itt eligazodni?
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• Márciusban, egy sajtótájékoztató
keretei között mutatta be a Budapest
Taxi azt a két Nissan Leaf-et, amit ezt
követően taxiként kíván használni. A
tisztán elektromos üzemű autó vétel-
ára a kedvezmények ellenére ma még
nagyon magas. Felmerül tehát a kér-
dés, racionális befektetés egy ilyen
autó, vagy inkább a reklámértéke erő-
síti a céget?
• A 2013. szeptember 1., vagyis az új
taxirendelet bevezetését követő történé-
sek számos változást hoztak a taxipiacon.
Többek között azt, hogy lassan egy éve
minden cég azonos áron szolgáltat. E te-
kintetben tehát a verseny az utasokért a fix
tarifa kötelezővé tételével megszűnt.
Kérdés tehát, milyen olyan egyéni,
vagy plusz szolgáltatást tud nyújtani
egy fuvarszervező cég az utazóközön-
ségnek, amiért a bőséges kínálatból
pont őt választanák az utazni szándé-
kozók? Mi a környezetbarát autózás
irányába tettünk komoly lépéseket. Elő-
ször megvettünk 50 darab CNG-s
Opel Zafirát, majd a két tisztán elektro-
mos üzemű Nissan Leaf-et állítottuk
be rendszerünkbe. Ez az egész kon-
cepció a nulla emisszió jegyében fo-
lyik, hiszen Budapest az év jelentős ré-
szében szinte fuldoklik a szmogban.
Ezért a város vezetése mellett az EU is
ösztönzi a gépkocsigyártókat és -hasz-
nálókat arra, hogy az elérhető környe-
zetkímélő megoldásokba minél több
pénzt fektessenek. Ezt a szándékot
segítve mi az Opelt választottuk, mint
a CNG-gázos autók nagy tapasztala-
tokkal rendelkező gyártóját. Az impor-
tőr nagyon jó paraméterekkel tudta
ezeket az autókat részünkre leszállíta-
ni. Második lépésként a tisztán elekt-
romos üzemű jármű következett, pon-
tosabban előbb csak beszélgettünk
róla. Hetekig gondolkoztunk, hogy
egyáltalán fektessünk-e bele pénzt? A
sajtóban megjelentekből azt szűrtük le, hogy
az ilyen meghajtással működő autók még ko-
moly kockázatot rejtenek, de végül is ennek
ellenére belevágtunk. 
• Miért pont a Nissan?
• Azért választottuk ki a Nissan Leaf-et, mert
úgy éreztük, ez a gyár a fejlesztésekben úttö-
rő volt és a 22kW helyett a 24 kW-os teljesít-
mény felé mozdult. Így a lehetséges hatótá-
volságot is megnövelték, ami taxiüzemben
nagyon fontos szempont. Természetesen
tudtuk előre, hogy nem teljesen valósak a
megadott gyári adatok, melyeket a prospek-
tusokban leírtak. Most már tapasztaltuk is,
hogy 190 km-t nem tud megtenni ez az autó
töltés nélkül, ám 140-150 km-t simán elmegy.

Azt is tudjuk, hogy taxi esetében durván napi
200 km megtételével számolhatunk, vagyis
napközben egy alkalommal muszáj tölteni.
Ám a fővárosban már most is üzemel két
gyorstöltő, a nap 24 órájában. E mellett ígé-
ret van még kettő telepítésére. Így megoldó-
dik a napközbeni utántöltés kérdése. 
• Mennyi időt vesz igénybe az utántöl-
tés?
• 30-35 perc alatt kb. 80%-ra fel lehet töl-
teni az akksikat. Természetesen nagyon
fontos, hogy milyen embereket ültetünk az
autóra, hiszen meg kell vele tanulni dolgoz-
ni. Az elektromos autóval nem jár 50-80 li-
teres üzemanyagtartály, amit szinte minden
sarkon meg lehet tölteni. Hanem menetköz-
ben is számolni kell. Figyelni a töltöttség-

jelzőre, és arra, hogy
még eljusson az autó
a gyorstöltőig, mielőtt
lemerül az akkumulá-
tor.
• Amennyiben még-
is lemerül, mi a te-
endő?
• Az autóhoz tartozik
egy Assistante-szol-
gáltatás, ha véletlenül
mégis lemerül az
akksi, úgy jön egy tré-
ler, ami a legközelebbi
gyorstöltőig elviszi a

Leaf-et. Ilyen még ve-
lünk nem történt. Tény-
leg nagyon sok múlik a
sofőrökön, hiszen látják
és számolják, hogy
mennyit lehet még vele
elmenni, és nagyon tu-
datosan tudják felvenni
a fuvarokat.
• Van rá extra keres-
let? Van, aki direkt
ezeket az autókat
keresi?
• Miután ennek komoly
sajtó visszhangja volt,

sokan kérik direkt az elektromos autót. Na-
gyon sok állami és cégvezető szívesen uta-
zik a Leaf-fel, demonstrálva egyben a környe-
zettudatos gondolkodást. Természetesen
csak akkor tudunk ezzel szolgálni, ha az au-
tó éppen szabad és a közelben van. Mert
nem biztos hogy megvárják, ha 20-25 per-
cet, vagy esetleg ennél is többet ígérünk. De
megpróbálunk minden igényt kielégíteni.
Azért is volt a bevezetéskori akciónk, amikor
ingyen szállítottuk az utasokat, hogy minél
többen kipróbálják, lássák működés közben
is a nulla emissziójú taxit. 
• Egy autón hányan ülnek?
• Egy autón egy taxis dolgozik. Olyan kollé-
gákat választottunk, akik kertes házban lak-
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Benzines, dízel, elektromos, vagy fölgázzal hajtott taxi?
– Beszélgetés Horváth Csaba ügyvezető igazgatóval –

Horváth Csaba bemutatja a nulla
emissziós befektetéseket a sajtónak

Az autók nem csak a sajtó-
tájékoztatón, hanem a for-
galomban is bizonyítanak

Nissan Leaf töltő-csatlakozó

Az üzemagyag  földgáz
vagy elektromos áram

Folytatás a 39. oldalon
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nak, így az éjszakai töltés gond nélkül meg-
oldható. Valójában úgy mennek már haza,
hogy még a gyorstöltővel – vagy az Istenhe-
gyi úton, vagy Budaörsön – egy kávé vagy
szendvics elfogyasztása mellett feltöltik 80%
körülire az autót. Otthon pedig alvás közben
konnektorról 100%-ra töltik az akksikat. 
• Mennyi idő alatt tölt fel konnektorról,
nem gyorstöltővel? 
• 6-7 óra alatt. 
• Jelenleg a gyorstöltésért mennyit kell
fizetni?
• Ez most még teljesen ingyen van. Jelenleg
a megfelelő jogszabály sincs meg, annyira új
és friss a dolog.  Egy taxis durván 100 ezer
forint körül tankol egy hónapban, vagyis eny-
nyi pénz még a zsebben marad. Számoljunk
tovább: ez évi 1.2 millió, 5 év alatt 6 milliós
megtakarítás. Ha fizetni kellene az áramért,
8 forintra jönne ki egy kilométer a jelenlegi
27-35 forint körüli üzemanyagköltséggel
szemben. Egy idő után így is visszatérül a
pluszbefektetés. 
• Az csak később derül ki, hány évet
bírnak majd az autók,  illetve az akksik.
Ötöt szinte biztos. Mennyi garanciát ad-
nak rá?
• Öt év garancia van rá. Az nagyon fontos,
hogy az újabb Leaf-nél cellánként is lehet
cserélni, vagyis nem kell kompletten kidobni
az akkumulátort. Azt is látja, aki tényleg eb-
be kicsit jobban beleássa magát, hogy az ak-
kumulátor-technológia forradalmi változáson
megy át. Évekkel ezelőtt csak horribilis áron
voltak hozzáférhetők – öt-hétmillió körül – je-
len pillanatban, ha most kellene egy teljes
akkumulátor-sort venni a Nissanba, az két és
fél millió lenne. 
• Vagyis kifizetődő lehet ez a beruhá-
zás?
• Az árak taxi-, vagy olyan üzemmódban vál-
nak gazdaságossá, ahol több mint 30 ezer
kilométert mennek egy évben. Tehát magán-
használatban, kevés megtett kilométernél
megkérdőjelezhető a beruházás gazdasá-
gossága. Bár ott meg lehetnek egyéb szem-
pontok, melyek a választás mellett szólnak… 
• Az elektromos autókhoz jelenleg ösz-
szesen 2 darab gyorstöltő áll rendelke-
zésre. A CNG üzemű autóknál sem jobb
a helyzet…
• Itt is javulás tapasztalható. Már az is nagy
segítség volt, hogy a második kút is meg-
nyílt. Sőt, tervbe van véve még két újabb kút
is, mert látják, hogy a CNG-gázos autóknak
sokkal nagyobb az elterjedési valószínűsé-
ge. Könnyebb hozzáférni akár használtként
is, például a német piacon, ahol a taxik több-
sége ilyen üzemmódban dolgozik.
• Mennyire jön ki egy kiló gáz, és men-
nyit fogyaszt egy ilyen autó?
• A CNG-gázos autók fogyasztása 6-7 liter
körül van, ha átszámolgatnánk a hagyomá-
nyos üzemanyagra, ugyanis ezt kilóra és
nem literre adják. 
• Miután a tisztán elektromos autó és a
CNG-üzemű is saját üzemeltetésben

van, melyik az ésszerűbb, gazdaságo-
sabb döntés? 
• A Leaf drágább volt, bár az is igaz, na-
gyobb is az érdeklődés utána. A kérdést a jö-
vő válaszolja majd meg. Jelenleg úgy látni, a
CNG-gázos Opelt könnyebb lesz kitermelni. 
• Ma már a korszerű dízeleknél 5-6 lite-
res átlagfogyasztás problémamentesen
elérhető. Miért nem ezt választottátok?
• Mi pont ezt néztük meg a vásárlás előtt.
Majd kiderült, nem éri meg a dízel. Amennyi-
ben a fenntartási és a szerviz-költséget is fi-
gyelembe vesszük, és miért ne tennénk, a
mérleg nyelve a CNG-gázos autók felé mo-
zog. A dízelautó vételára 500 ezer és 1 millió
körüli összeggel eleve több, mint a benzine-
sé, ezenkívül a szükséges
javítás is többe kerül. To-
vábbá a nulla emisszióra
különböző kedvezménye-
ket lehet igénybe venni,
amiről nagyon sok kollé-
ga nem is tud.
• Adódik a kérdés,
hogy a Budapest Taxin
belül az alkalmazott
és az egyéni vállalko-
zói arányokat meg kí-
vánjátok változtatni?  
• Nincs ilyen cél. Volt ko-
rábban az Opel-flotta
ügy, amire kerestük az al-
kalmazottakat. Jelenleg
ez nincs napirenden. 
• Nagyon sok taxis ko-
moly döntés előtt áll.
Autót kellene cserél-
nie, de még a régi au-
tóját sem tudja kifizet-
ni. Egyébként jó taxis,
csak éppen autóhoz
nem jut majd. Tehát
vagy abbahagyja, vagy
alkalmazott lesz vala-
hol. 
• Ez a probléma szerin-
tem még nem aktuális, hi-
szen az igazi nagy válto-
zás 2015. június végén
lesz, amikortól a 10 éves-
nél idősebb taxik nem fut-
hatnak tovább. Addig
még van egy kis idő. Arra
azért emlékeztetnék,
hogy a taxipiacon a kollé-
gák akarták a létszám-
csökkentést. Ezzel a ren-
delettel azt lehetett elérni,
hogy a taxi életkorával és
az egyéb megadott para-
méterekkel kevesebben
legyünk. A taxisok na-
gyon jól látják: ezzel a pia-
ci átalakulással rengeteg
olyan taxis hagyta abba,
aki például már nyugdíjas
volt, és nem akart egy új,
vagy újabb nagyobb autó-

ba befektetni. Van olyan is, aki úgy eladóso-
dott a bank felé, hogy nem tud újabb adóssá-
got vállalni. Ők a jövőben sem tudnak majd új
autót venni. Így szerintem azon taxisok, akik
tényleg ebből akarnak megélni, ha kivárják,
akkor egy csökkent létszámmal működő, le-
tisztult piacot kapnak majd, ahol a megélhe-
tésük is biztosabb lesz a jelenleginél. Nem
kell attól sem félni, hogy ide tömegek akar-
nak majd bejönni és elhelyezkedni. A lét-
számcsökkenés eredményeképp’ az egy főre
jutó címmennyiség is növekedni fog. Vagyis
szerintem nagyon jók a perspektívák, csak
még egy kicsit türelemmel kell lenni.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

39

KRESZ tankönyv
nemcsak kezdőknek
Megjelent a legújabb KRESZ tankönyv, ami a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság által összeállított tantervre épül. A Közlekedési isme-
retek fejezetet népszerű szerzőnk, Virágh Sándor írta. Így aki
nem elégszik meg a havonta megjelenő rovatában (Tudod vagy
tippelsz?) feltett kérdések megválaszolásával, e tankönyv segítsé-
gével felfrissítheti esetleg már halványuló tudását. 

A kiadványt a Business Media  Magyarország Kft. adta ki, és a
nagyobb könyvesboltokban kapható. 

Jó szórakozást: 
A szerk. 

Folytatás a 37. oldalról
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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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XII. Érdi út

!A nagykanyarban nem a villamossínek mellett vannak a korlá-
tok, hanem az út túloldalán. Taxis kolléga szerint a sínek mellé

kellenének a korlátok. 

• Az ívben addig, ameddig az elhelyezésre volt mód meghosz-
szabbítottuk a korlátot. Ennél tovább már nincs hely korlátelhe-
lyezésre. A belső oldalra a szabálytalan parkolások megakadá-
lyozására lett kitéve, mivel a manőverezés a kanyarban veszélyes. 
II. Vörös torony utca

!A főútról a mellékutcába befordulva a parkoló autóktól nem le-
het látni a szemből jövőket, jó lenne megtiltani a megállást az

első ötven méteren. 

• A külső ívben nyilvántartásunk szerint várakozási tilalom van ér-
vényben. Pótoltatjuk a hiányzó jelzőtáblát. 

II. Csatárka utca 47. 

!Zsákutca lett a jelzett helyszín, azonban
erre semmi sem figyelmeztet. Kérünk

egy „Zsákutca” jelzőtáblát kihelyezni.
• A jelzőtábla pótolásáról intézkedtünk. 

VI. Király utca – Liszt Ferenc tér sarok 

!Valamikor „egyirányú utca” volt a Zeneakadémia előtti terület,
azonban ez a rész egy fizikailag lezárt gyalogos övezet lett, fe-

leslegesnek tűnik a „Behajtani tilos” jelzőtábla, kérjük leszerelni. 

• A beruházás még nem fejeződött be. A kialakított forgalmi ren-
dért jelenleg még a beruházó cég felel, illetve a munkakezdést ki-
adó Önkormányzat. 
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– Tessék mondani, ez a vonat min-
denhol megáll?

– Miért, maga mindenhol le akar
szállni…?

* * *
Rendõr: 
– Nézze. Elkaptuk a tolvajt, aki ön-

höz betört. Mindent bevallott, min-

dent visszaadott. Itt kell aláírni.
Áldozat: – Látni akarom! Beszélnem
kell vele!

Rendõr: – Minek?
Áldozat: – Éjjel kettõkor úgy sur-

rant be, hogy a feleségem nem éb-
redt fel. Érdekel a technikája.

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

II. Csatárka utca: Hiányzik a Zsákutca tábla

XII. Érdi út: Nem a balesetve-
szélyes oldalon van a korlát

II. Vörös torony utca: Parkoló autók mi-
att nem látni a szemből jövőket

VI. Liszt Ferenc tér: Behajta-
ni tilos oda, ahova fizikailag
is lehetetlen behajtani
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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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VIII. Szigony köz

!Ez az utcácska alkalmatlan a kétirányú közlekedésre, ezt már
többször jeleztük. 

• A forgalomtechnikai kezelő felé továbbítottuk az észrevételt, a
kerülettel történő egyeztetés folyamatban van, döntés ezek után
várható. Megjegyezzük, hogy forgalomtechnikai üzemeltetőként
nem támogatjuk a kérést. 
XII. Istenhegyi út 81. 

!„Várakozni tilos” jelzőtáblát helyeztek ki az autóbusz-megálló
végére, de hát ott tilos megállni! Kérjük a jelzőtáblát leszerelni. 

• A Budapesti Közlekedési Központtal egyeztetve nem támogat-
juk a jelzőtábla leszerelését. 
XVII. Pesti út – Csabai út sarok 

!Elkészült a  „buszfolyosó” Rákoskeresztúron. A „Kikerülési
irány” jelzőtáblát éppen szemmagasságban helyezték ki a jel-

zett helyszínen. Kérjük lejjebb helyezni, mert a járművezetők nem
látják egymást. 
• A beruházás átadás-átvételi eljárás még nem kezdődött meg,
még folytatódnak a kivitelezési munkák. 

XIX. Üllői út 257. 

!Semmi sem jelzi, hogy a szervizút tulajdonképpen egy zsákut-
ca. Kérjük a „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését. 

• A hiányzó jelzőtábla pótlásról intézkedtünk. 
IX. Vaskapu utca 29. 

!„Megállni tilos, kivéve Egészségügyi szolgálat” jelzőtábla van
a helyszínen. Kérjük lecserélni „Várakozni tilos, kivéve Egész-

ségügyi szolgálat” jelzőtáblára. 

• A Budapesti Közlekedési Központtal történt egyeztetés szerint
rendezni fogjuk a forgalmi rendet, új helyre kerül a kizárólagos
várakozóhely. Ezen a helyen marad a megállási tilalom. 
VI. Zichy Jenő utca 1. 

!Nagyon magasan van a „Rakodóhely” jelzőtábla, személygép-
kocsi volánja mögül nem lehet látni, kérjük lejjebb helyezni. 

• Véleményünk szerint a jelzőtábla megfelelő magasságban van. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) 
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter
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XIX. Üllői út: Hiányzik egy Zsákutca tábla
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VIII. Szigony köz
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• A Budapesti Közlekedési Központtal történt egyeztetés szerint
rendezni fogjuk a forgalmi rendet, új helyre kerül a kizárólagos
várakozóhely. Ezen a helyen marad a megállási tilalom. 
VI. Zichy Jenő utca 1. 

!Nagyon magasan van a „Rakodóhely” jelzőtábla, személygép-
kocsi volánja mögül nem lehet látni, kérjük lejjebb helyezni. 
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1. Legközelebb, ha kézmosás közben
úgy tűnik, túl hideg a víz, gondolj a követ-
kezőkre: Angliában, 1500 körül, a leg-
több esküvőt júniusban kötötték, mivel
a hagyomány szerint az évi fürdést má-
jusban végezték el, és júniusban
még elég jó szagúak voltak. Az esetleges
kellemetlen szagok elfedéséért a meny-
asszonyok nagy csokor illatos virágot tar-
tottak kezükben.
Ez lett a későbbi menyasszonyi csokor.

2. A fürdő egy nagy, forró vízzel teli kád-
ból állt. A tiszta vízben való mosdás a ház
urát illette meg. Utána a fiai és a ház töb-
bi férfitagjai fürödtek, majd a nők, végül
a gyerekek, utolsónak maradva a csecse-
mők. Időközben a víz olyan piszkos lett,
hogy el is lehetett tűnni benne.
Innen ered a mondás is: ”Don’t throw
the baby out with the bath“ – Ne
dobd ki a fürdővízzel a gyereket is! 

3. A házaknak magas, nádból készült te-
teje volt, alatta nem volt kideszkázva. A
meleg háztetőn sütkéreztek az állatok,
macskák, kutyák, patkányok, bogarak.
Esős időben piszkos és nedves lévén,
az állatok gyakran lepotyogtak a tetőről.
Innen a mondás is: ”It’s raining cats
and dogs” – Macskák és kutyák po-
tyognak az égből.
Mivel a szobák felett csak a háztető volt,
különösen a hálószobában kellett kitalál-
ni valamit, hogy az ágy ne teljen meg bo-
garakkal és más szeméttel. Így jelent
meg a baldachinos ágy, a rudakon kife-
szített lepedő az ágy felett.

4. A gazdag házak padlója kőlapokból
volt kirakva. Esős időben és télen síkos-
sá vált, ezért szalmával (thresh) hintették
le, hogy járni tudjanak a házban és mele-
gebb legyen. Idővel annyi szalma össze-
gyűlt, hogy ajtónyitáskor egyszerűen ki-
csúszott az ajtón. Ekkor kitalálták, hogy
egy fadarabot tettek az ajtó elé.
Így jelent meg a küszöb (angolul thresh-
old).

5. Disznóhúshoz ritkán jutottak, ilyenkor
nagyon különlegesnek érezték magukat.
Ha ekkor vendégük is volt, tüntetően leló-
gatták a sonkát a gerendáról. Tehetősnek
számított az a férfi, aki ”Could bring
home the bacon” (”sonkát tudott ha-
zahozni”).
Keveset vágtak a sonkából, szétosztották

a vendégek között és elégedetten
”chewed the fat” rágcsálták a zsíros
darabokat az asztalnál.

6. A kenyérosztásnak is megvolt a sajá-
tos szabálya. A dolgozók kapták a ke-
nyér égett alját, a család a kenyér belét
és a vendégek, megtiszteltetésképpen, a
kenyér felső kérgét (”upper crust”).

7. Ólomkupákból itták whiskyvel a sört,
és ez a kevert ital napokig leverte lábá-
ról fogyasztóját. Úgy feküdtek az útszé-
len, mintha kómában lettek volna. Rend-
szerint kinyújtóztatták a részeget a kony-
haasztalon 2 -3 napig, a körülötte egybe-
gyűlt család evett ivott és várta, hogy fel-
ébred-e.
Így vált szokássá a virrasztás (“to wake
up” – felébredni).

8. Mivel a temetők beteltek, kiásták a ko-
porsókat, és a csontokat az úgynevezett
csontok házába vitték (”bone-house”),
így a sírhelyeket újból fel tudták használ-
ni.
Amikor ezeket a koporsókat megnyitot-
ták, elég sok koporsó falán karcolásokat
vettek észre, és rájöttek, hogy azokban
élve voltak eltemetve az emberek. Ekkor
gondolták ki azt, hogy temetéskor rákö-
tözzenek egy zsinórt a halott kezére, azt
kivezetve a koporsón, a síron keresztül
és csengettyűt kötöttek a végére. Kijelöl-
tek egy személyt, aki egész éjjel a teme-
tőt járta és figyelte az esetleges csengő-
szót. Így jelent meg az éjjeli őrjárat
”graveyard shift” –, ami ma az éjszakai
műszakot jelöli – és a csengő hangja éle-
tet mentett (”saved by the bell”).

9. A középkori Angliában az emberek
nem szexelhettek, csak a király jóváha-
gyásával (kivétel a királyi család). Mikor
egy család gyereket akart a királyhoz kel-
lett fordulniuk kérelemért, aki küldött ne-

kik egy táblát, amit az ajtóra kellett kitűz-
niük, amikor házas életet éltek. A táblán
ez állt: Fornication Under Consent of
the King. ( F. U. C. K. ), azaz paráznál-
kodás a király engedélyével. Innen ered a
mai „fuck“ angol szó.

10. Hihetetlen, de az, amire a 21. század-
ban egy egész ipar épült, azt régen sok-
kal egyszerűbben oldották meg: igaz, így
szabadítva el betegségeket, járványokat.
A középkorban ugyanis nemes egyszerű-
séggel az éjjeli tálba „végzett” dolgokat
kiöntötték az ablakon, egyenesen az ut-
cára. A másik megoldás is valami hason-
ló volt: a várakba úgynevezett gardróbot
építettek, vagyis egy olyan terasz-
szerűséget, amely zárt volt, és amely kí-
vülről a fal síkjából kiemelkedett. Az alján
egy lyuk volt, ezen keresztül pottyant ki a
bent ülő salakanyaga.

Az angol vécét csak a 16. században
egy Sir John Harrington találta fel, ám az
még évtizedekig nem terjedt el. Bár Er-
zsébet királynő próbálkozott vele, és ud-
varában építtetett egy illemhelyet – nem
nagy sikerrel, az alattvalók nem szerették
ugyanis használni.

Az angol, vízöblítéses toalett végül
csak a 19. században vált széles körben
ismertté és használttá, ám még sokáig
nem volt hozzá WC-papír, bármilyen hihe-
tetlennek is tűnik. A tekercses segítség
egyrészt egy Gayetty nevű New York-i vál-
lalkozó nevéhez fűződik, aki kitalálta,
hogy a papírral könnyen tisztán tarthatják
alfelüket az emberek. Ám egy távoli or-
szágban már jóval korábban rájöttek erre:
Hung Wu kínai császár bizonyíthatóan
használt már lepedő nagyságú papírt a
14. században. Mára pedig – mint emlí-
tettük – egy egész iparág épült a vécé
köré: illatos, zenélő, önmagától működő
toalettek, intelligens illemhelyek egész ar-
zenálja várja a magukon könnyíteni
vágyókat…
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A rendõr a halottra mutat:
– Így jár, aki figyelmetlenül közle-

kedik. Íme az élõ példa.
* * *

Új bundában jön haza az asszony.
A gyerekei körülrajongják.

– Jaj de szép! Ugye mama, a papá-
tól kaptad?

– Ugyan már! Ha az apátokra vár-
tam volna, akkor ti sem lennétek!

* * *
– Mi az? Fekete, szikrázik és a pla-

fonról lóg? – Szõke villanyszerelõ.
* * *

Ki az abszolút lusta férfi?
Aki vibrátort vesz a guminõjének.

* * *
– Melyik hely a legveszélyesebb a

világon? – Az ágy, hiszen ott hal
meg a lakosság 80%-a.

Az alábbi anyagot interneten kaptuk, annak valóságtartalmáért nem kezeskedünk. Egy részé-
ről kiderült, hogy ún. „hoax”, ami néhány éve már bejárta a számítógépes világot. Viszont két-
ségtelen, az összeállítás nagyon sok igazságot is tartalmaz. Mindenesetre szórakoztató és ér-
dekes olvasmány. 

Szokások a középkori Angliából kb. 1500-ból
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A székely kaszál a mezõn. Látja ám,
hogy futva érkezik a falu felõl a fia. A gye-
rek messzirõl kiabálja:

– Édesapám, jöjjék rögvest haza, mert
nagy baj van!

– Osztán mi a baj, fiam?
– A szomszédból átjött a Mihály bá,

osztán addig-addig, hogy befeküdtek
édesanyámmal a dunyha alá. 

A székely kezében megáll a kasza, meg-
vakarja a fejét, és elgondolkodva mor-
mogja:

– De nagy marha ez a Mihály szomszéd!
Pedig neki nem is lenne muszáj...

* * *
Háború van. Az ezredes segédje Petyka.

Az ezredest meglövik, kórházba kerül. Az
egész sereg a kórház elõtt áll levett kalap-
pal. Csak Petyka mehet be hozzá. Bemegy.
Leül. Látja, hogy az öreg mondani akar va-
lamit, de nem tud. Ad neki papírt és tollat.
Ír 3 sort és meghal. Petyka kimegy a sereg
elé.

– Barátaim, az ezredes meghalt, de írt
nektek pár sort.

Petyka felovassa:
– „Petyka, szállj le arról a kurva légzõké-

szülékrõl!!!“
* * *

Két barát sétálgat az erdõben:
– Látod azt a hatalmas fát? Képzeld el,

tavaly két perc alatt felmásztam a tetejére.
– Hiszi a piszi! Látta valaki?
– Ja. Egy medve.

* * *
– Hogy csodálkozik a leprás?
– Leesik az álla.

* * *
– Mi a neve a nagyon kemény sajtnak?
– Cementáli.

Etikai berendelés
A minősített taxitársaságoknak szerteágazó követelményeket kell teljesíteni. Az
egyik ilyen – a hírek szerint –, hogy utaspanaszok esetén be kell rendelni a taxis
kollégát az etikai bizottságok elé, ott meg kell hallgatni, majd a meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet a kollégával alá kell íratni. 

Azonban tudjuk, hogy sok utaspanasz nem megalapozott, ezért gyakran kerül a
jegyzőkönyvbe: „Az utaspanasz nem megalapozott”. Vagy, hogy „a kolléga nem kö-
vetett el etikai vétséget”. Számtalan ilyen eset van. Például a kedves utas leittaso-
dik. A diszpécserközpontokban nem távolbalátók ülnek, nem látják, milyen állapot-
ban van a telefonáló. Meg sok esetben mások rendelnek taxit a szállíthatatlan ügy-
félnek. 

A taxis címre ér, látja az utas ittasságát, úgy dönt, nem vállalja a fuvart. Szól a
diszpécsernek, és gyorsan elhagyja a helyszínt. Az utas meg ideges lesz, megsér-
tődik. Mi az, hogy őt nem szállítják haza?  Betelefonál a taxitársasághoz, panaszt
tesz. A taxis meg mehet etikára. Ott percek alatt tisztázódik a helyzet, a kolléga ár-
tatlan, aláírja a jegyzőkönyvet, mehet a dolgára.

Nem lehetne kikerülni ezt a helyzetet, nem elvenni a taxistól értékes órákat?
Nem beszélve az üzemanyagról, amíg a város egyik végéből átmegy a város másik
végébe az etikai ülésre! 

A panaszokat el kellene olvasni, és ha egyértelmű az eset, be sem kellene hívni
a kollégát. Amikor megy tagdíjfizetésre, vagy valamiért amúgy is bemegy a taxitár-
sasághoz, akkor alá lehetne vele íratni a jegyzőkönyvet.

Tóth Tibor

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. Egyirányú forgal-
mú úton az úttest széléhez, illetőleg a vára-
kozóhelyre történő beálláshoz szükséges
hátramenet elvégezhető. Ilyen esetben a
manőver végrehajtásával legfeljebb rövid
ideig tarthatja fel a járműforgalmat. 
2. Helyes a „C” válasz. A veszélyhelyzet
elkerülése érdekében hozott hirtelen féke-
zés nem szabálysértés, még akkor sem, ha
a vezető saját hibája okozta a probléma ke-
letkezését.
3. Helyes a „C” válasz. A KRESZ érthe-
tően, logikusan rendezi az elsőbbség kér-
dését. A szabályok végrehajtása azonban a
közlekedésben részt vevők kezében van.
Sajnos a figyelmetlen vezetés, a hibázás,
agresszivitás, fegyelmezetlenség sok bal-
esetet okoz. 
4. Helyes a „B” válasz. Saját jogaink ha-
tárait általában könnyebben vesszük, mint
a kötelességeinket. Még védett útvonalon
is keresztezheti utunkat megkülönböztetett
gépjármű, agresszív, vagy tévedésben lévő
partner. Mindig úgy hajtsunk az útkereszte-
ződésbe, hogy előtte meggyőződünk en-
nek veszélytelenségéről.
5. Helyes a „C” válasz. A bizalmi elvet a
KRESZ bevezetője, az ún. preambulum tar-
talmazza. E szerint a szabálykövető közle-
kedők számíthatnak arra, hogy partnereik
is szabályosan fognak viselkedni velük
szemben. 
6. Helyes az „A” válasz. A tábla, illetve
az útburkolati jel nyitott kerékpársávot je-
lez. A jobbra bekanyarodást az ilyen helyen
a kerékpársávról kell végrehajtani.  
7. Helyes a „B” válasz. A „Mindkét irány-

ból behajtani tilos” táblával megjelölt útsza-
kaszra a mozgásában korlátozott személy
(illetőleg az őt szállító jármű vezetője) be-
hajthat, ha úti célja ott van, vagy csak ezen
az úton közelíthető meg. További feltétel,
hogy a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványát a járműben el kell
helyezni.
8. Helyes a „B” válasz. A „Mélyrepülés”
tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan
repülő légi jármű tűnhet fel. 
9. Helyes a „B” válasz. A kormányke-
rékkel ábrázolt autónak a képen látható
egyenrangú utak kereszteződésében
csak akkor nincs elsőbbségadási kötele-
zettsége, ha útját jobbra bekanyarodva
folytatja.
10. Helyes az „A” válasz. Orrnehéz au-
tó esetében az első kerekek kúszása na-
gyobb, ezért a kocsi nem akar a kormány-
zásnak engedelmeskedni. Úgy viselkedik,
mintha kevésbé lenne a kormány elfordítva.
Az alulkormányzott autó a kanyar külső ol-
dala felé kormányozódik. 
11. Helyes a „B” válasz. A „Sebesség-
korlátozás” tábla hatálya alatt a taxi legfel-
jebb 100 km/h sebességgel haladhat. 
12. Helyes a „C” válasz. Dr. Komáromi
Endre februári lapszámunkban a követkető
állásfoglalást adta: „A Budapesti Közleke-
dési Központ taxiszolgáltatási szakterülete
csak minősíti a gépkocsit, de a Budapesti
Közlekedési Központ tulajdonba nem ve-
szi. Ezért a BKK-sávokat a nem BKK tulaj-
donban, vagy üzemeltetésben lévő jármű-
vek továbbra sem használhatják.”

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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A székely kaszál a mezõn. Látja ám,
hogy futva érkezik a falu felõl a fia. A gye-
rek messzirõl kiabálja:

– Édesapám, jöjjék rögvest haza, mert
nagy baj van!

– Osztán mi a baj, fiam?
– A szomszédból átjött a Mihály bá,

osztán addig-addig, hogy befeküdtek
édesanyámmal a dunyha alá. 

A székely kezében megáll a kasza, meg-
vakarja a fejét, és elgondolkodva mor-
mogja:

– De nagy marha ez a Mihály szomszéd!
Pedig neki nem is lenne muszáj...

* * *
Háború van. Az ezredes segédje Petyka.

Az ezredest meglövik, kórházba kerül. Az
egész sereg a kórház elõtt áll levett kalap-
pal. Csak Petyka mehet be hozzá. Bemegy.
Leül. Látja, hogy az öreg mondani akar va-
lamit, de nem tud. Ad neki papírt és tollat.
Ír 3 sort és meghal. Petyka kimegy a sereg
elé.

– Barátaim, az ezredes meghalt, de írt
nektek pár sort.

Petyka felovassa:
– „Petyka, szállj le arról a kurva légzõké-

szülékrõl!!!“
* * *

Két barát sétálgat az erdõben:
– Látod azt a hatalmas fát? Képzeld el,

tavaly két perc alatt felmásztam a tetejére.
– Hiszi a piszi! Látta valaki?
– Ja. Egy medve.

* * *
– Hogy csodálkozik a leprás?
– Leesik az álla.

* * *
– Mi a neve a nagyon kemény sajtnak?
– Cementáli.

Etikai berendelés
A minősített taxitársaságoknak szerteágazó követelményeket kell teljesíteni. Az
egyik ilyen – a hírek szerint –, hogy utaspanaszok esetén be kell rendelni a taxis
kollégát az etikai bizottságok elé, ott meg kell hallgatni, majd a meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet a kollégával alá kell íratni. 

Azonban tudjuk, hogy sok utaspanasz nem megalapozott, ezért gyakran kerül a
jegyzőkönyvbe: „Az utaspanasz nem megalapozott”. Vagy, hogy „a kolléga nem kö-
vetett el etikai vétséget”. Számtalan ilyen eset van. Például a kedves utas leittaso-
dik. A diszpécserközpontokban nem távolbalátók ülnek, nem látják, milyen állapot-
ban van a telefonáló. Meg sok esetben mások rendelnek taxit a szállíthatatlan ügy-
félnek. 

A taxis címre ér, látja az utas ittasságát, úgy dönt, nem vállalja a fuvart. Szól a
diszpécsernek, és gyorsan elhagyja a helyszínt. Az utas meg ideges lesz, megsér-
tődik. Mi az, hogy őt nem szállítják haza?  Betelefonál a taxitársasághoz, panaszt
tesz. A taxis meg mehet etikára. Ott percek alatt tisztázódik a helyzet, a kolléga ár-
tatlan, aláírja a jegyzőkönyvet, mehet a dolgára.

Nem lehetne kikerülni ezt a helyzetet, nem elvenni a taxistól értékes órákat?
Nem beszélve az üzemanyagról, amíg a város egyik végéből átmegy a város másik
végébe az etikai ülésre! 

A panaszokat el kellene olvasni, és ha egyértelmű az eset, be sem kellene hívni
a kollégát. Amikor megy tagdíjfizetésre, vagy valamiért amúgy is bemegy a taxitár-
sasághoz, akkor alá lehetne vele íratni a jegyzőkönyvet.

Tóth Tibor

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. Egyirányú forgal-
mú úton az úttest széléhez, illetőleg a vára-
kozóhelyre történő beálláshoz szükséges
hátramenet elvégezhető. Ilyen esetben a
manőver végrehajtásával legfeljebb rövid
ideig tarthatja fel a járműforgalmat. 
2. Helyes a „C” válasz. A veszélyhelyzet
elkerülése érdekében hozott hirtelen féke-
zés nem szabálysértés, még akkor sem, ha
a vezető saját hibája okozta a probléma ke-
letkezését.
3. Helyes a „C” válasz. A KRESZ érthe-
tően, logikusan rendezi az elsőbbség kér-
dését. A szabályok végrehajtása azonban a
közlekedésben részt vevők kezében van.
Sajnos a figyelmetlen vezetés, a hibázás,
agresszivitás, fegyelmezetlenség sok bal-
esetet okoz. 
4. Helyes a „B” válasz. Saját jogaink ha-
tárait általában könnyebben vesszük, mint
a kötelességeinket. Még védett útvonalon
is keresztezheti utunkat megkülönböztetett
gépjármű, agresszív, vagy tévedésben lévő
partner. Mindig úgy hajtsunk az útkereszte-
ződésbe, hogy előtte meggyőződünk en-
nek veszélytelenségéről.
5. Helyes a „C” válasz. A bizalmi elvet a
KRESZ bevezetője, az ún. preambulum tar-
talmazza. E szerint a szabálykövető közle-
kedők számíthatnak arra, hogy partnereik
is szabályosan fognak viselkedni velük
szemben. 
6. Helyes az „A” válasz. A tábla, illetve
az útburkolati jel nyitott kerékpársávot je-
lez. A jobbra bekanyarodást az ilyen helyen
a kerékpársávról kell végrehajtani.  
7. Helyes a „B” válasz. A „Mindkét irány-

ból behajtani tilos” táblával megjelölt útsza-
kaszra a mozgásában korlátozott személy
(illetőleg az őt szállító jármű vezetője) be-
hajthat, ha úti célja ott van, vagy csak ezen
az úton közelíthető meg. További feltétel,
hogy a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványát a járműben el kell
helyezni.
8. Helyes a „B” válasz. A „Mélyrepülés”
tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan
repülő légi jármű tűnhet fel. 
9. Helyes a „B” válasz. A kormányke-
rékkel ábrázolt autónak a képen látható
egyenrangú utak kereszteződésében
csak akkor nincs elsőbbségadási kötele-
zettsége, ha útját jobbra bekanyarodva
folytatja.
10. Helyes az „A” válasz. Orrnehéz au-
tó esetében az első kerekek kúszása na-
gyobb, ezért a kocsi nem akar a kormány-
zásnak engedelmeskedni. Úgy viselkedik,
mintha kevésbé lenne a kormány elfordítva.
Az alulkormányzott autó a kanyar külső ol-
dala felé kormányozódik. 
11. Helyes a „B” válasz. A „Sebesség-
korlátozás” tábla hatálya alatt a taxi legfel-
jebb 100 km/h sebességgel haladhat. 
12. Helyes a „C” válasz. Dr. Komáromi
Endre februári lapszámunkban a követkető
állásfoglalást adta: „A Budapesti Közleke-
dési Központ taxiszolgáltatási szakterülete
csak minősíti a gépkocsit, de a Budapesti
Közlekedési Központ tulajdonba nem ve-
szi. Ezért a BKK-sávokat a nem BKK tulaj-
donban, vagy üzemeltetésben lévő jármű-
vek továbbra sem használhatják.”

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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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…
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V. Kossuth tér 
Legutóbb részletesen ismertettük a for-
galmirend-változásokat a Belváros legfor-
galmasabb pontján. Most egy térkép se-
gítségével igyekszünk szemléletessé ten-
ni a változást. 

VII. Kazinczy utca 
Ez az erzsébetvárosi utca olyan, mint a Fe-
hérvár áruház. Itt mindig történik valami…
Évekkel ezelőtt valaki, vagy valakik kihe-
lyeztek egy jelzőtáblát: „Behajtani tilos, ki-
véve, lakók!” Akkor sikerült leszedetni ezt
az értelmezhetetlen jelzőtáblát. Utána
meg éjszakánként és a hétvégeken kitiltot-
ták a járműveket. Az elementáris felhábo-
rodás miatt visszaléptek az illetékesek. A
legújabb variáció szerint az utca egy sza-
kaszára csak célforgalommal lehet behaj-
tani. 

FForor galmirgalmirend-vend-v áltált ozásokozások
X. Ráday utca
Sok-sokévi lezárás után
végre megnyitották az ut-
ca elejét, újra be lehet haj-
tani ide a Kálvin tér felől.

IX. Török Pál utca 
Ezzel egy időben viszont,
megfordult a Török Pál ut-
ca egyirányúsága. Figyel-
jünk oda azokra, akik nem
veszik figyelembe a forgal-
mirend-változást, és a régi
forgalmirend szerint közle-
kednének. 

XI. Budaörsi út 

Az új metróvonal átadásával jelentős változás történt Ke-
lenföld, Őrmező tömegközlekedésben is. Példának okáért
a Budaörsi út eddig egyirányú szakaszán a forgalommal
szemben jön a BKV-autóbusz. 

Juhász Péter

V. Kossuth
tér: Innen is
kitiltották az
autókat

IX. Ráday utca: Megnyi-
tották a Kálvin tér felől...

...ezzel egy időben megfordult a
Török Pál  utca egyirányúsága

...ugyanis szemből jön a BKV-autó-
busz, az eddig egyirányú utcában

XI. Budaörsi út: Jelző-
tábla figyelmeztet a
forgalmirend-válto-
zásra...

VII. Kazincy
utca: A leg-
újabb válto-
zat csak cél-
forgalommal – Mi a legveszélyesebb süte-

mény?
– Az esküvõi torta

* * *
– Mit látsz, ha mélyen egy szöszi

szemébe nézel?
– A hajhagymáit.

* * *
– Mi az: kicsi, fekete, és nem bír-

ja el a kaszát?
– A halál fia.

* * *
– Mi lesz, ha elütnek egy mate-

matikust?
– Már nem számít.

* * *
– Hogy dadog a süketnéma?
– Remeg a keze.

* * *
– Hogy hívják István király par-

ton kísértõ szellemét?
– Party Vajkrém.
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V. Kossuth tér 
Legutóbb részletesen ismertettük a for-
galmirend-változásokat a Belváros legfor-
galmasabb pontján. Most egy térkép se-
gítségével igyekszünk szemléletessé ten-
ni a változást. 

VII. Kazinczy utca 
Ez az erzsébetvárosi utca olyan, mint a Fe-
hérvár áruház. Itt mindig történik valami…
Évekkel ezelőtt valaki, vagy valakik kihe-
lyeztek egy jelzőtáblát: „Behajtani tilos, ki-
véve, lakók!” Akkor sikerült leszedetni ezt
az értelmezhetetlen jelzőtáblát. Utána
meg éjszakánként és a hétvégeken kitiltot-
ták a járműveket. Az elementáris felhábo-
rodás miatt visszaléptek az illetékesek. A
legújabb variáció szerint az utca egy sza-
kaszára csak célforgalommal lehet behaj-
tani. 

FForor galmirgalmirend-vend-v áltált ozásokozások
X. Ráday utca
Sok-sokévi lezárás után
végre megnyitották az ut-
ca elejét, újra be lehet haj-
tani ide a Kálvin tér felől.

IX. Török Pál utca 
Ezzel egy időben viszont,
megfordult a Török Pál ut-
ca egyirányúsága. Figyel-
jünk oda azokra, akik nem
veszik figyelembe a forgal-
mirend-változást, és a régi
forgalmirend szerint közle-
kednének. 

XI. Budaörsi út 

Az új metróvonal átadásával jelentős változás történt Ke-
lenföld, Őrmező tömegközlekedésben is. Példának okáért
a Budaörsi út eddig egyirányú szakaszán a forgalommal
szemben jön a BKV-autóbusz. 
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IX. Ráday utca: Megnyi-
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...ugyanis szemből jön a BKV-autó-
busz, az eddig egyirányú utcában
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tábla figyelmeztet a
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zásra...

VII. Kazincy
utca: A leg-
újabb válto-
zat csak cél-
forgalommal – Mi a legveszélyesebb süte-

mény?
– Az esküvõi torta

* * *
– Mit látsz, ha mélyen egy szöszi

szemébe nézel?
– A hajhagymáit.

* * *
– Mi az: kicsi, fekete, és nem bír-

ja el a kaszát?
– A halál fia.

* * *
– Mi lesz, ha elütnek egy mate-

matikust?
– Már nem számít.

* * *
– Hogy dadog a süketnéma?
– Remeg a keze.
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ÚJ CITROËN 
GRAND C4 PICASSO

*A feltüntetett önerő a Citroën Finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő be� zetése mellett 60 hó futamidőre 5% maradványértékkel lett kalkulálva (THM: 10,52%), 
és az új Citroën Grand C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 7 üléses verziójára vonatkozik. Ajánlatunk 2014. március 31-ig történő megrendelés esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a résztvevő Citroën márkakereskedésekben. A kép illusztráció. A Citroën Grand C4 Picasso 
e-HDi 90 Airdream ETG6 vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km.

www.citroen.hu

Technológia és térélmény akár 7 személy részére is! Az új Citroën Grand C4 Picasso a szegmens legnagyobb térkínálatával és 
rekordméretű (5 ülés esetén 725 literig bővíthető) csomagterével akár 7 személy számára nyújt kiemelkedően kényelmes és biztonságos 
utazást. Már az alapkiviteli szinten is a kényelmi és biztonsági szolgáltatások gazdag kínálatával találkozhat, mint például a 2 zónás 
manuális klíma, a tempomat, a bőrbevonatú kormánykerék vagy a 7 colos érintőképernyő. A vadonatúj, moduláris padlólemeznek 
köszönhetően az új Citroën Grand C4 Picasso ráadásul mintegy 100 kg-mal könnyebb is, így 100 km-en adott esetben 3,8 liter 
üzemanyaggal is beéri.

Egyedi ¥ ottaajánlatért forduljon a Citroën Business igazgatósághoz: ¥ otta_hu@citroen.com!

TECHNOSPACE 

AKÁR 
7 ÜLÉS

AKÁR 3,8L/100KM 
FOGYASZTÁS

645-725L 
CSOMAGTÉR

20% 
ÖNERŐ*

NETTÓ 
74.597 FT/HÓ*
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