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OPEL TAXI

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

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

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részéreKülönleges ajánlatok taxisok részére

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

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

Opel Meriva akár 
3.399.000 Ft-ért!**

Előző számunkban foglalkoztunk az ez
évtől kötelező új adatszolgáltatási előírás-
sal, az éves adómemória-kiolvasással. Hi-
vatkoztunk a 3/2013 NGM rendelet meg-
felelő paragrafusára.

Egy olvasónk felhívta a figyelmünket,
hogy ez a rendelet már nem hatályos, így
az adómemóriát nem is kell kiolvasni, ill.
jelenteni. Nos a kritikának csak az első
része jogos: időközben ez a rendelet va-
lóban hatályát vesztette. Ugyanakkor
megjelent helyette az új, 49/2013.
(XI.15.) NGM rendelet, amely szintén tar-
talmazza az éves adómemória-kiolvasási
és adatszolgáltatási kötelezettséget. (A
vonatkozó részt kiemeltük.)

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a
taxaméterek műszaki követelményei-
ről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
taxaméterek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről

… „12. Taxaméter adómemóriájá-
nak cseréje, adómemória-kiíratás és
a taxaméter adómemóriájára vonat-
kozó egyéb szabályok

35. § (1) Amennyiben a taxaméter
adómemóriája megtelik, meghibáso-
dik, vagy a taxaméter üzemeltetőjé-
nek személyében változás követke-
zik be, az adómemóriát cserélni kell.

(2) Tilos a taxaméter adómemóriájának
cseréje, ha a taxaméter forgalmazási en-
gedélyét a 20. § a)-d) pontjaiban foglaltak
miatt vonták vissza.

36. § (1) A taxaméter adómemóriájának
cseréje esetén kizárólag a forgalmazó ál-
tal biztosított, adott taxamétertípushoz en-
gedélyezett adómemória építhető be a ta-
xaméterbe.

(2) A taxaméter adómemóriájának cse-
réje esetén új AP-számot kell programoz-
ni az új adómemóriába.

(3) A taxaméter régi adómemóriájának
teljes tartalmát ki kell íratni, annak adatait
az esemény megjelölésével a taxaméter-
naplóba be kell jegyezni.

37. § (1) A taxaméter adómemóriá-
ját ki kell íratni

a) adómemória-csere esetén,
b) a bevétellel való egyeztetés ér-

dekében, az adóévet követő második
hónap utolsó napjáig,

c) az állami adóhatóság e rendelet sze-
rint vagy adóellenőrzés során eljáró alkal-
mazottjának felhívására.

(2) Az adómemória kiíratást a taxa-
méternaplóba be kell jegyezni.

(3) A taxaméter adómemóriájának
kiírását az üzemeltető maga is elvé-
gezheti vagy azzal szervizt, illetve más,
szerviznek vagy műszerésznek nem minő-
sülő személyt is megbízhat. Amennyiben
az adómemória-kiírást nem szerviz végzi,

az üzemeltető köteles a kiírást beje-
gyezni a taxaméternaplóba, és arról a
26. § (1) bekezdésének megfelelő al-
kalmazásával adatot szolgáltatni az
állami adóhatóságnak.”

Ez utóbbi paragrafus a jelentési kötele-
zettséget részletezi. Az üzemeltető e kö-
vetelménynek a PTGTAXUZ nevű nyom-
tatvány használatával tehet eleget. A ha-
táridő február 28-a volt. 

Sokan kérdezték, hogy mi értelme van
ennek az adatszolgáltatásnak, különös te-
kintettel arra, hogy nemcsak a 2013-as
éves adatokat kell közölni, hanem a ki-
nyomtatáskori zárásszámot, GT-állást, sőt
még a gépkocsi kilométeróra állását is.
Adekvát válasz egyelőre nincs; azt azon-
ban érdemes figyelembe
venni,

hogy
ismét eggyel több adatot tud

rólunk a Nagy Testvér. Előző számaink-
ban már foglalkoztunk azzal, hogy a szá-
mítógépes adatrögzítés következtében –
különösen az utóbbi években – már
olyan információkat is tudnak rólunk, amit
nem biztos, hogy szeretnénk. Telefonunk
van, bankkártyánk van, pontgyűjtő kártyá-

TARTALOM
Ámokfutónak hitték 4.
Szerzői jogdíj a taxiban(?) 4.
Az ígéret szép szó! 4.
Új behajtási rend a repülőtéri 
taxis puffer parkolóba 6.
Lassan munkába áll az ezredik 
fehér rendszámos „taxi“ is 8.
Iskolapadba küldik a taxisokat? 9.
Miért kell tanulnunk? És mit? 11.
Nyugdíj, szolgálati idő KATA-adózóknál 12.
Sárgállik a város... 14.
Kik mozgatják a háttérben a szálakat? 15.
Speciális Citroën-ajánlat taxisoknak 16.
Segélyhívó kerül minden autóba 18.
Változás a gépjármű-illetékben 18.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Csak a vállalkozóknak kell erkölcsi bizo-
nyítvány, az alkalmazottaknak nem 21.
A Nagy Testvér mindent lát! 21.
Forgalmirend-változások 23.
Találtunk egy verset 27.
Az új Peugeot 308 lett az „Év autója”
2014-ben 28.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 29.
Felosztották az országot 30.
A közigazgatás elembertelenedése 35.
Levelezés 37.
Bejelentővonal 39.
Dubai 42.
10 éve történt, 20 éve történt 45.
Tisztelt kollégák! 46.
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tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1119 Bp., Vahot u. 6.

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

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Adómemória-kiíratás

Havi aforizma  

Az a szerencse, hogy az emberek nem értik

a bank- és pénzügyi rendszerek mûködését.

Ha értenék, már holnap kora reggel forra-

dalom lenne. Henry Ford
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kat használunk, szörfözünk az interneten,
önként megadunk magunról adatokat a kö-
zösségi oldalakon, tableten kapjuk a címe-
ket. A város tele van közterületi kamerával,
időnként fényképeket készítenek rólunk, ill.
gépkocsinkról (műszaki vizsga, BKK minősí-
tés). Komputerek őrzik egészségügyi és sza-
bálysértési adatainkat. Mi jöhet még? Ma
már szinte bárkiről megtudható, hogy mikor,
hol, kivel, mennyiért, hogyan.  Ma már nem
lehet titkunk. Adathegyek állnak rendelke-
zésre rólunk, családunkról, vállalkozásunk-
ról. Csoportosítható, felhasználható formá-
ban. A kérdés ma már nem az, hogy ezeket
az információkat az arra illetékesek felhasz-
nálják-e. Hanem az, hogy mikor… 

4

Már húsz évvel ezelőtt is felhördültünk, ami-
kor a Szerzői Jogvédő Hivatal zeneszolgál-
tatási díjat akart fizettetni a taxisokkal. An-
nak idején némi ingerült levélváltások után
csendben elült a dolog, úgy hittük örökre.
De nem! A Hivatalos Értesítő 2013. decem-
ber 16-án megjelent számában az Artisjus
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
közleményt jelentetett meg:

„Nem tömegközlekedés keretében, nem
menetrend szerint közlekedő, bérbeadás
céljára fenntartott, vagy utazásszervezés,
utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgálta-
tás során közlekedtetett járműveken, taxik-
ban történő gépzene-felhasználás ese-
tén a jármű járműnyilvántartás szerinti
üzembentartójának a jármű férőhelyének
számától függően az alábbi szerzői jogdíja-
kat kell megfizetni járművenként és havon-
ta: 1-10 főig: 683 Ft  …

Ezen jogdíjközlemény 2014. január 1-jé-
től 2014. december 31-éig hatályos.”

Kérdéseim és véleményem:
• Nem törvény, nem rendelet, hanem köz-

lemény született
• Nem hatóság, nem jogalkotó adta ki,

hanem Egyesület
• Az egyesület csak egy, a szerzői jogvé-

dők között (rövid keresgélés után még
nyolcat találtam)

• Mi van, ha nincs a taxiban zenehallga-
tásra szolgáló eszköz?

• Mi van, ha ugyan van ilyen, de a taxis
nem használja, ha utas ül benn?

• Mi van, ha csak híreket hallgat?

Sorolhatnánk napestig, de értelmetlen.
Mindazonáltal támogatjuk a szerzők jogait.
Csak hivatalos, védjeggyel ellátott adathor-
dozót vásárolunk, nem töltünk le illegális ol-
dalakról zenét, és nem is szolgáltatunk ilyet
utasainknak. 

A taxi nem diszkó és nem is party-busz.
Nem gépzenét szolgáltat (az a wurlitzer,
nem?), hanem utasokat szállít. -oli-

Szerzői jogdíj a taxiban(?)

Gróf úrnak távirata érkezik a vi-
déki kastélyába, miszerint a dél-
utáni vonattal érkezik a menyasz-
szonya. Szól Jánosnak, a kocsisnak,
hogy a két legszebb lovat fogja be,
oszt irány az állomásra. Kicsit várni
kell. Gróf úr sétál a töltés mellett,
oszt rémülve látja, hogy az egyik
ló férfiassága igen csak nagy mére-
teket öltött.

– János, csináljon valamit ezzel a
lóval, mert ezt a menyasszonyom
meglátja, itt helyben elájul.

– Igenis – így a kocsis. Majd rö-
vidre fogja a hajtószárat, elõkapja
az ostort, odasuhint a ló hátuljára
és mondja:

– Az anyád betyár mindenit! Te
kaptad a táviratot, vagy a nagysá-
gos úr?

Nagy – nagy örömmel olvastuk az V. kerüle-
ti alpolgármester levelét egy évvel ezelőtt: 

„Az elmúlt hónapokban olyan visszajelzések
jutottak el hozzánk, melyekben egyes taxi-
társaságok nemtetszésüknek adnak hangot
az Y aluljáró megszűnése miatt. Ezúton sze-
retném tájékoztatni, hogy a felszíni közleke-
dés visszaállításával, a Curia utca magassá-
gában elhelyezünk ugyan egy süllyedő osz-
lopot, de ez a déli irányból érkező közössé-
gi közlekedési járműveket – buszok és taxik
– és a közfeladatot ellátó járműveket áten-
gedi majd a Petőfi Sándor utca irányába.
Tehát aggodalomra semmi ok, biztosított
lesz a dél–északi átjárás a Ferenciek terén
keresztül.

Polgár András 
alpolgármester 

BELVÁROS – LIPÓTVÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A süllyedő oszlop elkészült, de a taxiknak
nem süllyed le… Természetesen megkeres-
tem a Polgármesteri Hivatalt, mert az ígéret
szép szó…

Az érintett útszakasz és a süllyedő poller
üzembe helyezésére csak azután lesz lehe-
tőség, hogy a projekt forgalomba helyezési
eljárása lezárult. Jelenleg a BKV autóbu-
szai sem haladhatnak át az említett útsza-
kaszon. A jelzett eljárás – mely egy igen
összetett hatósági folyamat – a napokban
kezdődik. A forgalom csak ezután, a szak-
hatósági állásfoglalások tükrében veheti
igénybe a szóban forgó útszakaszt. Észak
– déli viszonylatban, a Szép utcánál Buda
felé balra kanyarodva, majd a Petőfi Sán-
dor utcánál jobbra kanyarodva 2014. janu-
ár 28. óta rendelkezésre áll az áthaladás
lehetősége. 

Zalka Szilvia
Sajtóreferens

Belváros – Lipótváros 

Kíváncsian várjuk a végleges forgalmi ren-
det, hogy átmehetnek-e taxik az útszaka-
szon? Vagy újabb ígéret, amit nem tel-
jesítenek…

Juhász Péter

Fékezés nélkül a házfalnak csapódott

ÁÁ mm oo kk ff uu tt óó nn aa kk   
hittékhitték

Feltehetően szélütés érte azt a szombathelyi
taxist, aki 2014. március 5-én délelőtt a Fő
térről indulva előbb kidöntött egy jelzőtáblát,
majd nekihajtott egy szemétszállító kisteher-
autó hátuljának, végül a jelzőlámpa tilos jel-
zése ellenére, lassítás nélkül becsapódott a
szemközti ház falába.

A szemtanúk arra lettek figyelmesek, hogy egy taxi
lassítás és irányváltás nélkül, a közlekedési jelző-
lámpa tilos jelzése ellenére behajt a keresztező-
désbe, ám nem kanyarodik el egyik irányba sem,
hanem a szemközti házfalba csapódik. Az autóban
a sofőrön kívül más nem tartózkodott. Ámokfutó-
nak hitték a taxist, akiről nem sokkal később kide-
rült, feltehetően szélütést kapott.

Arról egyelőre nem tudni, hogy a stroke ponto-
san a városban hol érhette a sofőrt. Annyi biztos,
az autó Szombathelyen a Fő téri taxiállomásról el-
indult, majd azonnal kidöntött egy jelzőtáblát. In-
nen megállás nélkül továbbhajtott, amikor nekiüt-
között egy szemétszállító kisteherautó hátuljának.
Ekkor sem állt meg, folytatta útját és élesen jobbra
kanyarodott a Szily utcába, amelyen végighajtott.
Itt az utca végén közlekedési jelzőlámpa irányítja a
forgalmat, szemközt azonban épület található. A
sofőr, fékezés és irányváltoztatás nélkül, nagy se-
bességgel csapódott a ház falába.

Az a baleset után rögtön látszott, hogy taxisofőr-
nek komoly baja van, amit nem az ütközés okozott.
Testének fél oldala a bénulás jeleit mutatta, ami az
arcán is látszott és emiatt beszéde is érthetetlen
volt. A kiérkező mentők elsődleges véleménye sze-
rint a férfit szélütés érhette.

A helyzet mondhatni velejárója, hogy az ámokfu-
tónak vélt sofőrt többen megszólták, látva környe-
zetét pusztító száguldását, köztük az egyik üzlet el-
adója, aki miután megtudta, mi is történt valójában,
elnézést kért a hangos, oda nem illő megjegyzésé-
ért, és jobbulást, gyors gyógyulást kívánt a kórház-
ba került sérült taxisnak.

k.z.t.  

Az ígérAz ígéreet szép szó!t szép szó!
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kat használunk, szörfözünk az interneten,
önként megadunk magunról adatokat a kö-
zösségi oldalakon, tableten kapjuk a címe-
ket. A város tele van közterületi kamerával,
időnként fényképeket készítenek rólunk, ill.
gépkocsinkról (műszaki vizsga, BKK minősí-
tés). Komputerek őrzik egészségügyi és sza-
bálysértési adatainkat. Mi jöhet még? Ma
már szinte bárkiről megtudható, hogy mikor,
hol, kivel, mennyiért, hogyan.  Ma már nem
lehet titkunk. Adathegyek állnak rendelke-
zésre rólunk, családunkról, vállalkozásunk-
ról. Csoportosítható, felhasználható formá-
ban. A kérdés ma már nem az, hogy ezeket
az információkat az arra illetékesek felhasz-
nálják-e. Hanem az, hogy mikor… 

4

Már húsz évvel ezelőtt is felhördültünk, ami-
kor a Szerzői Jogvédő Hivatal zeneszolgál-
tatási díjat akart fizettetni a taxisokkal. An-
nak idején némi ingerült levélváltások után
csendben elült a dolog, úgy hittük örökre.
De nem! A Hivatalos Értesítő 2013. decem-
ber 16-án megjelent számában az Artisjus
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
közleményt jelentetett meg:

„Nem tömegközlekedés keretében, nem
menetrend szerint közlekedő, bérbeadás
céljára fenntartott, vagy utazásszervezés,
utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgálta-
tás során közlekedtetett járműveken, taxik-
ban történő gépzene-felhasználás ese-
tén a jármű járműnyilvántartás szerinti
üzembentartójának a jármű férőhelyének
számától függően az alábbi szerzői jogdíja-
kat kell megfizetni járművenként és havon-
ta: 1-10 főig: 683 Ft  …

Ezen jogdíjközlemény 2014. január 1-jé-
től 2014. december 31-éig hatályos.”

Kérdéseim és véleményem:
• Nem törvény, nem rendelet, hanem köz-

lemény született
• Nem hatóság, nem jogalkotó adta ki,

hanem Egyesület
• Az egyesület csak egy, a szerzői jogvé-

dők között (rövid keresgélés után még
nyolcat találtam)

• Mi van, ha nincs a taxiban zenehallga-
tásra szolgáló eszköz?

• Mi van, ha ugyan van ilyen, de a taxis
nem használja, ha utas ül benn?

• Mi van, ha csak híreket hallgat?

Sorolhatnánk napestig, de értelmetlen.
Mindazonáltal támogatjuk a szerzők jogait.
Csak hivatalos, védjeggyel ellátott adathor-
dozót vásárolunk, nem töltünk le illegális ol-
dalakról zenét, és nem is szolgáltatunk ilyet
utasainknak. 

A taxi nem diszkó és nem is party-busz.
Nem gépzenét szolgáltat (az a wurlitzer,
nem?), hanem utasokat szállít. -oli-

Szerzői jogdíj a taxiban(?)

Gróf úrnak távirata érkezik a vi-
déki kastélyába, miszerint a dél-
utáni vonattal érkezik a menyasz-
szonya. Szól Jánosnak, a kocsisnak,
hogy a két legszebb lovat fogja be,
oszt irány az állomásra. Kicsit várni
kell. Gróf úr sétál a töltés mellett,
oszt rémülve látja, hogy az egyik
ló férfiassága igen csak nagy mére-
teket öltött.

– János, csináljon valamit ezzel a
lóval, mert ezt a menyasszonyom
meglátja, itt helyben elájul.

– Igenis – így a kocsis. Majd rö-
vidre fogja a hajtószárat, elõkapja
az ostort, odasuhint a ló hátuljára
és mondja:

– Az anyád betyár mindenit! Te
kaptad a táviratot, vagy a nagysá-
gos úr?

Nagy – nagy örömmel olvastuk az V. kerüle-
ti alpolgármester levelét egy évvel ezelőtt: 

„Az elmúlt hónapokban olyan visszajelzések
jutottak el hozzánk, melyekben egyes taxi-
társaságok nemtetszésüknek adnak hangot
az Y aluljáró megszűnése miatt. Ezúton sze-
retném tájékoztatni, hogy a felszíni közleke-
dés visszaállításával, a Curia utca magassá-
gában elhelyezünk ugyan egy süllyedő osz-
lopot, de ez a déli irányból érkező közössé-
gi közlekedési járműveket – buszok és taxik
– és a közfeladatot ellátó járműveket áten-
gedi majd a Petőfi Sándor utca irányába.
Tehát aggodalomra semmi ok, biztosított
lesz a dél–északi átjárás a Ferenciek terén
keresztül.

Polgár András 
alpolgármester 

BELVÁROS – LIPÓTVÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A süllyedő oszlop elkészült, de a taxiknak
nem süllyed le… Természetesen megkeres-
tem a Polgármesteri Hivatalt, mert az ígéret
szép szó…

Az érintett útszakasz és a süllyedő poller
üzembe helyezésére csak azután lesz lehe-
tőség, hogy a projekt forgalomba helyezési
eljárása lezárult. Jelenleg a BKV autóbu-
szai sem haladhatnak át az említett útsza-
kaszon. A jelzett eljárás – mely egy igen
összetett hatósági folyamat – a napokban
kezdődik. A forgalom csak ezután, a szak-
hatósági állásfoglalások tükrében veheti
igénybe a szóban forgó útszakaszt. Észak
– déli viszonylatban, a Szép utcánál Buda
felé balra kanyarodva, majd a Petőfi Sán-
dor utcánál jobbra kanyarodva 2014. janu-
ár 28. óta rendelkezésre áll az áthaladás
lehetősége. 

Zalka Szilvia
Sajtóreferens

Belváros – Lipótváros 

Kíváncsian várjuk a végleges forgalmi ren-
det, hogy átmehetnek-e taxik az útszaka-
szon? Vagy újabb ígéret, amit nem tel-
jesítenek…

Juhász Péter

Fékezés nélkül a házfalnak csapódott

ÁÁ mm oo kk ff uu tt óó nn aa kk   
hittékhitték

Feltehetően szélütés érte azt a szombathelyi
taxist, aki 2014. március 5-én délelőtt a Fő
térről indulva előbb kidöntött egy jelzőtáblát,
majd nekihajtott egy szemétszállító kisteher-
autó hátuljának, végül a jelzőlámpa tilos jel-
zése ellenére, lassítás nélkül becsapódott a
szemközti ház falába.

A szemtanúk arra lettek figyelmesek, hogy egy taxi
lassítás és irányváltás nélkül, a közlekedési jelző-
lámpa tilos jelzése ellenére behajt a keresztező-
désbe, ám nem kanyarodik el egyik irányba sem,
hanem a szemközti házfalba csapódik. Az autóban
a sofőrön kívül más nem tartózkodott. Ámokfutó-
nak hitték a taxist, akiről nem sokkal később kide-
rült, feltehetően szélütést kapott.

Arról egyelőre nem tudni, hogy a stroke ponto-
san a városban hol érhette a sofőrt. Annyi biztos,
az autó Szombathelyen a Fő téri taxiállomásról el-
indult, majd azonnal kidöntött egy jelzőtáblát. In-
nen megállás nélkül továbbhajtott, amikor nekiüt-
között egy szemétszállító kisteherautó hátuljának.
Ekkor sem állt meg, folytatta útját és élesen jobbra
kanyarodott a Szily utcába, amelyen végighajtott.
Itt az utca végén közlekedési jelzőlámpa irányítja a
forgalmat, szemközt azonban épület található. A
sofőr, fékezés és irányváltoztatás nélkül, nagy se-
bességgel csapódott a ház falába.

Az a baleset után rögtön látszott, hogy taxisofőr-
nek komoly baja van, amit nem az ütközés okozott.
Testének fél oldala a bénulás jeleit mutatta, ami az
arcán is látszott és emiatt beszéde is érthetetlen
volt. A kiérkező mentők elsődleges véleménye sze-
rint a férfit szélütés érhette.

A helyzet mondhatni velejárója, hogy az ámokfu-
tónak vélt sofőrt többen megszólták, látva környe-
zetét pusztító száguldását, köztük az egyik üzlet el-
adója, aki miután megtudta, mi is történt valójában,
elnézést kért a hangos, oda nem illő megjegyzésé-
ért, és jobbulást, gyors gyógyulást kívánt a kórház-
ba került sérült taxisnak.

k.z.t.  

Az ígérAz ígéreet szép szó!t szép szó!

ujtaxi.qxd  3/12/14 06:56  Page 4

Taxi marcius 48o.indd   5 3/12/14   11:58 AM



Taxis kollégák meglepődve tapasztal-
ták, hogy az eddigi „Min-
dennemű forga-
lom, mindkét
irányból tilos” ki-
véve TAXI” jelző-
táblát „Mindenne-
mű forgalom, mind-
két irányból tilos”, ki-
véve ENGEDÉLY-
LYEL” jelzőtáblára
cserélték. 

Hát, ez mi a csu-
dát jelenthet? Ki
hajthat be ezen túl?
Milyen engedéllyel le-
het behajtani? Taxien-
gedéllyel? BKK enge-
déllyel? Airport Zrt. en-
gedéllyel?

Megkerestem a repülő-
tér üzemeltetőjét. Megérke-
zett a válaszuk, kiemelés tő-
lem. (J. P.) 

A Budapest Airport Zrt. Által létrehozott TAXI Puffer parkolót
az úgynevezett „egyéb taxi szolgáltatók” használhatják az alábbi-
ak szerint:

A puffer parkoló: Az egyéb taxi szolgáltató vállalkozók
részére fenntartott 50 személygépjármű egyidejű parkolá-
sát lehetővé tevő parkoló, amelyet kizárólag egyéb taxi
szolgáltató vállalkozók kizárólag utas felvételére történő
várakozás céljából használhatnak. 

A Budapest Közlekedési Központ és a Budapest Airport Zrt.
között létrejött megállapodás az értelmező rendelkezések „egyéb
taxi szolgáltató vállalkozók” meghatározásából a következőket
mondja: „Olyan személytaxi-szolgáltatást végző, a közlekedés-
szervező által kiadott érvényes taxiállomás használati hozzájáru-
lásról rendelkező gazdasági társaságokat és egyéni vállalkozókat,
akik (amelyek) a Budapesti Airport Zrt.-vel nem kötnek szolgálta-

tási szerződést, de jogosultak a ki-
és beszállópontok használatára”. 

Bacsa Zsuzsanna  
Parkoló üzemeltetés koordinátor

Budapest Airport Zrt.
Forgalmi Igazgatóság 

Közúti előtér üzemeltetés 

Köszönjük a választ. Magyarra
lefordítva:

Azok a taxisok állhatnak
be a puffer parkolóba, akik

nem szerződött taxis partnerek – mint most a „kockások”
– de van a közlekedésszervező (BKK) által érvényes taxi-
állomás-használati hozzájárulásuk.

A mi szóhasználatunkban, „taxiállomás használati engedé-
lyük”… Ez azt jelenti, hogy a többi kolléga, például a vidéki taxi-
sok csak a nagy, civil autósoknak kialakított parkolót használhat-
ják. Pénzért…

Juhász Péter
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A fiatal riporternõt kiküldik egy
székely faluba, hogy csináljon ri-
portot a falu életérõl. Megáll az el-
sõ embernél, aztán kérdi, hogy
mondana-e valamit a falu életérõl.

– Hát, lyányom, itten nem törté-
nik semmi.

– De bátyám, valami csak törté-
nik?

– Hát, ha csak az nem, hogy a
mút hónapba eltûnt a Pesta egyik
birkája.

– És?
– Hát, összegyüttünk mi barátok,

jól berúgtunk, elmentünk, megke-
restük, oszt jól megk...

– Bátyám, valami más nem tör-
tént?

– Hát, két hete elveszett a szom-
szédasszony, de összegyüttünk, jól
berúgtunk, megkerestük,oszt jól
megk...

– De bátyám, valami komo-
lyabb?

– A múlt héten én tûntem el...
* * *

Felszáll a repülõgép, a kapitány a
pilótafülkébõl mikrofonon keresz-
tül beszél: – Kedves utasaink! Kö-
szönjük, hogy a mi légitársasá-
gunkkal utaznak. Amint látják, az
ég csodálatosan kék, a felhõk is
gyönyörûek, vagyis csodaszép
idõnk van, és a géppel is minden
rend... Ó, A FRANCBA!!!

Az utasok halálra váltan ülnek a
helyükön, moccanni se mer-
nek, amikor újból a kapitány hang-
ja hallatszik:

– Elnézésüket kérem, de magam-
ra öntöttem a kávémat. Látniuk
kellene a nadrágom elejét!

Erre az egyik utas:
– Az enyémnek meg a hátulját.

Új behajtási rend a repülőtéri taxis puffer parkolóba 

A kiegészítő tábla
új szövegezésű

A parkoló kijáratát rendszeresen ellenőrzi a BKK

Már a tableteket is viszik!
A rossz emberek is olvasnak újságot, néznek televízi-
ót, ők is tudják, hogy a taxisok tableteket, vagy ha-
sonló elektronikus szerkezeteket használnak. És ha
használnak, akkor azt meg is lehet szerezni. Egymás
után törik fel a taxikat! Pestszentlőrincen egyetlen hét
alatt négy taxit törtek fel. A végeredmény négy tablet
és két taxióra - mínusz. Ráadásul az egyik taxit még
el is akarták vinni, miután nem sikerült, kiszúrták
mind a négy kerekét. Bosszúból…

De volt, aki a VIII. kerületben parkolt, amikor az éj-
szakai órákban feltörték a kocsiját és a csomagtartó-
ból elvitték a tabletet. Volt, akinek Zuglóban törték fel
a taxiját. 

Mit tehetünk? 
Először is, éjszakára semmit se hagyjunk a kocsi-

ban.
Másodszor, a szélvédőről még a tartókat is szerel-

jük le. A GPS-, a tablet-, mobiltelefon-tartót. 
Harmadszor pedig, nyissuk le a kesztyűtartót éj-

szakára, lássa mindenki, hogy nincs benne semmi.
Tóth Tibor
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akik (amelyek) a Budapesti Airport Zrt.-vel nem kötnek szolgálta-

tási szerződést, de jogosultak a ki-
és beszállópontok használatára”. 

Bacsa Zsuzsanna  
Parkoló üzemeltetés koordinátor

Budapest Airport Zrt.
Forgalmi Igazgatóság 

Közúti előtér üzemeltetés 

Köszönjük a választ. Magyarra
lefordítva:

Azok a taxisok állhatnak
be a puffer parkolóba, akik

nem szerződött taxis partnerek – mint most a „kockások”
– de van a közlekedésszervező (BKK) által érvényes taxi-
állomás-használati hozzájárulásuk.

A mi szóhasználatunkban, „taxiállomás használati engedé-
lyük”… Ez azt jelenti, hogy a többi kolléga, például a vidéki taxi-
sok csak a nagy, civil autósoknak kialakított parkolót használhat-
ják. Pénzért…

Juhász Péter
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A fiatal riporternõt kiküldik egy
székely faluba, hogy csináljon ri-
portot a falu életérõl. Megáll az el-
sõ embernél, aztán kérdi, hogy
mondana-e valamit a falu életérõl.

– Hát, lyányom, itten nem törté-
nik semmi.

– De bátyám, valami csak törté-
nik?

– Hát, ha csak az nem, hogy a
mút hónapba eltûnt a Pesta egyik
birkája.

– És?
– Hát, összegyüttünk mi barátok,

jól berúgtunk, elmentünk, megke-
restük, oszt jól megk...

– Bátyám, valami más nem tör-
tént?

– Hát, két hete elveszett a szom-
szédasszony, de összegyüttünk, jól
berúgtunk, megkerestük,oszt jól
megk...

– De bátyám, valami komo-
lyabb?

– A múlt héten én tûntem el...
* * *

Felszáll a repülõgép, a kapitány a
pilótafülkébõl mikrofonon keresz-
tül beszél: – Kedves utasaink! Kö-
szönjük, hogy a mi légitársasá-
gunkkal utaznak. Amint látják, az
ég csodálatosan kék, a felhõk is
gyönyörûek, vagyis csodaszép
idõnk van, és a géppel is minden
rend... Ó, A FRANCBA!!!

Az utasok halálra váltan ülnek a
helyükön, moccanni se mer-
nek, amikor újból a kapitány hang-
ja hallatszik:

– Elnézésüket kérem, de magam-
ra öntöttem a kávémat. Látniuk
kellene a nadrágom elejét!

Erre az egyik utas:
– Az enyémnek meg a hátulját.

Új behajtási rend a repülőtéri taxis puffer parkolóba 

A kiegészítő tábla
új szövegezésű

A parkoló kijáratát rendszeresen ellenőrzi a BKK

Már a tableteket is viszik!
A rossz emberek is olvasnak újságot, néznek televízi-
ót, ők is tudják, hogy a taxisok tableteket, vagy ha-
sonló elektronikus szerkezeteket használnak. És ha
használnak, akkor azt meg is lehet szerezni. Egymás
után törik fel a taxikat! Pestszentlőrincen egyetlen hét
alatt négy taxit törtek fel. A végeredmény négy tablet
és két taxióra - mínusz. Ráadásul az egyik taxit még
el is akarták vinni, miután nem sikerült, kiszúrták
mind a négy kerekét. Bosszúból…

De volt, aki a VIII. kerületben parkolt, amikor az éj-
szakai órákban feltörték a kocsiját és a csomagtartó-
ból elvitték a tabletet. Volt, akinek Zuglóban törték fel
a taxiját. 

Mit tehetünk? 
Először is, éjszakára semmit se hagyjunk a kocsi-

ban.
Másodszor, a szélvédőről még a tartókat is szerel-

jük le. A GPS-, a tablet-, mobiltelefon-tartót. 
Harmadszor pedig, nyissuk le a kesztyűtartót éj-

szakára, lássa mindenki, hogy nincs benne semmi.
Tóth Tibor
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Hurrá! Előbb-utóbb megvan az 1000. fehér rendszámos „taxi” Bu-
dapesten. Végre egy vállalkozói ágazat, amelyik látványosan fejlődik
és jobban teljesít. Javaslom tehát minden ma
még ta-

xis kollégának: le-
gyél te is egy fehér rendszámos „taxi” boldog tulajdonosa.

Végy egy szabadjelzőt, szerezz be egy pár méter kábelt, te-
gyél be egy taxiórát a verdába, és tied a vállalkozás szabadsá-
ga. Nincs gondod az adóhatóságra, nem érdekel a BKK, nem
kell törődni az ellenőrzésekkel.

A többi hülye majom meg járkáljon nyugodtan engedélyek után.
Loholjanak egyik íróasztaltól a másikig, szerezzenek be tizenötféle
engedélyt a vállalkozásukhoz, fizessenek tízféle helyre. Ébredjenek
azzal a nyomasztó gonddal, hogy aznapi bevételéből melyik számlát
tudják befizetni.

Nekik nincs gondjuk. Üljön csak be egy tudatlan, majd megmu-
tatják, milyen egy vagány pesti „taxis”! Jól megy a bolt, övék a világ! 

Név és cím a szerkesztőségben 

Lassan munkába áll az ezredik fehér rendszámos „taxi” is
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• Mi történt, mi ellen tilta-
koznak a kollégák?
• A legfrissebb munkaanyag,
melyet az NFM-től mi is kézhez
kaptunk, sajnos eltér a több
mint 4 évvel ez előtt megfogal-
mazott céloktól. Mik voltak az
eredeti célok? Egy korszerű, a
taxis vállalkozások működését
és működtetését szabályozó, az
engedélyek kiváltását egyszerű-
sítő, a tevékenységi engedély és
a személytaxi vezetői engedély
szétválasztását és esetleges be-
vonását is lehetőségként megfo-
galmazó rendeletet szerettünk
volna elérni. Létrehoztunk egy
munkacsoportot, melyben he-
lyet kapott a FUVOSZ, A TFTSZ,
az OTSZ, az MKIK, a BKIK, majd
megalakulása után a TGFSZ is.
Szakmai javaslatainkat részben
beépítették a tervezetbe, de a
taxisoknak igazán fontos eleme-
ket, melyeket a taxisoldal megfo-
galmazott, a jogalkotó sorra ki-
vezette az általa az egyeztetése-
ket követően elkészített munka-
anyagokból. Mindig újabb és
újabb verziók kerültek a munka-
csoport elé, melyekben többnyi-
re visszatértünk oda, amit mi
már elutasítottunk.  Erről a Taxi-
sok Világában is folyamatosan
beszámoltunk. A végére már

senki sem tudta követni, mi is az,
amit változtattak. Jelenleg ott tar-
tunk, hogy a számunkra lénye-
ges részek a mellékletekbe let-
tek elrejtve. Például az az „apró-
ság”, hogy jövő júliustól minden
engedély érvényét vesztené,
vagyis újra tanfolyamok és vizs-
gák következnének. Többek kö-
zött ez ellen tiltakozunk.  
• Egyáltalán miért kell a ren-
deletet megváltoztatni?
• 2012-ben az Országgyűlés el-
fogadta a Személyszállítási Tör-
vényt, és ehhez kellene igazítani
a kormányrendeletet is, amit
1988-ban, vagyis 26 éve írtak.
Időközben változott a piac, olyan
versenyhelyzet alakult ki, mely-
nek következtében a fővárosban
is komoly problémák je-
lentkeztek. Korábban azt
gondoltuk, hogy egy kor-
szerű kormányrendelet el-
fogadásával megteremthe-
tő a fővárosi rendelet alap-
ja. Vagyis együttműködő
partnerként csatlakozhat a
szabályozáshoz a főváros
is, mely ezen a jogi alapon
ki tudja alakítani a saját el-
képzeléseit. Abban bíz-
tunk, hogy így két jó rende-
let születhet párhuzamo-
san. Igen ám, de olyan ré-

gen folyt ez a parttalan egyezte-
tés, hogy a főváros kénytelen volt
előbb lépni. Viszont a fővárosi
rendelet elfogadása után olyan
tapasztalatokat szerzett a szak-
ma, hogy világossá vált, már nem
szabad visszatérni az eredeti kor-
mányrendelet-módosításban
megfogalmazott elképzelések-
hez. Sőt, ma már az is biztos,
hogy a tavalyi elképzelések is
idejét múlttá váltak. Ismétlem, az
időközben a fővárosi rendelet
kapcsán szerzett tapasztalatokat
kell olyan módon a kormányren-
deletben megjelentetni, hogy az
figyelembe vegye a taxisok és a
vállalkozások érdekeit is.  
• Februárban azt terjesztet-
ték, hogy a jármű életkorát

például 6 évben kívánják ma-
ximálni. Továbbá, hogy jövő-
re a tanfolyamok ismételt el-
végzése után újra vizsgázni
kell közlekedési, hibaelhárí-
tási és vezetéselméletből, el-
sősegély-nyújtási ismeretek-
ből, vezetési gyakorlatból, a
személytaxi tartozékainak
kezeléséből, helyismereti
jártasságból és idegenfor-
galmi ismeretekből, ezen kí-
vül  utasfelvételből és fuvar-
vállalásból. Mindenkinek.
Lássuk be, ez tényleg bics-
kanyitogató ötlet…
• Amit most összefoglaltál, az
pontosan az elmúlt négy és fél
év ötleteinek egy része volt, amit
rendre elutasítottunk. A 6 éves
gépkocsi-korhatár persze so-
sem volt még javaslat és ötlet
szintjén sem napirenden. Per-
sze ilyenkor hajlamosak sokan
és sokféleképpen sokkolni a ta-
xisokat, de nézzük sorba ezeket.
A pénzügyi biztosítékot, melyet
az utasülések alapján fizetünk
meg, teljesen értelmetlennek és
haszontalannak gondoljuk. Ez
kizárólag a biztosítóknak ked-
vez. Ezt a biztosítékot a 25 év
alatt talán 2 utas vette igénybe.
Talán, de még ez sem biztos. 25
évvel ezelőtt minden taxisnak
volt egy taxija, egy taxiórája és
egy taxi tevékenységi engedé-
lye. Mára ez is megváltozott. Ma
a taxisok közel 30%-a valamilyen
alkalmazotti formában vezeti a
taxit. Most abba nem mélyednék
el, hogy milyen módon, mert az
elég olvasmányos lenne. A ható-
ságoknak is. Ezt is ennek a ren-
deletnek kellene szabályoznia.
Javaslatokat készítettünk, töb-
bek között a taxik műszaki vizs-
gadíja mérséklésére is, mert túl-
zottnak tartottuk, hogy az egy
szimpla műszaki vizsga közel
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2009. szeptemberben hírt adtunk egy, a
FUVOSZ főtitkára által szervezett összejö-
vetelről, melynek célja a taxizást is sza-
bályzó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet mó-
dosítása, korszerűsítése volt. A meghívó-
ban többek között ez volt olvasható: …A
szabályozásban alapvetően át kívánjuk ala-
kítani a személytaxis és személygépkocsis
személyszállító szolgáltatási tevékenysé-
get végzőkre vonatkozó pénzügyi követel-
ményeket, a rájuk vonatkozó szakmai kép-
zési, képzettségi előírásokat, illetve a sza-
bályozás egyes speciális kérdéseiben to-
vábbi felhatalmazást kívánunk adni az ön-
kormányzatok számára a részletes műkö-
dési szabályok további helyi sajátosságok-
tól függő meghatározására. A felülvizsgá-
lat során a mai igényekhez igazodóan újra
szeretnénk szabályozni a taxiként üzemel-
tethető járművekkel kapcsolatos műszaki
követelményeket is stb. Ennek során az
előzetes elképzeléseink alapján a személy-
gépkocsival végzett közúti közlekedési
szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a je-
lenlegi 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletből
kiemelve, egy önálló új kormányrendelet-
ben szeretnénk kihirdetni. 

A szabályozás koncepcionális megalapo-

zása érdekében szakértői bizottságot hí-
vunk össze, mert csak így látjuk biztosítha-
tónak, hogy a szabályozásban mind a piaci
szereplők, mind pedig a jogalkalmazó ha-
tóságok szempontjai teljes körűen
érvényesüljenek…

(Taxisok Világa 2009. október, 4. old.)

Azóta eltelt négy és fél év. Ez alatt szám-
talan titkos és nyílt összejövetel, egyezte-
tés lezajlott, de a rendelet-tervezet külön-
féle változataiban csak egy dolog volt ál-
landó, hogy oktatni akarnak minden taxist
tekintet nélkül annak korára és tapaszta-
lataira, továbbá vizsgázni is kell majd, öt-
évente. 2014. február közepén ismét elő-
került a rendelet, melyet egy, a FUVOSZ
által meghívott szűk kör előtt ismertettek.
Természetesen hiába/hiba volt a titkoló-
zás, a rendelet-tervezet ezen verziója is
kikerült az érintettekhez és igazán nagy
felháborodást váltott ki. Az érdekképvise-
letek aláírásokat gyűjtenek, a taxisok kö-
zött pedig furcsa pletykák terjednek a
„hamarosan kormány elé kerülő” tervezet-
ről. A háttérben zajló eseményekről Metál
Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség el-
nökét kérdeztük.

Iskolapadba küldik a taxisokat?

Két barátnõ beszélget: – Fino-
man megpróbáltam a férjem tud-
tára adni, hogy születésnapomra
szeretném, ha megajándékozna
egy kerékpárral. Mondtam, hogy
szeretnék többet mozogni a friss
levegõn, és hogy szeretnék pe-
dált érezni a lábam alatt.

– Megkaptad a kerékpárt?
– Nem. Képzeld, helyette kitet-

te a régi varrógépemet a balkon-
ra!

* * *
– Kis fekete golyó, mi az?

– ???
– Nagyon elcseszett nagy fehér

kocka!
* * *

Vendégségben van Tihamér bá-
csi. Megkérdik tõle:

– Tihamér bácsi hány cukorral
issza a kávét?

– Átlagban kettõ – mondja Ti-
hamér bácsi.

– Az mit jelent?
– Otthon egy, míg vendégség-

ben három.
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még ta-
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ga. Nincs gondod az adóhatóságra, nem érdekel a BKK, nem
kell törődni az ellenőrzésekkel.

A többi hülye majom meg járkáljon nyugodtan engedélyek után.
Loholjanak egyik íróasztaltól a másikig, szerezzenek be tizenötféle
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galmazott, a jogalkotó sorra ki-
vezette az általa az egyeztetése-
ket követően elkészített munka-
anyagokból. Mindig újabb és
újabb verziók kerültek a munka-
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tunk, hogy így két jó rende-
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san. Igen ám, de olyan ré-
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tapasztalatokat szerzett a szak-
ma, hogy világossá vált, már nem
szabad visszatérni az eredeti kor-
mányrendelet-módosításban
megfogalmazott elképzelések-
hez. Sőt, ma már az is biztos,
hogy a tavalyi elképzelések is
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• Amit most összefoglaltál, az
pontosan az elmúlt négy és fél
év ötleteinek egy része volt, amit
rendre elutasítottunk. A 6 éves
gépkocsi-korhatár persze so-
sem volt még javaslat és ötlet
szintjén sem napirenden. Per-
sze ilyenkor hajlamosak sokan
és sokféleképpen sokkolni a ta-
xisokat, de nézzük sorba ezeket.
A pénzügyi biztosítékot, melyet
az utasülések alapján fizetünk
meg, teljesen értelmetlennek és
haszontalannak gondoljuk. Ez
kizárólag a biztosítóknak ked-
vez. Ezt a biztosítékot a 25 év
alatt talán 2 utas vette igénybe.
Talán, de még ez sem biztos. 25
évvel ezelőtt minden taxisnak
volt egy taxija, egy taxiórája és
egy taxi tevékenységi engedé-
lye. Mára ez is megváltozott. Ma
a taxisok közel 30%-a valamilyen
alkalmazotti formában vezeti a
taxit. Most abba nem mélyednék
el, hogy milyen módon, mert az
elég olvasmányos lenne. A ható-
ságoknak is. Ezt is ennek a ren-
deletnek kellene szabályoznia.
Javaslatokat készítettünk, töb-
bek között a taxik műszaki vizs-
gadíja mérséklésére is, mert túl-
zottnak tartottuk, hogy az egy
szimpla műszaki vizsga közel
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2009. szeptemberben hírt adtunk egy, a
FUVOSZ főtitkára által szervezett összejö-
vetelről, melynek célja a taxizást is sza-
bályzó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet mó-
dosítása, korszerűsítése volt. A meghívó-
ban többek között ez volt olvasható: …A
szabályozásban alapvetően át kívánjuk ala-
kítani a személytaxis és személygépkocsis
személyszállító szolgáltatási tevékenysé-
get végzőkre vonatkozó pénzügyi követel-
ményeket, a rájuk vonatkozó szakmai kép-
zési, képzettségi előírásokat, illetve a sza-
bályozás egyes speciális kérdéseiben to-
vábbi felhatalmazást kívánunk adni az ön-
kormányzatok számára a részletes műkö-
dési szabályok további helyi sajátosságok-
tól függő meghatározására. A felülvizsgá-
lat során a mai igényekhez igazodóan újra
szeretnénk szabályozni a taxiként üzemel-
tethető járművekkel kapcsolatos műszaki
követelményeket is stb. Ennek során az
előzetes elképzeléseink alapján a személy-
gépkocsival végzett közúti közlekedési
szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a je-
lenlegi 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletből
kiemelve, egy önálló új kormányrendelet-
ben szeretnénk kihirdetni. 

A szabályozás koncepcionális megalapo-

zása érdekében szakértői bizottságot hí-
vunk össze, mert csak így látjuk biztosítha-
tónak, hogy a szabályozásban mind a piaci
szereplők, mind pedig a jogalkalmazó ha-
tóságok szempontjai teljes körűen
érvényesüljenek…

(Taxisok Világa 2009. október, 4. old.)

Azóta eltelt négy és fél év. Ez alatt szám-
talan titkos és nyílt összejövetel, egyezte-
tés lezajlott, de a rendelet-tervezet külön-
féle változataiban csak egy dolog volt ál-
landó, hogy oktatni akarnak minden taxist
tekintet nélkül annak korára és tapaszta-
lataira, továbbá vizsgázni is kell majd, öt-
évente. 2014. február közepén ismét elő-
került a rendelet, melyet egy, a FUVOSZ
által meghívott szűk kör előtt ismertettek.
Természetesen hiába/hiba volt a titkoló-
zás, a rendelet-tervezet ezen verziója is
kikerült az érintettekhez és igazán nagy
felháborodást váltott ki. Az érdekképvise-
letek aláírásokat gyűjtenek, a taxisok kö-
zött pedig furcsa pletykák terjednek a
„hamarosan kormány elé kerülő” tervezet-
ről. A háttérben zajló eseményekről Metál
Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség el-
nökét kérdeztük.

Iskolapadba küldik a taxisokat?

Két barátnõ beszélget: – Fino-
man megpróbáltam a férjem tud-
tára adni, hogy születésnapomra
szeretném, ha megajándékozna
egy kerékpárral. Mondtam, hogy
szeretnék többet mozogni a friss
levegõn, és hogy szeretnék pe-
dált érezni a lábam alatt.

– Megkaptad a kerékpárt?
– Nem. Képzeld, helyette kitet-

te a régi varrógépemet a balkon-
ra!

* * *
– Kis fekete golyó, mi az?

– ???
– Nagyon elcseszett nagy fehér

kocka!
* * *

Vendégségben van Tihamér bá-
csi. Megkérdik tõle:

– Tihamér bácsi hány cukorral
issza a kávét?

– Átlagban kettõ – mondja Ti-
hamér bácsi.

– Az mit jelent?
– Otthon egy, míg vendégség-

ben három.

ujtaxi.qxd  3/12/14 06:56  Page 9

Taxi marcius 48o.indd   9 3/12/14   11:58 AM



duplájába kerül, úgy, hogy min-
den egyéb igazolást és hitelesí-
tést – amit külön már megfizet-
tünk – előbb be kell szerezni és
a vizsgán újra bemutatni. Magya-
rul az igazolások hatósági be-
mutatása és láttamozása indo-
kolná ezt a többletköltséget?!
Nem győztük elégszer hangsú-
lyozni, hogy végre vegye észre a
rendeletalkotó és ezt rögzítse is
az új rendeletébe, hogy nem a
gépkocsi végzi a szolgáltatást,
hanem a taxis. Ha ezt nem tud-
juk kettéválasztani, akkor odaju-

tunk, mint azt ma is tapasztalni a
fővárosban, hogy egy zsivány al-
kalmazott tönkre tud tenni egy,
vagy akár több taxisvállalkozást
is. 25 éve nem lehet legálisan
egy másik taxiba átülnie annak a
vállalkozónak, akinek a taxija ép-
pen szervizben van, többek kö-
zött a taxaméter miatt sem. Ezen
is változtatni kell, mert erre igé-
nye van a szakmának. Ismétlem:
a szolgáltatást nem a taxigépko-
csi végzi, hanem a maga taxis. 
• Az jól látszik a legutolsó
verzióban, hogy semmi sem

egyszerűsödik. Miközben
törvényben írták elő az ügy-
intézés egyszerűsítését, a ta-
xisokra egyre több admi-
nisztratív teher hárul. Nem
abszurd, hogy az internet vi-
lágában igazolásokat kell
papíralapon személyesen ki-
kérni, vagy, hogy egy rend-
számsárgítás féltucatnyi he-
lyen intézhető csak el?
• Amikor éreztük annak a súlyát,
hogy az alapvető engedélyezte-
tési folyamat egyáltalán nem

akar változni, sőt erre utalás
sincs, csak kizárólag szóbeli
ígérgetések hangzanak el, akkor
az OTSZ 2012-ben kezdemé-
nyezett az NFM államtitkáránál,
Schwáb Zoltán úrnál, egy egyez-
tetést, hogy mi miért nem támo-
gatjuk a rendelet-tervezet akkor
éppen aktuális verzióját. Ő ígé-
retet tett arra, hogy miután iga-
zunk van, megpróbálják a folya-
matokat lelassítani, és egy olyan
engedélyeztetési rendszert ki-
dolgozni, ami a kor követelmé-
nyeinek megfelelő. Nem tudom
mi történt azóta a minisztériu-
mon belül, de én kívülről azt lá-
tom, hogy semmi.  Mindenki a
másikra vár, a másikra mutogat.
Azt gondolom, hogy nem az ér-
dekképviseleteknek és nem a
kamarának kell egy államigazga-
tási feladatot elvégeznie. A jog-
alkotók nem mi vagyunk, ha a vé-
leményünket meghallgatják, azt
megköszönjük. Ha olyan szabá-
lyozást szeretnének bevezetni,
ami merőben más, vagy újszerű,
akkor is előzetesen egyeztetni
kell a szakmával. Ez kötelező
úgy a kamarákra, mint az érdek-
képviseletekre nézve egyaránt.
Az érdekképviseletek a kamará-
val folyamatos kapcsolatban áll-
nak. Az elmúlt években rendsze-
ressé váltak az egyeztetések, ta-
lálkozók. Együttműködésünk az
elmúlt években megfelelő volt.
Csak abban látom a kedvező és
megnyugtató megoldást, ha a
szakmai érdekképviseletek és a
kamara együttműködik a taxisok
többségének érdekében. Olyan
rendelet kell, hogy szülessen,
ami a taxisoknak, vállakozások-
nak a következő 10-20 évre biz-
tosítja a kiszámítható jövőt. Eb-
be viszont nem fér bele, hogy
semmi se változzon, csak az ok-
tatás kerüljön bevezetésre. Ez a
taxisnak semmi jót nem jelent,
csak rosszabbat.
• A jövőben is megmarad az
az alá-fölé rendeltségi vi-
szony, hogy a minisztérium
az egyeztetésbe a FUVOSZ-
on keresztül vonja be a töb-
bi taxis érdekképviseletet?
Nem lehet egyenrangú part-
ner a minisztérium előtt min-
denki? A kamara és az ösz-
szes érdekképviselet?
• A FUVOSZ, ahogy az OTSZ is
egy-egy szereplője az érdekkép-
viseleti oldalnak. Tudomásul vet-
tük és tiszteletben tartjuk, hogy
van és létezik több érdekképvi-
selet. Csak abban látjuk a meg-

10

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fő utca 44-50.
1011 Budapest
Németh Lászlóné Miniszter Asszony részére

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében
végzett közúti személyszállításról szóló kor-
mányrendelet  későbbi időpontban történő
beterjesztése

Tisztelt Miniszter Asszony!
Szervezetünknek lehetősége volt az eltelt  4 évben
több esetben egyeztetni a szakminisztérium mun-
katársaival ún. szakértői bizottság keretén belül is
a tervezett Kormányrendeletről. Sokszor, több mó-
don szóban és írásban jeleztük aggályainkat arra
való tekintettel, hogy a jelenleg érvényben levő ren-
delet szükségtelen és bürokratikus, valamint vállal-
hatatlan és felesleges elemeket tartalmaz. 

Megoldási javaslatokat, szövegszerű rendeleti
ajánlásokat is készítettünk a Kamara (MKIK, a
BKIK Taxis szakmai kollégiumával közösen) és a ta-
xis szakszervezet (TGFSZ) bevonásával. Ezeknek a
javaslatoknak ugyan egy kisebb része beépítésre
került a munkaanyagba, de a mai kor elvárásainak
alkalmas korszerű  megoldások továbbra is hiá-
nyoznak a rendelet tervezetből. 

Az Európai Unió országainak közlekedésért fele-
lős miniszterei már évekkel ezelőtt  megállapodtak
abban,  hogy a személytaxi-szolgáltatást, rendeleti
formában minden nemzet települési önkormányza-
ta(i) saját maga kell, hogy szabályozza. Erre tekin-
tettel kérem, hogy a önkormányzatokra tartozó sza-
bályozást, többek között a tevékenységi engedé-
lyek kiadását, azok visszavonását, az ellenőrzési
feladatok szabályozását, a naprakész nyilvántartá-
sát az eddigi gyakorlatot megszüntetve – a taxi
gépkocsik műszaki megfelelőségi vizsgáját kivéve
–  az Önkormányzatok hatáskörébe utalja át  rende-
leti szabályozással.

A 89/88. MT rendelet szellemisége abból indul
ki – és ez a jelenlegi tervezetben is fennmaradt –,
hogy a taxiszolgáltatást a taxi jármű végzi, és nem a
taxi gépkocsit vezető személy. A tevékenységi en-
gedélyt ennek megfelelően összekapcsolja a ren-
delet a gépkocsi rendszámával – és nem veszi fi-
gyelembe, hogy ki és milyen jogon és jelleggel ve-
zeti a taxi gépjárművet. 

25 év alatt sok minden változott, többek között
az is, hogy a taxi járművek több mint 25%-át már
nem a tevékenységi engedély birtokosa vezeti. A

fővárosi taxi-ellenőrzések – melyet a BKK sok eset-
ben a NAV és a Fogyasztóvédelmi Hatóság bevo-
násával végzett –, azt támasztják alá, hogy a sza-
bályt sértő taxisok nem rendelkeznek alkalmazotti
munkaszerződéssel, sok esetben még taxivezetői
igazolvánnyal sem.

Mivel a vállalkozási engedélyek kiadása és nyil-
vántartási kötelezettsége a települési önkormány-
zatok hatásköre, ezért megítélésünk szerint, a taxi-
engedélyek kiadását is a települési önkormányzat-
ok hatáskörébe kellene utalni a jövőben. 

Ma pl. Budapesten, ahol az Önkormányzat meg-
elégelve a káoszt, megalkotta a taxirendeletét
(5300 taxi-jármű) a főváros Önkormányzatának köz-
lekedés szervezője (BKK) sem rendelkezik a taxi-
rendszámhoz köthető taxi-gépkocsivezetői  nyilván-
tartással, ami az ellenőrzések alkalmával rendsze-
resen visszatérő alap probléma forrása, akár önkor-
mányzati, akár NAV által szervezett ellenőrzésről,
akár fogyasztóvédelmi panasz kivizsgálásáról le-
gyen szó.

Az Országos Taxis Szövetség elkötelezett híve
és támogatója annak a kormányzati törekvésnek,
mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti. Tá-
mogatunk minden javaslatot, mely egy kiszámítha-
tó, biztos és vállalható vállalkozási környezet érde-
kében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltétel rend-
szerét, de elutasítunk minden olyan törekvést, mely
továbbra is megágyazna a szürke-fekete gazdaság
fennmaradásának.

Tisztelt Miniszter Asszony!
Kérem, hogy a  tervezett munkaanyagot a fenti

problémák miatt ne terjessze be Magyarország
Kormányának, mert azt a taxisok többsége elutasít-
ja. Az országból érkező tiltakozó leveleket és véle-
ményeket mellékletként csatolom jelen levelemhez.

A Kamara, a szakmai- és  érdekképviseletek ed-
dig és ezután is készek egy korszerű, szabályozás-
ban a segítségükre lenni.

Bízom benne, hogy – a társadalom és az érintett
7.500  vállalkozásban üzemeltett 10.300 taxi  miatt
– egy minden tekintetben aktualizált szabályozást
sikerül mindannyiunk érdekében – az érdekképvi-
seletek többségi támogatásával – nemzetünk Kor-
mányának a későbbiekben beterjesztenie.

A további munkájához sok sikert és kitartást kívá-
nok. 

Tisztelettel
Budapest, 2014. február 23.

Metál Zoltán
elnök
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oldást és a konszenzust, ha hiva-
talosan ez után a kamarán ke-
resztül történik a szaktárcával az
egyeztetés. Természetesen az
érdekképviseletek bevonásával
és persze nyilvánosan. Ez utóbbi
nagyon fontos szempont. Mert
többször volt arra precedens,
hogy egy-egy megbeszélésen
kérték, hogy az adott anyagot
csak szigorúan bizalmas munka-
anyagnak tekintsünk, hogy ez
vagy az csak egy alapverzió.
Majd később, több alkalommal
is, azzal szembesültünk, hogy
egyszer csak a bizalmas munka-
anyagból egy benyújtásra váró
rendelet-tervezet lett. Ez történt
a legutóbb februárban is. Egy
szűk, a FUVOSZ által meghívott
körben, bizalmasként kezelt
munkaanyag egyeztetésére hív-
tak meg, majd a megbeszélést
követően kiderült, amiről beszél-
tünk, az a benyújtásra váró kész
tervezet volt. Csak erről mi sem-
mit sem tudtunk. Végül csak
azért nem nyújtották be a kor-
mánynak a bizalmasként kezelt

verziót, mert az utolsó pillanat-
ban a taxis érdekképviseletek
megkongatták a vészharangot.
Miközben ismétlem, mára már
azt lehet látni, hogy azok az igé-
nyek, melyek a fővárosi rendelet
kapcsán megjelentek, köszönő
viszonyban sincsenek a rende-
let-tervezettel. Az engedélyezte-
tési eljárás, a gépkocsicsere, a
nullás papírok kiadása olyan bo-
nyolult eljárássá vált, ami komoly
bevétel-kiesést okoz kollégáink-
nak. Napokig tart a felesleges
ügyintézés, ahelyett, hogy egy-
szerűsödött volna. Azt gondo-
lom, hogy 2014-ben, amikor on-
line rendszerekről beszélünk,
amikor a hatósági információs
rendszerek egymással kommuni-
kálnak, nem fér bele, hogy egy
taxis napokig különféle papírok-
kal igazolásokért rohangáljon hi-
vatalból, hivatalba. Ez elfogadha-
tatlan. Erre mondtuk a legutóbb,
hogy amennyiben a régi rendelet
marad érvényben, az még min-
dig kevesebb gondot okoz, mint
a rosszul összerakott, korszerűt-

len, csak szigorítást hozó új, ami-
hez aztán évekig nem nyúlnak
hozzá, mert ugye most készült.
• Nem lenne ésszerűbb egy
teljesen új, a XXI. századnak
megfelelő taxirendeletet al-
kotni, ami minden 9 fő alatti,

díj ellenében személyszállí-
tást végző járműre vonatkoz-
na? Szándékosan nem sze-
mélygépkocsit mondtam, hi-
szen a Dottó kisvonat, vagy a
kettévágott kispolszki-riksa
nem az. Mit kellene még egy
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Miért kell tanulnunk?
És mit?És mit?

E számunk bő terjedelemben foglalkozik egy évek óta készülő
kormányrendelet-tervezettel, ami szabályozni kívánja szakmán-
kat. A jogszabály elemei közül a tanfolyami és vizsgakötelezett-
ség volt az, ami végképp kiverte a biztosítékot.

Jómagam szeretem azt hinni, hogy ebben a világban
mindennek van valami értelme. A tanulásnak is. Nyilván nem
maradhat a gyerek hülye, meg kell tanulnia írni-olvasni, számol-
ni és viselkedni. Felnőtt korában is célszerű továbbképezni
magát, ha már nem tud haladni a korral, ha hivatásában minő-
ségi változások történtek (senki nem szeretne egy olyan se-
bészorvos kése alá feküdni, aki még maga élezi szikéjét…)

Vajon a mi szakmánkban mi lehetett az az ok, ami miatt a ta-
xisok már nem felelnek meg a kor követelményeinek? Nem ta-
lálják a címeket? Hiszen saját tudásuk mellett ebben még a
GPS is segít! Esetleg elfelejtették hogy kell bekapcsolni a taxi-
órát? (taxis tartozékok kezelése – ez is tananyag…)

Talán balesetveszélyesen vagy tudatlanul vezetnek? Nem is-
merik a szabályokat? Állítom, hogy sok évtizedes rutinjánál fog-
va egy taxis arányaiban kevesebb balesetet okoz, mint egy átla-
gos vezető. Gyakorlati vezetés – ez is a tervezett tananyagok
között van. Nyilván megtanítanák Sanyi bácsit, akinek lábában
több mint egymillió balesetmentes kilométer van, hogy hogyan
kell autót vezetni…

De azért elgondolkodtam ezen a dolgon. Valóban elvult vol-
na a tudásunk?  És tényleg csak a miénk? Emberek ezrei ül-
nek olyan vezető és jogalkotó pozícióban államigazgatásban,
minisztériumokban, amelyhez legalább gimnáziumi érettségi
szükséges. A mai negyvenes-hatvanas korosztály azonban még
azt tanulta az általános és középiskolában, hogy ’56-ban ellen-
forradalom volt, továbbá Lenin élt, él és élni fog. Lehet, hogy
mindenkinek újra kellene érettségiznie…?

Tisztelt Miniszter Asszony!
Tisztelt Rendeletalkotó!

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállítás-
ról szóló rendelet egyeztetése az elmúlt közel 5 évben zajlott, az
előkészítést végző minisztériumi dolgozók előterjesztése, a kama-
rák és a szakmai érdekképviseletek sorozatos kritikai észrevételei
mellett.

A fent említett tárgykörben végzett tevékenységeket jelenleg a
89/1988 (XII.20) MT-rendelet szabályozza, amely nem követte a
gazdasági és jogi környezet változásait.

Az előterjesztett kormányrendelet-tervezet hasonló problémák-
kal küzd, mint a 24 évvel ezelőtt alkotott minisztertanácsi, jelenleg
hatályos szabályozás.

A tervezet
– a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások közül

kizárólag kettőt (taxival és személygépkocsival végzett személyszál-
lítás), illetve az ezekhez kapcsolódó diszpécseri tevékenységet sza-
bályozza;

– nem szabályozza a további díj ellenében végzett személyszállí-
tásokat (Dotto kisvonat, riksa, más tulajdonát képező gép-
jármű vezetése, autóbérlés sofőrrel, egyéb máshova nem
sorolt szárazföldi személyszállítás stb.) – annak ellenére,
hogy a fent említett szolgáltatások jelenleg bármely vállalkozás ke-
retén belül engedélyeztetési eljárás, szakképesítés nélkül is végez-
hetők;

– kizárólag a tervezetben meghatározott három tevékenység ese-
tében írja elő a tervezet a szakképesítési kötelezettséget, annak el-
lenére, hogy a fent említett, nem szabályozott tevékenységi körök
gyakorlása során is díj ellenében végzett személyszállítás zajlik.

További kifogásaink a rendelettel kapcsolatban:
• A jelenleg hatályos rendelet is előír szakképzési kötelezettsége-

ket a taxira és a személygépkocsis személyszállításra vonatkozó-
an, amelyeket az új rendelet határidős meghatározással érvényte-
lenít.

• A tervezetben foglalt eljárások a vállalkozások adminisztrációs ter-
heit növelik. Nem teremti meg a vállalkozások adatainak online (az
ellenőrzésre jogosult személyek részére) ellenőrzését.

• A megyéken nem átívelő adminisztráció és nyilvántartás utoljára a
XIX. században volt elfogadható.

Megítélésünk szerint a rendeletmódosításnak nem a vállalkozások
közötti esélyegyenlőség megteremtése, az adminisztrációs terhek
csökkentése és a napjaink informatikai adottságait kihasználó átte-
kinthetőség a célja. Felmerült bennünk, hogy a tervezet csupán a
10 000 taxis és több ezer személygépkocsis személyszállítási tevé-
kenységet végző vállalkozó, vállalkozás öncélú és – számukra – ha-
szontalan iskolapadba kényszerítését szolgálja.

A helyzetre tekintettel elutasítjuk a rendelettervezet előterjeszté-
sét, elfogadását, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel tiltakozni
fogunk a vállalkozók érdekeinek védelmében.

Kérjük a rendelet-előkészítés új alapokra helyezését azzal a cél-
lal, hogy a minisztertanácsi rendeletet egy, a XXI. századi elvárá-
soknak megfelelő, a díj ellenében végzett személyszállító vállalko-
zások esélyegyenlőségét célzó rendelet váltsa fel.

Budapest, 2014. február 23.
Tisztelettel és üdvözlettel: TGFSZ

Farkas Zsolt elnök
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duplájába kerül, úgy, hogy min-
den egyéb igazolást és hitelesí-
tést – amit külön már megfizet-
tünk – előbb be kell szerezni és
a vizsgán újra bemutatni. Magya-
rul az igazolások hatósági be-
mutatása és láttamozása indo-
kolná ezt a többletköltséget?!
Nem győztük elégszer hangsú-
lyozni, hogy végre vegye észre a
rendeletalkotó és ezt rögzítse is
az új rendeletébe, hogy nem a
gépkocsi végzi a szolgáltatást,
hanem a taxis. Ha ezt nem tud-
juk kettéválasztani, akkor odaju-

tunk, mint azt ma is tapasztalni a
fővárosban, hogy egy zsivány al-
kalmazott tönkre tud tenni egy,
vagy akár több taxisvállalkozást
is. 25 éve nem lehet legálisan
egy másik taxiba átülnie annak a
vállalkozónak, akinek a taxija ép-
pen szervizben van, többek kö-
zött a taxaméter miatt sem. Ezen
is változtatni kell, mert erre igé-
nye van a szakmának. Ismétlem:
a szolgáltatást nem a taxigépko-
csi végzi, hanem a maga taxis. 
• Az jól látszik a legutolsó
verzióban, hogy semmi sem

egyszerűsödik. Miközben
törvényben írták elő az ügy-
intézés egyszerűsítését, a ta-
xisokra egyre több admi-
nisztratív teher hárul. Nem
abszurd, hogy az internet vi-
lágában igazolásokat kell
papíralapon személyesen ki-
kérni, vagy, hogy egy rend-
számsárgítás féltucatnyi he-
lyen intézhető csak el?
• Amikor éreztük annak a súlyát,
hogy az alapvető engedélyezte-
tési folyamat egyáltalán nem

akar változni, sőt erre utalás
sincs, csak kizárólag szóbeli
ígérgetések hangzanak el, akkor
az OTSZ 2012-ben kezdemé-
nyezett az NFM államtitkáránál,
Schwáb Zoltán úrnál, egy egyez-
tetést, hogy mi miért nem támo-
gatjuk a rendelet-tervezet akkor
éppen aktuális verzióját. Ő ígé-
retet tett arra, hogy miután iga-
zunk van, megpróbálják a folya-
matokat lelassítani, és egy olyan
engedélyeztetési rendszert ki-
dolgozni, ami a kor követelmé-
nyeinek megfelelő. Nem tudom
mi történt azóta a minisztériu-
mon belül, de én kívülről azt lá-
tom, hogy semmi.  Mindenki a
másikra vár, a másikra mutogat.
Azt gondolom, hogy nem az ér-
dekképviseleteknek és nem a
kamarának kell egy államigazga-
tási feladatot elvégeznie. A jog-
alkotók nem mi vagyunk, ha a vé-
leményünket meghallgatják, azt
megköszönjük. Ha olyan szabá-
lyozást szeretnének bevezetni,
ami merőben más, vagy újszerű,
akkor is előzetesen egyeztetni
kell a szakmával. Ez kötelező
úgy a kamarákra, mint az érdek-
képviseletekre nézve egyaránt.
Az érdekképviseletek a kamará-
val folyamatos kapcsolatban áll-
nak. Az elmúlt években rendsze-
ressé váltak az egyeztetések, ta-
lálkozók. Együttműködésünk az
elmúlt években megfelelő volt.
Csak abban látom a kedvező és
megnyugtató megoldást, ha a
szakmai érdekképviseletek és a
kamara együttműködik a taxisok
többségének érdekében. Olyan
rendelet kell, hogy szülessen,
ami a taxisoknak, vállakozások-
nak a következő 10-20 évre biz-
tosítja a kiszámítható jövőt. Eb-
be viszont nem fér bele, hogy
semmi se változzon, csak az ok-
tatás kerüljön bevezetésre. Ez a
taxisnak semmi jót nem jelent,
csak rosszabbat.
• A jövőben is megmarad az
az alá-fölé rendeltségi vi-
szony, hogy a minisztérium
az egyeztetésbe a FUVOSZ-
on keresztül vonja be a töb-
bi taxis érdekképviseletet?
Nem lehet egyenrangú part-
ner a minisztérium előtt min-
denki? A kamara és az ösz-
szes érdekképviselet?
• A FUVOSZ, ahogy az OTSZ is
egy-egy szereplője az érdekkép-
viseleti oldalnak. Tudomásul vet-
tük és tiszteletben tartjuk, hogy
van és létezik több érdekképvi-
selet. Csak abban látjuk a meg-
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fő utca 44-50.
1011 Budapest
Németh Lászlóné Miniszter Asszony részére

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében
végzett közúti személyszállításról szóló kor-
mányrendelet  későbbi időpontban történő
beterjesztése

Tisztelt Miniszter Asszony!
Szervezetünknek lehetősége volt az eltelt  4 évben
több esetben egyeztetni a szakminisztérium mun-
katársaival ún. szakértői bizottság keretén belül is
a tervezett Kormányrendeletről. Sokszor, több mó-
don szóban és írásban jeleztük aggályainkat arra
való tekintettel, hogy a jelenleg érvényben levő ren-
delet szükségtelen és bürokratikus, valamint vállal-
hatatlan és felesleges elemeket tartalmaz. 

Megoldási javaslatokat, szövegszerű rendeleti
ajánlásokat is készítettünk a Kamara (MKIK, a
BKIK Taxis szakmai kollégiumával közösen) és a ta-
xis szakszervezet (TGFSZ) bevonásával. Ezeknek a
javaslatoknak ugyan egy kisebb része beépítésre
került a munkaanyagba, de a mai kor elvárásainak
alkalmas korszerű  megoldások továbbra is hiá-
nyoznak a rendelet tervezetből. 

Az Európai Unió országainak közlekedésért fele-
lős miniszterei már évekkel ezelőtt  megállapodtak
abban,  hogy a személytaxi-szolgáltatást, rendeleti
formában minden nemzet települési önkormányza-
ta(i) saját maga kell, hogy szabályozza. Erre tekin-
tettel kérem, hogy a önkormányzatokra tartozó sza-
bályozást, többek között a tevékenységi engedé-
lyek kiadását, azok visszavonását, az ellenőrzési
feladatok szabályozását, a naprakész nyilvántartá-
sát az eddigi gyakorlatot megszüntetve – a taxi
gépkocsik műszaki megfelelőségi vizsgáját kivéve
–  az Önkormányzatok hatáskörébe utalja át  rende-
leti szabályozással.

A 89/88. MT rendelet szellemisége abból indul
ki – és ez a jelenlegi tervezetben is fennmaradt –,
hogy a taxiszolgáltatást a taxi jármű végzi, és nem a
taxi gépkocsit vezető személy. A tevékenységi en-
gedélyt ennek megfelelően összekapcsolja a ren-
delet a gépkocsi rendszámával – és nem veszi fi-
gyelembe, hogy ki és milyen jogon és jelleggel ve-
zeti a taxi gépjárművet. 

25 év alatt sok minden változott, többek között
az is, hogy a taxi járművek több mint 25%-át már
nem a tevékenységi engedély birtokosa vezeti. A

fővárosi taxi-ellenőrzések – melyet a BKK sok eset-
ben a NAV és a Fogyasztóvédelmi Hatóság bevo-
násával végzett –, azt támasztják alá, hogy a sza-
bályt sértő taxisok nem rendelkeznek alkalmazotti
munkaszerződéssel, sok esetben még taxivezetői
igazolvánnyal sem.

Mivel a vállalkozási engedélyek kiadása és nyil-
vántartási kötelezettsége a települési önkormány-
zatok hatásköre, ezért megítélésünk szerint, a taxi-
engedélyek kiadását is a települési önkormányzat-
ok hatáskörébe kellene utalni a jövőben. 

Ma pl. Budapesten, ahol az Önkormányzat meg-
elégelve a káoszt, megalkotta a taxirendeletét
(5300 taxi-jármű) a főváros Önkormányzatának köz-
lekedés szervezője (BKK) sem rendelkezik a taxi-
rendszámhoz köthető taxi-gépkocsivezetői  nyilván-
tartással, ami az ellenőrzések alkalmával rendsze-
resen visszatérő alap probléma forrása, akár önkor-
mányzati, akár NAV által szervezett ellenőrzésről,
akár fogyasztóvédelmi panasz kivizsgálásáról le-
gyen szó.

Az Országos Taxis Szövetség elkötelezett híve
és támogatója annak a kormányzati törekvésnek,
mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti. Tá-
mogatunk minden javaslatot, mely egy kiszámítha-
tó, biztos és vállalható vállalkozási környezet érde-
kében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltétel rend-
szerét, de elutasítunk minden olyan törekvést, mely
továbbra is megágyazna a szürke-fekete gazdaság
fennmaradásának.

Tisztelt Miniszter Asszony!
Kérem, hogy a  tervezett munkaanyagot a fenti

problémák miatt ne terjessze be Magyarország
Kormányának, mert azt a taxisok többsége elutasít-
ja. Az országból érkező tiltakozó leveleket és véle-
ményeket mellékletként csatolom jelen levelemhez.

A Kamara, a szakmai- és  érdekképviseletek ed-
dig és ezután is készek egy korszerű, szabályozás-
ban a segítségükre lenni.

Bízom benne, hogy – a társadalom és az érintett
7.500  vállalkozásban üzemeltett 10.300 taxi  miatt
– egy minden tekintetben aktualizált szabályozást
sikerül mindannyiunk érdekében – az érdekképvi-
seletek többségi támogatásával – nemzetünk Kor-
mányának a későbbiekben beterjesztenie.

A további munkájához sok sikert és kitartást kívá-
nok. 

Tisztelettel
Budapest, 2014. február 23.

Metál Zoltán
elnök
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oldást és a konszenzust, ha hiva-
talosan ez után a kamarán ke-
resztül történik a szaktárcával az
egyeztetés. Természetesen az
érdekképviseletek bevonásával
és persze nyilvánosan. Ez utóbbi
nagyon fontos szempont. Mert
többször volt arra precedens,
hogy egy-egy megbeszélésen
kérték, hogy az adott anyagot
csak szigorúan bizalmas munka-
anyagnak tekintsünk, hogy ez
vagy az csak egy alapverzió.
Majd később, több alkalommal
is, azzal szembesültünk, hogy
egyszer csak a bizalmas munka-
anyagból egy benyújtásra váró
rendelet-tervezet lett. Ez történt
a legutóbb februárban is. Egy
szűk, a FUVOSZ által meghívott
körben, bizalmasként kezelt
munkaanyag egyeztetésére hív-
tak meg, majd a megbeszélést
követően kiderült, amiről beszél-
tünk, az a benyújtásra váró kész
tervezet volt. Csak erről mi sem-
mit sem tudtunk. Végül csak
azért nem nyújtották be a kor-
mánynak a bizalmasként kezelt

verziót, mert az utolsó pillanat-
ban a taxis érdekképviseletek
megkongatták a vészharangot.
Miközben ismétlem, mára már
azt lehet látni, hogy azok az igé-
nyek, melyek a fővárosi rendelet
kapcsán megjelentek, köszönő
viszonyban sincsenek a rende-
let-tervezettel. Az engedélyezte-
tési eljárás, a gépkocsicsere, a
nullás papírok kiadása olyan bo-
nyolult eljárássá vált, ami komoly
bevétel-kiesést okoz kollégáink-
nak. Napokig tart a felesleges
ügyintézés, ahelyett, hogy egy-
szerűsödött volna. Azt gondo-
lom, hogy 2014-ben, amikor on-
line rendszerekről beszélünk,
amikor a hatósági információs
rendszerek egymással kommuni-
kálnak, nem fér bele, hogy egy
taxis napokig különféle papírok-
kal igazolásokért rohangáljon hi-
vatalból, hivatalba. Ez elfogadha-
tatlan. Erre mondtuk a legutóbb,
hogy amennyiben a régi rendelet
marad érvényben, az még min-
dig kevesebb gondot okoz, mint
a rosszul összerakott, korszerűt-

len, csak szigorítást hozó új, ami-
hez aztán évekig nem nyúlnak
hozzá, mert ugye most készült.
• Nem lenne ésszerűbb egy
teljesen új, a XXI. századnak
megfelelő taxirendeletet al-
kotni, ami minden 9 fő alatti,

díj ellenében személyszállí-
tást végző járműre vonatkoz-
na? Szándékosan nem sze-
mélygépkocsit mondtam, hi-
szen a Dottó kisvonat, vagy a
kettévágott kispolszki-riksa
nem az. Mit kellene még egy
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Miért kell tanulnunk?
És mit?És mit?

E számunk bő terjedelemben foglalkozik egy évek óta készülő
kormányrendelet-tervezettel, ami szabályozni kívánja szakmán-
kat. A jogszabály elemei közül a tanfolyami és vizsgakötelezett-
ség volt az, ami végképp kiverte a biztosítékot.

Jómagam szeretem azt hinni, hogy ebben a világban
mindennek van valami értelme. A tanulásnak is. Nyilván nem
maradhat a gyerek hülye, meg kell tanulnia írni-olvasni, számol-
ni és viselkedni. Felnőtt korában is célszerű továbbképezni
magát, ha már nem tud haladni a korral, ha hivatásában minő-
ségi változások történtek (senki nem szeretne egy olyan se-
bészorvos kése alá feküdni, aki még maga élezi szikéjét…)

Vajon a mi szakmánkban mi lehetett az az ok, ami miatt a ta-
xisok már nem felelnek meg a kor követelményeinek? Nem ta-
lálják a címeket? Hiszen saját tudásuk mellett ebben még a
GPS is segít! Esetleg elfelejtették hogy kell bekapcsolni a taxi-
órát? (taxis tartozékok kezelése – ez is tananyag…)

Talán balesetveszélyesen vagy tudatlanul vezetnek? Nem is-
merik a szabályokat? Állítom, hogy sok évtizedes rutinjánál fog-
va egy taxis arányaiban kevesebb balesetet okoz, mint egy átla-
gos vezető. Gyakorlati vezetés – ez is a tervezett tananyagok
között van. Nyilván megtanítanák Sanyi bácsit, akinek lábában
több mint egymillió balesetmentes kilométer van, hogy hogyan
kell autót vezetni…

De azért elgondolkodtam ezen a dolgon. Valóban elvult vol-
na a tudásunk?  És tényleg csak a miénk? Emberek ezrei ül-
nek olyan vezető és jogalkotó pozícióban államigazgatásban,
minisztériumokban, amelyhez legalább gimnáziumi érettségi
szükséges. A mai negyvenes-hatvanas korosztály azonban még
azt tanulta az általános és középiskolában, hogy ’56-ban ellen-
forradalom volt, továbbá Lenin élt, él és élni fog. Lehet, hogy
mindenkinek újra kellene érettségiznie…?

Tisztelt Miniszter Asszony!
Tisztelt Rendeletalkotó!

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállítás-
ról szóló rendelet egyeztetése az elmúlt közel 5 évben zajlott, az
előkészítést végző minisztériumi dolgozók előterjesztése, a kama-
rák és a szakmai érdekképviseletek sorozatos kritikai észrevételei
mellett.

A fent említett tárgykörben végzett tevékenységeket jelenleg a
89/1988 (XII.20) MT-rendelet szabályozza, amely nem követte a
gazdasági és jogi környezet változásait.

Az előterjesztett kormányrendelet-tervezet hasonló problémák-
kal küzd, mint a 24 évvel ezelőtt alkotott minisztertanácsi, jelenleg
hatályos szabályozás.

A tervezet
– a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások közül

kizárólag kettőt (taxival és személygépkocsival végzett személyszál-
lítás), illetve az ezekhez kapcsolódó diszpécseri tevékenységet sza-
bályozza;

– nem szabályozza a további díj ellenében végzett személyszállí-
tásokat (Dotto kisvonat, riksa, más tulajdonát képező gép-
jármű vezetése, autóbérlés sofőrrel, egyéb máshova nem
sorolt szárazföldi személyszállítás stb.) – annak ellenére,
hogy a fent említett szolgáltatások jelenleg bármely vállalkozás ke-
retén belül engedélyeztetési eljárás, szakképesítés nélkül is végez-
hetők;

– kizárólag a tervezetben meghatározott három tevékenység ese-
tében írja elő a tervezet a szakképesítési kötelezettséget, annak el-
lenére, hogy a fent említett, nem szabályozott tevékenységi körök
gyakorlása során is díj ellenében végzett személyszállítás zajlik.

További kifogásaink a rendelettel kapcsolatban:
• A jelenleg hatályos rendelet is előír szakképzési kötelezettsége-

ket a taxira és a személygépkocsis személyszállításra vonatkozó-
an, amelyeket az új rendelet határidős meghatározással érvényte-
lenít.

• A tervezetben foglalt eljárások a vállalkozások adminisztrációs ter-
heit növelik. Nem teremti meg a vállalkozások adatainak online (az
ellenőrzésre jogosult személyek részére) ellenőrzését.

• A megyéken nem átívelő adminisztráció és nyilvántartás utoljára a
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sét, elfogadását, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel tiltakozni
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Kérjük a rendelet-előkészítés új alapokra helyezését azzal a cél-
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soknak megfelelő, a díj ellenében végzett személyszállító vállalko-
zások esélyegyenlőségét célzó rendelet váltsa fel.

Budapest, 2014. február 23.
Tisztelettel és üdvözlettel: TGFSZ

Farkas Zsolt elnök
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ilyen új jogszabálynak tartal-
mazni? Talán az is jó ötlet,
hogy országosan csak a
munkaeszközt kellene sza-
bályozni, a többi a helyi ön-
kormányzatok dolga lehetne. 
• Ezt mi négy és fél éve mond-
juk. És ugyanennyi ideje kapjuk
a választ, hogy ez a kormányren-
delet kizárólag a taxiról és a sze-
mélygépkocsis személyszállítás-
ról szól. Ezt hümmögve, keserű
szájízzel, de eddig elfogadtuk.
Viszont az elmúlt időszakban
olyan módon változott ez a fajta
mozgás, hogy ki milyen módon

szeretne kibújni a fővárosi ren-
delet alól, vagy akár más kötele-
zettség alól, hogy ezek a folya-
matok felerősödtek. Mi is látjuk
a különböző hirdetéseket, hogy
ilyen-olyan rendszámmal transz-
fereket hirdetnek utazási irodán
keresztül, vagy csak egy telefon-
számmal. Ezek létező és egyre
szaporodó gondok. Erre azt
mondani, hogy majd valamikor
ezt is megoldjuk, nem lehet. Mi
a problémamegoldást már nem
tudjuk tovább húzni és a minisz-
térium folyamatos elutasítását
elfogadni. Ha négy és fél év alatt

a rendelet-alkotó szakminisztéri-
um erre képtelen volt, akkor le
kell ülni újra, és olyan rendeletet
kell megírni, mely figyelembe ve-
szi a jelentkező gondokat. Azt
nem tudja elfogadni a szakma,
hogy majd valamikor, egyszer
ezt is megoldjuk. Nem! Ezt egy-
szerre kell megoldani. Hiszen ha
kitekintünk hazánkból például
Párizs felé, látjuk, ott ugyanilyen
problémával küszködnek egy
olyan városban, ahol a taxitarifa,
a létszám stb. szabályozott.
Mégis megjelentek az ottani sza-
bályokat megkerülő vállalkozá-

sok. Miért kell nekünk is ebbe
az irányba elmenni? A késleke-
dés a jogszabályokat megkerü-
lőknek kedvez és egyre nehe-
zebb lesz a rendteremtés. A díj
ellenében végzett személyszállí-
tást egy komplex rendeletnek
kell szabályozni Magyarorszá-
gon. Elég volt a szürke és a  fe-
kete gazdaság burjánzásából. A
szakma többsége tisztességes
vállalkozó, akik jogosan és türel-
metlenül várnak egy jogbizton-
ságot jelentő szabályozásra.
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -

12

A 2013. december 31-éig hatályos szabályok alapján a főállású
KATA-s vállalkozó a havi 50 ezer forint tételes adó megfizetésével
havi 81 300 forint összegű ellátási alapot szerezhetett 

Ez az összeg alacsonyabb, mint a minimálbér, ezért a főállású
KATA-s vállalkozó nyugdíjalapjának számításánál eltérő szabályokat
kell alkalmazni.

E szabály értelmében a nyugdíjszolgálati idő számításánál 1 év
KATA-fizetés nem eredményez 1 év szolgálati időt, hanem csak 292
napot (a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a minimálbér ará-
nyának megfelelően) Ha valaki 5 éven keresztül a havi 50 ezer forint
KATA-t fizeti akkor – változatlannak feltételezett minimálbér mellett –
nem 5, hanem csak 3, 5 év körüli szolgálati időt tud szerezni.

E valós probléma megoldásának érdekében került bele a jogsza-
bályba 2014. január 1-jétől a KATA PLUSZ; vagyis az a lehetőség,
hogy a főállású KATA-s a havi 50 ezer forint helyett 75 ezer forint
tételes adót is fizethet. Ez esetben az ellátási alapja 81 300 forint
helyett 136 250 forint lesz.

Így – miután az összeg meghaladja a minimálbért a szolgálati idő
megállapításánál nem kell alkalmazni az arányos szolgálati idő szá-
mítására vonatkozó rendelkezéseket. Tehát aki önkéntesen az
emelt összegű adófizetést választja, annál – egyéb előnyök mellett
– 1 év katafizetés 1 év szolgálati időt fog eredményezni. Természe-
tesen csak akkor, ha egész évben a jelzett összeget fizeti. 

A KATA PLUSZ további előnye még, hogy egy esetleges betegál-
lománynál – ha ez az egy hónapot meghaladja – emelt összegű
táppénzt kaphatunk. Hitelfelvételnél szintén sokat nyom a latban,
hogy jövedelmünk nem a minimálbér (vagy még annál is alacso-
nyabb összeg), hanem 136.250 Ft.

Mikor éri meg? – merülhet fel a kérdés. Nézzük először, hogy
mennyit fizetünk főállásban, ha nem vagyunk KATA-sok. A járulékok
összege 2014-ben 12.941+10.150+30.831 Ft, vagyis összesen
53.922 Ft. Átalányadózás esetén tételezzünk fel hárommillió forint
bevételt éves szinten. Ennek személyi jövedelemadója – ha nem va-
gyunk jogosultak adókedvezményre – 96.000 Ft. Egy hónapra eső
része 8.000 Ft. Iparűzési adót ennél a jövedelemsávnál még nem
kell fizetni. A vállakozásunk így összesen – kerekítve – 62 ezer fo-
rintba kerül havonta. Ez bizony 13 ezerrel kevesebb, mint a KATA
PLUSZ. Ha azonban bevételünk eléri a hatmillió forintot, már válto-
zik a kép. Ugyanannyi járulékfizetés mellett a hatmilliós bevétel szja-

tartama 192.000 Ft, ennek egy hónapra eső része 16 ezer forint.
Iparűzési adót is fizetnünk kell, mégpedig 28.800 forintot, az ha-
vonta kétezernégyszáz. Összesen a vállalkozás közterhei így havi
72.322 Ft-ra rúgnak. 

Ez bizony – bár már nem sokkal, de – még mindig kevesebb,
mint a 75 ezer forintos KATA-kötelezettség. Ami mellé még szintén
járul iparűzési adó kötelezettség. Ja, és a KATA-adókból semmiféle
személyi kedvezmény nem érvényesíthető, hiszen nem minősül sze-
mélyi jövedelemnek. 

Összefoglalva: ha magas az éves bevételed, ha hitelfelvételt ter-
vezel, ha nyugdíj előtt állsz, ha nincs adókedvezményre való jogo-
sultságod, akkor megfontolhatod a KATA PLUSZ választását. Min-
den egyéb esetben jobban jársz a hagyományos, átalányadózási
formával.

Nyugdíj, szolgálati idő KATA-adózóknál
Mire jó még a KATA PLUSZ?

Elsõs fõiskolásoknak tart eligazítást a kollégium igaz-
gatója:

– Nos, fiúk, a tiétek az elsõ szint, a lányok a második
szinten laknak. A különbözõ problémák megelõzése ér-
dekében az éjszakát mindenki a saját szintjén tölti. Az
a szabály, hogy ha valakit elõször rajtakapunk a másik
szinten, megbüntetjük 60 dollárra. Ha ez még egyszer
elõfordul, akkor már 120 dollár a büntetés, harmad-
szorra pedig már 180!

Hátulról egy hang:
– És egy féléves bérlet mennyibe kerül? 

* * *
Székely ember sapka nélkül áll a nagy hidegben az

utcán. Arra jön a komája:
– Hallja, kend, mit áll itt hajadonfõvel ebben a hideg-

ben?
– A házban ráncba szedtem az asszonyt, de most ké-

ne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.
* * *

Az apa nyitogatja a gyerek ellenõrzõjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
– De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont?
– Mert két egyes után még volt kedved énekelni.

* * *
– Nem lesz vékony ez a fal? – kérdezik a kõmûvest.
– Nem, erre még tapéta is jön!

A hónap mondása
Ma, negyvenezerrel mentem haza!
Reggel harmincezer volt nálam váltópénzként… 
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lőknek kedvez és egyre nehe-
zebb lesz a rendteremtés. A díj
ellenében végzett személyszállí-
tást egy komplex rendeletnek
kell szabályozni Magyarorszá-
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Mindennek van előnye és van hátránya. Így a sárgításnak is. Ma
már szinte sárgállik a város… 

A taxisok többsége pedig idegbeteg, mert nincs információja a
környezetéről. Nem tudhatja, hogy megy a bolt, vannak-e fuvarok,
ugyanis teljes csend van a rádión. Nem hallja, nem látja, mi történik
körülötte. Régebben püfölte a kézibeszélőt, ha feldobták a címet.

Most meg síri csend, csak egyszer-egyszer
csilingel a táblagép.

Néhány társaságnál igyekeznek enyhíteni a
feszültségen. Például kiírják a tabletteken,

hány fuvar ment el aznap. Legalább a taxis azt látja, vannak címek,
csak ő van éppen rossz helyen. Más társaságnál megmutatják, hol
vannak taxik a közelben, hol érdemes, hol nem érdemes várakozni.

A sárgításnak egy előnye biztosan van. Látni hol állnak a taxik.
Eddig elmentük a parkoló autók mellett, de fel sem tűnt, melyik a

taxi, melyik nem. De most a sárgítás miatt kitűnnek, nem
lehet őket nem észrevenni! És láthatják a taxisok –
ahogy elsuhannak a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy
úton – minden sarkon taxi áll…

Sárgállik a város! Január, február, nem megy a bolt… 
Most megnyugtatóan hat a sárga szín: nekem se

megy, de a másiknak se. Előbb-utóbb talán beindul a
szezon.

Tóth Tibor

Sárgállik a város…

Az öreg székely kimegy etetni a tyúkokat,
aztán ahogy szórja a kukoricát, látja, hogy a
kakas nyilvánvaló célzattal fut egy tyúk
után. Gondol egyet az öreg, odadob egy ma-
rék kukoricát a kakas elé, az megáll, töpreng
egy kicsit, majd elkezd csipegetni. Ekkor az
öreg leveszi a kalapját, felnéz az égre, és
megszólal:

– Édes Istenem! Add, hogy sohase legyek
ennyire éhes!

* * *
Bíró a vádlotthoz:
– Kéri a következõ kérdést, vagy megáll

három évnél?
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A kormányrendelet-tervezet módosításáról a tárgyalások 2009 őszén
kezdődtek. A rendeletalkotók és a felkért szakértők által elkészített jog-
szabály-szöveg az elmúlt közel 5 évben talán már többször is, mint egy-
tucatszor változott.

Az aktuális módosítások tárgyalásakor többször elhangzott, hogy az
1988-ban készült minisztertanácsi rendelet elavult, idejétmúlt, melyre te-
kintettel kormányunk szeretne egy új, országos taxirendeletet alkotni.
Ezen újság hasábjain is többször olvashattuk az éppen aktuálisnak lát-
szó tervezeteket, melyek hol titkosak, hol tárgyalásra előkészítettek vol-
tak. Az egyeztetések folytak a kamarában, a minisztériumban, illetve a
részt vevő érdekképviseletek is igyekeztek megtárgyalni az előterjeszté-
seket.

A napokban újra elérhetővé vált egy aktuális verzió, mely általános
elégedetlenséget váltott ki az érdekképviselők többségéből. Az elége-
detlenség okairól e lapszám hasábjain is olvashattok. 

Én egy speciális témakörre, az oktatás tervezett szabályozására sze-
retném a figyelmeteket felhívni. 

A jelenleg is hatályos 89/1988 (XII. 20.) MT-rendeletben foglalt elő-
írások szerint minden taxigépkocsi vezetőnek előírták a személytaxi-ve-
zetői, illetve vállalkozást is vezetőknek a vállalkozói tanfolyam és vizsga
elvégzését. Ezek elvégzése óta hordjuk magunknál a Közlekedési Ha-
tóság által kiállított „kis sárga” és a „nagy sárga” bizonyítványt. A ható-
ságok „naprakész nyilvántartására” tekintettel ugyanezen igazolásokat
minden gépkocsicsere során újra és újra be kell mutatnunk az igazolást
kiállító hatóságnak. 

Az aktuális kormányrendelet-tervezet felületes áttekintése során úgy
tűnik, hogy az humánus lesz velünk szemben, és elfogadják majd a ko-
rábban megszerzett képesítéseinket. Az erről szóló meghatározásokat
a 10. §-ban olvashatjuk:

Ha a fenti pár mondatot újraolvassuk, akkor már kiderül, hogy a jövő-
ben meg kívánják különböztetni az alapképesítést, és a későbbi para-
grafusokban részletezett továbbképzést. A következő pár mondatból vi-
szont az is kiderül, hogy mind az alapképzés, mind a továbbképzés
csak 5 évig érvényes.

A leírtak után mindenki igyekezne fellapozni a 4 sz. mellékletet, mely
az oktatás és vizsgák módját, és egyéb feltételeit taglalja. Én is ezt tet-
tem. Lassan lapozgattam a tervezetet, és olvasás közben figyelmes let-
tem az alábbi részletre.

Elolvastam újra, aztán még egyszer. Nem akartam hinni a szemem-
nek. A rendelet első részében belebegtetik, hogy „csak továbbképzé-
sen” kell részt vennünk. Ám az átmeneti rendelkezések között „lenulláz-
zák” mind a vállalkozói képesítésünket, mind a taxivezetői igazolványun-
kat 2015. július 31-én. Ha esetleg valaki nem venné észre, az érvényes
taxiengedélyének is korlátozzák a hatályát: 2016. július 31-én. A legna-
gyobb csavar a történetben, hogy a tervezet szerinti taxiengedély érvé-
nyességi idejét megelőzően, éppen egy évvel korábban fogadják el
utoljára a képesítésünket igazoló „kis sárgát” és „nagy sárgát”. 

Ezek után átfutottam az alapképzés és a továbbképzés kötelezettsé-
geit.

A továbbképzés a taxi esetén 8 óra + két vizsga. Az alapképzés meg-
szerzése bizony többhetes tanfolyam!  

Végiggondoltam, hogy kik lehetnek azok a személyek, akik a fenti ter-
vezet elfogadását következetesen lassan 5 éve erőltetik, és haszonélve-
zői lehetnek a rendelet-tervezet végrehajtása során annak, hogy több
hétre iskolapadba ültetik az ország összes díj ellenében személyszállí-
tást végző személyét. Persze csak és kizárólag a taxis és a személygép-
kocsis személyszállítói körből, mert ugye a napjainkban terjedő
„egyéb” ötletekre ez a szabályozás sem terjed ki. Nos, személyeket
nem tudok megemlíteni, de szerintem kijelenthető, hogy nem véletlen,
ha egy rendelet-tervezeten belül két paragrafus is szabályozza képesí-
tésünk érvényességét. 

Véletlenek nincsenek! 
Ezért kérdeztem a cikk címében, hogy „Létezik egy oktatási lob-

bi? Kik mozgatják a háttérben a szálakat?”  
- szpe -
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Létezik egy oktatási lobbi?

Kik mozgatják a háttérKik mozgatják a háttérben a szálakben a szálak at?at?

Egy hölgy felhívja a 105-
öt:

– Jöjjenek gyorsan, ég a
házam!

– Lelocsolta már vízzel?
– Igen, de még mindig ég!
– Sajnálom, hölgyem, mást

mi sem tudunk tenni.
* * *

A nõkkel az a baj, hogy
egy nagy semmin belelke-
sednek, aztán hozzámennek
feleségül.

* * *

– Mi volt a részeg hegymá-
szó utolsó mondata?

– ???
– Ki a franc vagy, hogy

bundában szeded itt a mál-
nát?

* * *
– Mi az utolsó kívánsága?

– kérdezik a villamosszékben
ülõ elítélttõl.

– Mikor rámereszti az ára-
mot, bátorítóan fogja meg a
jobb kezemet!
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Mindennek van előnye és van hátránya. Így a sárgításnak is. Ma
már szinte sárgállik a város… 

A taxisok többsége pedig idegbeteg, mert nincs információja a
környezetéről. Nem tudhatja, hogy megy a bolt, vannak-e fuvarok,
ugyanis teljes csend van a rádión. Nem hallja, nem látja, mi történik
körülötte. Régebben püfölte a kézibeszélőt, ha feldobták a címet.

Most meg síri csend, csak egyszer-egyszer
csilingel a táblagép.

Néhány társaságnál igyekeznek enyhíteni a
feszültségen. Például kiírják a tabletteken,

hány fuvar ment el aznap. Legalább a taxis azt látja, vannak címek,
csak ő van éppen rossz helyen. Más társaságnál megmutatják, hol
vannak taxik a közelben, hol érdemes, hol nem érdemes várakozni.

A sárgításnak egy előnye biztosan van. Látni hol állnak a taxik.
Eddig elmentük a parkoló autók mellett, de fel sem tűnt, melyik a

taxi, melyik nem. De most a sárgítás miatt kitűnnek, nem
lehet őket nem észrevenni! És láthatják a taxisok –
ahogy elsuhannak a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy
úton – minden sarkon taxi áll…

Sárgállik a város! Január, február, nem megy a bolt… 
Most megnyugtatóan hat a sárga szín: nekem se

megy, de a másiknak se. Előbb-utóbb talán beindul a
szezon.

Tóth Tibor

Sárgállik a város…

Az öreg székely kimegy etetni a tyúkokat,
aztán ahogy szórja a kukoricát, látja, hogy a
kakas nyilvánvaló célzattal fut egy tyúk
után. Gondol egyet az öreg, odadob egy ma-
rék kukoricát a kakas elé, az megáll, töpreng
egy kicsit, majd elkezd csipegetni. Ekkor az
öreg leveszi a kalapját, felnéz az égre, és
megszólal:

– Édes Istenem! Add, hogy sohase legyek
ennyire éhes!

* * *
Bíró a vádlotthoz:
– Kéri a következõ kérdést, vagy megáll

három évnél?
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A 2014-es év nagyon sok taxist kény-
szerít majd autócserére. Az elképzelé-
sek sokfélék. A kollégák többnyire
használt autóban gondolkoznak, ám
sokan vannak, akik biztosabbnak vélik
az újautó-vásárlást, mint a sok eset-
ben „zsákbamacska” használtét. Ez
utóbbi ráadásul többnyire készpénzes
fizetést feltételez, ami bizony sokak-
nak meg sem fordulhat a fejében. Így
marad a hitel, de nem mindegy milyen.
Tekintettel arra, hogy április 8-án, 11
órától a taxisok számára nyílt napot
szervez a Citroën Hungária az M5 Már-
kakereskedésbe, ezért az egyik főszer-
vezőt, Varga Tamást, a márkaimportőr
flotta-értékesítési vezetőjét kértük
meg, hogy ezúton is tájékoztassa olva-
sóinkat kínálatukról és a hozzá tartozó
finanszírozásról.  

• Miután tudjuk, hogy ebben az évben na-
gyon sok fővárosi taxis kötelezett autócseré-
re, ezért a Citroën Hungária kidolgozott egy
speciális taxis ajánlatot azon gépjárműveire,
melyek érdekesek lehetnek a fuvarozók szá-
mára. Ajánlatunk a legolcsóbb kategóriától a
középkategóriáig, a limuzintól az egyterűig
terjed. Kezdve a C-Elysée benzines, 1.6-os
motorral felszerelt változatától, a robotizált
váltóval szerelt C4 Grand Picasso 1.6-os dí-
zel verzióig. Így a 3-tól 5.5 millióig terjedő
palettán belül minden szegmensre tudunk
megfelelő ajánlatot adni. Látjuk, hogy jelen-
leg is nagyon sok taxis jár Citroënnel, több-
nyire a korábbi modellekkel. A Xsara Picas-
so mellett, páran még Xantiával, C5-össel,
C8-assal is dolgoznak. Az általunk kidolgo-
zott speciális taxis ajánlat még a „normál”
kedvezményhez képest is jelentősebb ár-
előnyt biztosít a taxis vállalkozók részére. Így

például egy benzines C-Elysée modell 3 mil-
lió forintos bruttó ártól már elérhető a fővá-
ros által előírt felszereléssel. A leginkább
kedvelt és keresett C4 Grand Picasso dízel-
motorral, robotizált váltóval, 7 üléssel, jó fel-
szereltséggel 5.5 millió alatti áron elvihető. 
• Sajnos a jó ár önmagában nem ele-
gendő. Ehhez egy elfogadható finanszí-
rozás is kell.
• Tisztában vagyunk vele, így is terveztünk!
Tudjuk, hogy a taxisok nagy része nem kész-
pénzre, hanem részletre vásárol. Látjuk, hogy
a korábbi, deviza-alapú hitelezésbe és a 10
éves futamidőbe sokan szinte belerokkantak.
Mi kiszámítható, tervezhető forintalapú finan-
szírozást kínálunk autóink mellé. Két verziót
is kidolgoztunk. Ajánlatunk zárt- és nyíltvégű
pénzügyi lízinget tartalmaz. Mindkét esetben
alacsony, 20%-os induló-részlettel tudják el-
vinni az autót, ami lényeges szempont. Na-

Taxisnap áprilisban

Speciális Citroën-ajánlat taxisoknak

Taxisbarát márkaszerviz

M5 Center
Az utóbbi hónapokban nagyon sok taxist kérdeztünk arról, hogy új-,
vagy használtautó-vásárlással kívánja megoldani a szükséges autó-
cserét?  A többség elsősorban jó állapotú használt autót venne. Ter-
mészetesen rákérdeztünk a döntés okaira is. Nos, nem meglepő mó-
don az első lényeges szempont a vételár volt. Sokan állítják, ebbe a
szakmába nem szabad sokmillió forintot invesztálni, mert az soha
nem térül meg. 

Ám volt, akit az újautó-vásárlástól nem a vételár, hanem a kötelező
szervizelés és annak évekre előrevetített magas költsége riaszt el. E
tekintetben sok félreértés és nem megalapozott információ kering a
kollégák között. Miután április 8-án a Citroën Hungária Kft. nyílt ta-
xisnapot szervez az M5 Centerbe, megkerestük a márkakereskedés
vezetőjét, Pethő Andreát, hogy ezúton is segítsen eloszlatni az eset-
leges félreértéseket.
• Talán a leglényegesebb kérdés, mennyibe kerül a kötelező
szerviz?
• Erre nagyon nehéz röviden válaszolni, hiszen ez függ a típustól, a
megtett kilométerektől, az autó állapotától stb. De nem akarom meg-
kerülni a kérdést. A taxisok számára egy speciális szervizcsomagot
kínálunk. Példaként említem, hogy a C-Elysée 1.6 HDI első kötelező
karbantartás ára nettó 24.900 Ft, ugyanez a C4 Picasso 1.6 HDI-nél
nettó 28.900 Ft.
• A taxisoknak az autó a munkaeszköze. Ezt figyelembe ve-
szik?
• Rohanó világunkban mindannyiunk számára az időtényező az egyik
legfajsúlyosabb probléma. Folyamatos időzavarral küzdünk, ezért
fontos szempont, hogy gyors és szakszerű szervizelést kapjunk. Cé-
lunk, hogy a taxi minél kevesebb időt töltsön a szervizben, ezért sze-
mélyszállító ügyfeleink részére elsőbbséget biztosítunk. A lehető leg-
rövidebb időn belül fogadjuk a gépkocsit és személyes kapcsolattar-
tót biztosítunk számukra.
• Tekintettel arra, hogy a hivatalos márkaszervizekben a re-
zsióradíj jóval magasabb, mint a nem márkaszervizben dolgo-
zó szerelőknél, így nem mindegy, mit mennyi idő alatt olda-
nak meg…
• A gépkocsi állagmegóvása, karbantartása elengedhetetlen a folya-
matos, biztonságos üzemeltetéshez. Szerelőink minden típus, min-

den változatára kiterjedő  műszaki oktatáson vesznek részt a minél
gyorsabb és precízebb hibafeltárás és javítás érdekében. Miután a
márkaszervizben rendelkezésre áll a megfelelő technológia, a szük-
séges célszerszámokkal és a képzett szerelőkkel, így nyugodtan állí-
tom, a végösszeg versenyképes lesz a nem márkaszerviz áraival. Ami-
re például nálunk 40 perc van adva, az lehet, hogy más szervizben 6-
8 órát vesz igénybe. Nem beszélve arról, hogy mi nem csak a szere-
lésre, hanem az általunk beépített alkatrészekre is garanciát adunk…
• Amennyiben valakinek régebbi taxija van, kipróbálhatja az
M5 szolgáltatásait?
• Természetesen! Kiemelt figyelmet fordítunk az idősebb gépjármű-
vekre. Ezért dolgoztuk ki M5 Center hűségprogramunkat, mely a
gépkocsi életkorától függően, sávosan kínál növekvő kedvezmény-
szintet a munkadíjra és az alkatrészekre vonatkozóan egyaránt. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy hűségprogramunk márkafüggetlen, vagyis
bármilyen taxira igénybe vehető!
• Karosszéria-javítást, biztosítási ügyintézést vállalnak?
• Szervizünkben teljes körű karosszéria-javítással, kárfelvétellel, biz-
tosítási kárügyintézéssel is állunk ügyfeleink rendelkezésére,
márkafüggetlenül. Meg szokták kérdezni az önrészt is, nos: biztosítós
karosszéria-javítás esetén a fizetendő összegből a számla bruttó ér-
tékének 10%-áig, de maximum 50 000 Ft-ig kedvezményt biztosítunk.
Számunkra fontos ügyfeleink mobilitása, ezért a javítás idejére, sze-
mélyes használatra, díjmentes csereautó-szolgáltatást kínálunk.  Ez-
zel az autóval ugyan taxizni nem lehet, de ügyfelünk a javítás idejére
legalább a mozgásában nem korlátozott.
• Milyen szolgáltatásaik vannak még?
• Szervizünk kézi mosójában, külső-belső mosással és autókozmeti-
kával is várjuk taxis ügyfeleinket. A külső kézi mosás ára 1500 Ft/
gépkocsi. Az „autóvarázs”, vagyis a teljes belső kárpittisztítás ára
15.000 Ft / gépkocsi, de erre a szolgáltatásra előzetesen be kell je-
lentkezni és időpontot egyeztetni. Sok esetben gondot okoz az autó-
gumik tárolása. Télen a nyárit, nyáron a télit nincs hova tenni. Nos, mi
erre is kínálunk megoldást: az abroncsokat állapotfelmérést követő-
en tároljuk, de előtte gumiápolóval kezeljük, a felnire szerelt abron-
csokat lemossuk, és gumiápolóval kezeljük. A Gumihotel-szolgálta-
tás díja: 4000 Ft + ÁFA / garnitúra / szezon. Reméljük, hogy a fenti-
ek eloszlatják a márkaszervizzel kapcsolatos téves beidegződéseket,
és lehetőséget kapunk a taxisoktól a bizonyításra. 
• Köszönöm a tájékoztatást! - kó -
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gyon fontos, hogy amennyiben a sárgítást,
vagyis a taxifóliázást bele kívánják vinni a fi-
nanszírozásba, ez is lehetséges. Tehát ennek
is csak a 20%-át kell önerőből állni. 
• Korábban a taxisok autóvásárlásra
egyszerű kölcsönt vettek fel. Ez a lehe-
tőség megszűnt? 
• Nincs már ilyen termék autóvásárlás ese-
tén. A taxisok hitelt sem nagyon kapnak,
mert azt nem magánszemélyként kérik, ha-
nem mint egyéni vállalkozók. Vagyis jelenleg
ők csak ún. pénzügyi lízinget vehetnek
igénybe. Elfogadom, elsőre rémisztően
hangzik, de a lényegét tekintve szinte ugyan-
az, mint a korábban csak egyszerűen hitel-
nek nevezett termék. Sőt, szerintem kedve-
zőbb is annál.
• Mi a különbség?
• A korábban igénybe vett „normál hitel” fel-
vételekor nem a bank lett az autó tulajdono-
sa, hanem mindjárt az ügyfél. Mindössze
egy opciós jogot jegyeztek be az okmányiro-
dákban a járműre, de az csak öt évig él, utá-
na törlődik. Ez ma már nem elég garancia a
finanszírozó bankoknak. Nekik a tulajdonjog
kell. Csak az ad elég biztosítékot számukra.
Pénzügyi lízing esetén a bank a tulajdonos,
és a vevő – ez esetben a taxis – az üzemben-
tartó. Tulajdonossá az üzembentartó akkor
válik, amikor a kölcsönügylet lejár. Tehát a
korábbi hitelezési gyakorlathoz képest mind-
össze annyi a különbség, hogy a hitelezés
végén még egy okmánycserét is végre kell
hajtani.
• Rendben, nézzük külön-külön a két-
fajta lízing-konstrukciót. Mit takar a
zártvégű pénzügyi lízing?
• Induláskor 20%-os önerő befizetéstől akár
80%-ig el lehet menni. A lehetséges futam-
idő 12–84 hónap. Miután a deviza-alapú fi-
nanszírozás megszűnt, és csak forintalapú
kölcsön lehetséges, így a vásárló biztosan
tudja, mennyi a havi törlesztő részlete. A fu-
tamidő lejártával egy már említett okmány-
cserével átkerül a tulajdonába az autó. Ezen
időtartam alatt a taxis üzembentartóként sze-
repel a forgalmiban.

• Mit jelent a nyíltvégű pénzügyi lízing?
• Az előbbihez képest csak annyi a különb-
ség, hogy ugyanúgy a bank a tulajdonos és
a taxis az üzembentartó, ugyanúgy 20% befi-
zetéstől lehet elvinni az autót, csak a futam-
idő végén van maradványérték is. Az a fu-
tamidőtől függ, hogy ennek mennyi az
összege. Ha a leginkább keresett lehetősé-
geket nézzük, akkor 36 hónapra a taxiknak
15%, 48 hónapra 10%, és 60 hónapra 5% a
maradványértéke. Ami fontos, hogy nyíltvégű
pénzügyi lízingnél 5 évnél hosszabb futam-
időt, vagyis 60 hónapnál többet nem enge-
délyez a finanszírozó. Ez az ajánlat direkt a
taxisoknak lett kidolgozva, ezért ilyen ala-
csony a meghatározott maradványérték. 
• Vagyis a futamidő lejártával ezt még
ki kell fizetni?
• Igen, de a vevőnek egyébként nincs köte-
lezettsége arra, hogy megvásárolja a gépjár-
művet. Azt akár fölajánlhatja egy másik sze-
mélynek is, vagy például beszámíttathatja
egy következő autó vételárába. Ez esetben a
banktól mindjárt a kereskedőhöz kerül a tu-
lajdon, mondjuk az 5%-os maradványérték
fejében. A maradványérték és a jármű tény-
leges értékének különbözetét pedig beszá-
míthatják a járműcserébe, a következő indu-
ló összegébe. Lehetőség van arra is, ha ő
még tovább akarja használni ezt a járművet,
akkor kifizeti az 5%-os maradványértéket 5
év használat után, és ő lesz a tulajdonosa az
autónak, amit akkor ad el, amikor akar. Sze-
rintem ez a legjobb konstrukció. A nyíltvégű
pénzügyi lízing azért lehet érdekes a taxisok-
nál és azért ajánljuk mi is nekik, mert ez
esetben a bank az autó árának nem a bruttó,
hanem a nettó árát finanszírozza meg.
Ugyanis ő ez esetben vissza tudja igényelni
a jármű bruttó árának áfatartalmát. Ez pedig
azt jelenti, hogy mondjuk egy 4 milliós finan-
szírozott összegre, és nem ennek bruttójára,
ötmillió-nyolcvanezerre rakódik a kamatte-
her. A taxisnak a kamatköltsége lesz keve-
sebb, ezzel pedig természetesen a havi tör-
lesztési díja is alacsonyabbá válik. Itt jön
még egy lehetséges csavar: ha ez a taxis
már az áfakörben van, mert bevételei az új ta-
rifának köszönhetően megnövekedtek, ak-
kor a havi lízingdíj áfatartalmát is visszaigé-
nyelheti, tovább csökkentve az amúgy is net-
tó összeggel számolt havi törlesztő részletet. 
• Tehát a nyíltvégű pénzügyi lízingnél
nettó összeget finanszíroznak, de en-
nek a havidíjából, ami tartalmaz áfát is,
visszaigényelhető az áfa?

• Így igaz, de csak akkor, ha a taxis már az
áfa-körbe tartozik. Ha nem, a vételár áfáját a
finanszírozó igényli vissza, így is csökkentve
ezzel a finanszírozott összeget. A bank min-
denképpen nettó összeget finanszíroz. Te-
hát ez a legfontosabb különbség a két hite-
lezési forma között. Szerintem egyre inkább
ez a nyíltvégű pénzügyi lízing lesz preferált a
taxisok körében is, amennyiben meglátják az
ebben rejlő lehetőségeket.
• Nincs sok választási lehetőség: vagy
bejön ide készpénzzel és kifizeti az au-
tót, vagy valamelyik lízinges finanszíro-
zást kiválasztja a felsorolt két lehető-
ség közül. Mi szerepel még a speciális
taxis-kínálatban?
• Például a casco. A Citroënnek korábban
is volt egy speciális ajánlata ügyfelei részé-
re, amit most a taxisokra átszabtunk. Nekik
plusz kedvezmények kerültek be a kínálatba.
Forintosítva ez azt jelenti például a Grand
Picasso-nál, hogy 10%-os, vagy 100 000 fo-
rintos önrész esetén a havidíja ennek a
casco-nak 14 500 Ft körül van. A Berlingo, a
Picasso és a Grand Picasso egy Citroën-
casco kategóriában van. 
• Kötelező a casco a finanszírozás-
hoz?
• Alacsonyabb, 20-40% induló esetén min-
denképpen kell hozzá. 50% fölött általában
elengedik, de akkor a kamat lesz egy kicsit
magasabb. Ez esetben ugyanis nagyobb a
bank kockázata. Az autó egyben a biztosíték
is. A szerződésekben is benne van, hogy en-
nek megsemmisülése (totálkár), vagy eltűné-
se esetén egy összegben kell kifizetni a
fennmaradó részt. A taxisoknak pedig általá-
ban nincs 2-3 milliós tartalékuk ilyen extrém
esetekre, vagyis egy jó casco bizony sok baj-
tól megvédi tulajdonosát. A Citroën taxi-cas-
co 300 ezer forintig téríti a mentés, szállítás
és tárolás költségeit, vállalják, hogy az adott
casco-díjat öt évig nem emelik, vagyis ez is
kiszámíthatóvá teszi a vállalkozást. A taxi cas-
co: töréskárra, elemi kárra, lopáskárra, és
ami fontos, hogy a fóliára is kiterjed. A taxi-
soknak is fontos a mobilitás, és bár taxit nem
tudunk kölcsönbe adni a javítás idejére, de
civil autót igen. Ez gyakorlatilag egy négyna-
pos időintervallumra benne van a díjban.
Ami még nagyon fontos, ha az autó bármi-
lyen sajnálatos okból totálkárra törne, akkor
a gépjármű megvásárlásakor kiállított kiske-
reskedelmi számlaérték 100%-át megtérítik
az első évben. Vagyis nincs avultatás. A má-
sodik évben 90%-ot fizetnek ki, annak elle-
nére, hogy az autó ekkor már ennél biztosan
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Két öreg székely, János és Pista
sétálnak egy erdélyi kisvárosban.
Hatalmas utazótáskát cipelõ úriem-
ber szólítja meg román nyelven Já-
nost:

– Ne haragudjon, nem tudná meg-
mondani, hogy hol találom a vasút-
állomást?

– Nem! – válaszol félvállról János
és továbbsétálnak Pistával.

– De komám – szól Pista –, nem
kellett volna ennyire rosszindulatú-
nak lenned, hiszen bizonyosan ide-
gen a városban és nem tudhatja, hol
van a vasútállomás!

– Amióta megszülettem, azt hal-
lom tõlük, hogy már 2500 éve itt
vannak Erdélyben, tehát ha ilyen
rég itt lakik, kell hogy tudja! – vála-
szol János.
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A 2014-es év nagyon sok taxist kény-
szerít majd autócserére. Az elképzelé-
sek sokfélék. A kollégák többnyire
használt autóban gondolkoznak, ám
sokan vannak, akik biztosabbnak vélik
az újautó-vásárlást, mint a sok eset-
ben „zsákbamacska” használtét. Ez
utóbbi ráadásul többnyire készpénzes
fizetést feltételez, ami bizony sokak-
nak meg sem fordulhat a fejében. Így
marad a hitel, de nem mindegy milyen.
Tekintettel arra, hogy április 8-án, 11
órától a taxisok számára nyílt napot
szervez a Citroën Hungária az M5 Már-
kakereskedésbe, ezért az egyik főszer-
vezőt, Varga Tamást, a márkaimportőr
flotta-értékesítési vezetőjét kértük
meg, hogy ezúton is tájékoztassa olva-
sóinkat kínálatukról és a hozzá tartozó
finanszírozásról.  

• Miután tudjuk, hogy ebben az évben na-
gyon sok fővárosi taxis kötelezett autócseré-
re, ezért a Citroën Hungária kidolgozott egy
speciális taxis ajánlatot azon gépjárműveire,
melyek érdekesek lehetnek a fuvarozók szá-
mára. Ajánlatunk a legolcsóbb kategóriától a
középkategóriáig, a limuzintól az egyterűig
terjed. Kezdve a C-Elysée benzines, 1.6-os
motorral felszerelt változatától, a robotizált
váltóval szerelt C4 Grand Picasso 1.6-os dí-
zel verzióig. Így a 3-tól 5.5 millióig terjedő
palettán belül minden szegmensre tudunk
megfelelő ajánlatot adni. Látjuk, hogy jelen-
leg is nagyon sok taxis jár Citroënnel, több-
nyire a korábbi modellekkel. A Xsara Picas-
so mellett, páran még Xantiával, C5-össel,
C8-assal is dolgoznak. Az általunk kidolgo-
zott speciális taxis ajánlat még a „normál”
kedvezményhez képest is jelentősebb ár-
előnyt biztosít a taxis vállalkozók részére. Így

például egy benzines C-Elysée modell 3 mil-
lió forintos bruttó ártól már elérhető a fővá-
ros által előírt felszereléssel. A leginkább
kedvelt és keresett C4 Grand Picasso dízel-
motorral, robotizált váltóval, 7 üléssel, jó fel-
szereltséggel 5.5 millió alatti áron elvihető. 
• Sajnos a jó ár önmagában nem ele-
gendő. Ehhez egy elfogadható finanszí-
rozás is kell.
• Tisztában vagyunk vele, így is terveztünk!
Tudjuk, hogy a taxisok nagy része nem kész-
pénzre, hanem részletre vásárol. Látjuk, hogy
a korábbi, deviza-alapú hitelezésbe és a 10
éves futamidőbe sokan szinte belerokkantak.
Mi kiszámítható, tervezhető forintalapú finan-
szírozást kínálunk autóink mellé. Két verziót
is kidolgoztunk. Ajánlatunk zárt- és nyíltvégű
pénzügyi lízinget tartalmaz. Mindkét esetben
alacsony, 20%-os induló-részlettel tudják el-
vinni az autót, ami lényeges szempont. Na-

Taxisnap áprilisban

Speciális Citroën-ajánlat taxisoknak

Taxisbarát márkaszerviz

M5 Center
Az utóbbi hónapokban nagyon sok taxist kérdeztünk arról, hogy új-,
vagy használtautó-vásárlással kívánja megoldani a szükséges autó-
cserét?  A többség elsősorban jó állapotú használt autót venne. Ter-
mészetesen rákérdeztünk a döntés okaira is. Nos, nem meglepő mó-
don az első lényeges szempont a vételár volt. Sokan állítják, ebbe a
szakmába nem szabad sokmillió forintot invesztálni, mert az soha
nem térül meg. 

Ám volt, akit az újautó-vásárlástól nem a vételár, hanem a kötelező
szervizelés és annak évekre előrevetített magas költsége riaszt el. E
tekintetben sok félreértés és nem megalapozott információ kering a
kollégák között. Miután április 8-án a Citroën Hungária Kft. nyílt ta-
xisnapot szervez az M5 Centerbe, megkerestük a márkakereskedés
vezetőjét, Pethő Andreát, hogy ezúton is segítsen eloszlatni az eset-
leges félreértéseket.
• Talán a leglényegesebb kérdés, mennyibe kerül a kötelező
szerviz?
• Erre nagyon nehéz röviden válaszolni, hiszen ez függ a típustól, a
megtett kilométerektől, az autó állapotától stb. De nem akarom meg-
kerülni a kérdést. A taxisok számára egy speciális szervizcsomagot
kínálunk. Példaként említem, hogy a C-Elysée 1.6 HDI első kötelező
karbantartás ára nettó 24.900 Ft, ugyanez a C4 Picasso 1.6 HDI-nél
nettó 28.900 Ft.
• A taxisoknak az autó a munkaeszköze. Ezt figyelembe ve-
szik?
• Rohanó világunkban mindannyiunk számára az időtényező az egyik
legfajsúlyosabb probléma. Folyamatos időzavarral küzdünk, ezért
fontos szempont, hogy gyors és szakszerű szervizelést kapjunk. Cé-
lunk, hogy a taxi minél kevesebb időt töltsön a szervizben, ezért sze-
mélyszállító ügyfeleink részére elsőbbséget biztosítunk. A lehető leg-
rövidebb időn belül fogadjuk a gépkocsit és személyes kapcsolattar-
tót biztosítunk számukra.
• Tekintettel arra, hogy a hivatalos márkaszervizekben a re-
zsióradíj jóval magasabb, mint a nem márkaszervizben dolgo-
zó szerelőknél, így nem mindegy, mit mennyi idő alatt olda-
nak meg…
• A gépkocsi állagmegóvása, karbantartása elengedhetetlen a folya-
matos, biztonságos üzemeltetéshez. Szerelőink minden típus, min-

den változatára kiterjedő  műszaki oktatáson vesznek részt a minél
gyorsabb és precízebb hibafeltárás és javítás érdekében. Miután a
márkaszervizben rendelkezésre áll a megfelelő technológia, a szük-
séges célszerszámokkal és a képzett szerelőkkel, így nyugodtan állí-
tom, a végösszeg versenyképes lesz a nem márkaszerviz áraival. Ami-
re például nálunk 40 perc van adva, az lehet, hogy más szervizben 6-
8 órát vesz igénybe. Nem beszélve arról, hogy mi nem csak a szere-
lésre, hanem az általunk beépített alkatrészekre is garanciát adunk…
• Amennyiben valakinek régebbi taxija van, kipróbálhatja az
M5 szolgáltatásait?
• Természetesen! Kiemelt figyelmet fordítunk az idősebb gépjármű-
vekre. Ezért dolgoztuk ki M5 Center hűségprogramunkat, mely a
gépkocsi életkorától függően, sávosan kínál növekvő kedvezmény-
szintet a munkadíjra és az alkatrészekre vonatkozóan egyaránt. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy hűségprogramunk márkafüggetlen, vagyis
bármilyen taxira igénybe vehető!
• Karosszéria-javítást, biztosítási ügyintézést vállalnak?
• Szervizünkben teljes körű karosszéria-javítással, kárfelvétellel, biz-
tosítási kárügyintézéssel is állunk ügyfeleink rendelkezésére,
márkafüggetlenül. Meg szokták kérdezni az önrészt is, nos: biztosítós
karosszéria-javítás esetén a fizetendő összegből a számla bruttó ér-
tékének 10%-áig, de maximum 50 000 Ft-ig kedvezményt biztosítunk.
Számunkra fontos ügyfeleink mobilitása, ezért a javítás idejére, sze-
mélyes használatra, díjmentes csereautó-szolgáltatást kínálunk.  Ez-
zel az autóval ugyan taxizni nem lehet, de ügyfelünk a javítás idejére
legalább a mozgásában nem korlátozott.
• Milyen szolgáltatásaik vannak még?
• Szervizünk kézi mosójában, külső-belső mosással és autókozmeti-
kával is várjuk taxis ügyfeleinket. A külső kézi mosás ára 1500 Ft/
gépkocsi. Az „autóvarázs”, vagyis a teljes belső kárpittisztítás ára
15.000 Ft / gépkocsi, de erre a szolgáltatásra előzetesen be kell je-
lentkezni és időpontot egyeztetni. Sok esetben gondot okoz az autó-
gumik tárolása. Télen a nyárit, nyáron a télit nincs hova tenni. Nos, mi
erre is kínálunk megoldást: az abroncsokat állapotfelmérést követő-
en tároljuk, de előtte gumiápolóval kezeljük, a felnire szerelt abron-
csokat lemossuk, és gumiápolóval kezeljük. A Gumihotel-szolgálta-
tás díja: 4000 Ft + ÁFA / garnitúra / szezon. Reméljük, hogy a fenti-
ek eloszlatják a márkaszervizzel kapcsolatos téves beidegződéseket,
és lehetőséget kapunk a taxisoktól a bizonyításra. 
• Köszönöm a tájékoztatást! - kó -
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gyon fontos, hogy amennyiben a sárgítást,
vagyis a taxifóliázást bele kívánják vinni a fi-
nanszírozásba, ez is lehetséges. Tehát ennek
is csak a 20%-át kell önerőből állni. 
• Korábban a taxisok autóvásárlásra
egyszerű kölcsönt vettek fel. Ez a lehe-
tőség megszűnt? 
• Nincs már ilyen termék autóvásárlás ese-
tén. A taxisok hitelt sem nagyon kapnak,
mert azt nem magánszemélyként kérik, ha-
nem mint egyéni vállalkozók. Vagyis jelenleg
ők csak ún. pénzügyi lízinget vehetnek
igénybe. Elfogadom, elsőre rémisztően
hangzik, de a lényegét tekintve szinte ugyan-
az, mint a korábban csak egyszerűen hitel-
nek nevezett termék. Sőt, szerintem kedve-
zőbb is annál.
• Mi a különbség?
• A korábban igénybe vett „normál hitel” fel-
vételekor nem a bank lett az autó tulajdono-
sa, hanem mindjárt az ügyfél. Mindössze
egy opciós jogot jegyeztek be az okmányiro-
dákban a járműre, de az csak öt évig él, utá-
na törlődik. Ez ma már nem elég garancia a
finanszírozó bankoknak. Nekik a tulajdonjog
kell. Csak az ad elég biztosítékot számukra.
Pénzügyi lízing esetén a bank a tulajdonos,
és a vevő – ez esetben a taxis – az üzemben-
tartó. Tulajdonossá az üzembentartó akkor
válik, amikor a kölcsönügylet lejár. Tehát a
korábbi hitelezési gyakorlathoz képest mind-
össze annyi a különbség, hogy a hitelezés
végén még egy okmánycserét is végre kell
hajtani.
• Rendben, nézzük külön-külön a két-
fajta lízing-konstrukciót. Mit takar a
zártvégű pénzügyi lízing?
• Induláskor 20%-os önerő befizetéstől akár
80%-ig el lehet menni. A lehetséges futam-
idő 12–84 hónap. Miután a deviza-alapú fi-
nanszírozás megszűnt, és csak forintalapú
kölcsön lehetséges, így a vásárló biztosan
tudja, mennyi a havi törlesztő részlete. A fu-
tamidő lejártával egy már említett okmány-
cserével átkerül a tulajdonába az autó. Ezen
időtartam alatt a taxis üzembentartóként sze-
repel a forgalmiban.

• Mit jelent a nyíltvégű pénzügyi lízing?
• Az előbbihez képest csak annyi a különb-
ség, hogy ugyanúgy a bank a tulajdonos és
a taxis az üzembentartó, ugyanúgy 20% befi-
zetéstől lehet elvinni az autót, csak a futam-
idő végén van maradványérték is. Az a fu-
tamidőtől függ, hogy ennek mennyi az
összege. Ha a leginkább keresett lehetősé-
geket nézzük, akkor 36 hónapra a taxiknak
15%, 48 hónapra 10%, és 60 hónapra 5% a
maradványértéke. Ami fontos, hogy nyíltvégű
pénzügyi lízingnél 5 évnél hosszabb futam-
időt, vagyis 60 hónapnál többet nem enge-
délyez a finanszírozó. Ez az ajánlat direkt a
taxisoknak lett kidolgozva, ezért ilyen ala-
csony a meghatározott maradványérték. 
• Vagyis a futamidő lejártával ezt még
ki kell fizetni?
• Igen, de a vevőnek egyébként nincs köte-
lezettsége arra, hogy megvásárolja a gépjár-
művet. Azt akár fölajánlhatja egy másik sze-
mélynek is, vagy például beszámíttathatja
egy következő autó vételárába. Ez esetben a
banktól mindjárt a kereskedőhöz kerül a tu-
lajdon, mondjuk az 5%-os maradványérték
fejében. A maradványérték és a jármű tény-
leges értékének különbözetét pedig beszá-
míthatják a járműcserébe, a következő indu-
ló összegébe. Lehetőség van arra is, ha ő
még tovább akarja használni ezt a járművet,
akkor kifizeti az 5%-os maradványértéket 5
év használat után, és ő lesz a tulajdonosa az
autónak, amit akkor ad el, amikor akar. Sze-
rintem ez a legjobb konstrukció. A nyíltvégű
pénzügyi lízing azért lehet érdekes a taxisok-
nál és azért ajánljuk mi is nekik, mert ez
esetben a bank az autó árának nem a bruttó,
hanem a nettó árát finanszírozza meg.
Ugyanis ő ez esetben vissza tudja igényelni
a jármű bruttó árának áfatartalmát. Ez pedig
azt jelenti, hogy mondjuk egy 4 milliós finan-
szírozott összegre, és nem ennek bruttójára,
ötmillió-nyolcvanezerre rakódik a kamatte-
her. A taxisnak a kamatköltsége lesz keve-
sebb, ezzel pedig természetesen a havi tör-
lesztési díja is alacsonyabbá válik. Itt jön
még egy lehetséges csavar: ha ez a taxis
már az áfakörben van, mert bevételei az új ta-
rifának köszönhetően megnövekedtek, ak-
kor a havi lízingdíj áfatartalmát is visszaigé-
nyelheti, tovább csökkentve az amúgy is net-
tó összeggel számolt havi törlesztő részletet. 
• Tehát a nyíltvégű pénzügyi lízingnél
nettó összeget finanszíroznak, de en-
nek a havidíjából, ami tartalmaz áfát is,
visszaigényelhető az áfa?

• Így igaz, de csak akkor, ha a taxis már az
áfa-körbe tartozik. Ha nem, a vételár áfáját a
finanszírozó igényli vissza, így is csökkentve
ezzel a finanszírozott összeget. A bank min-
denképpen nettó összeget finanszíroz. Te-
hát ez a legfontosabb különbség a két hite-
lezési forma között. Szerintem egyre inkább
ez a nyíltvégű pénzügyi lízing lesz preferált a
taxisok körében is, amennyiben meglátják az
ebben rejlő lehetőségeket.
• Nincs sok választási lehetőség: vagy
bejön ide készpénzzel és kifizeti az au-
tót, vagy valamelyik lízinges finanszíro-
zást kiválasztja a felsorolt két lehető-
ség közül. Mi szerepel még a speciális
taxis-kínálatban?
• Például a casco. A Citroënnek korábban
is volt egy speciális ajánlata ügyfelei részé-
re, amit most a taxisokra átszabtunk. Nekik
plusz kedvezmények kerültek be a kínálatba.
Forintosítva ez azt jelenti például a Grand
Picasso-nál, hogy 10%-os, vagy 100 000 fo-
rintos önrész esetén a havidíja ennek a
casco-nak 14 500 Ft körül van. A Berlingo, a
Picasso és a Grand Picasso egy Citroën-
casco kategóriában van. 
• Kötelező a casco a finanszírozás-
hoz?
• Alacsonyabb, 20-40% induló esetén min-
denképpen kell hozzá. 50% fölött általában
elengedik, de akkor a kamat lesz egy kicsit
magasabb. Ez esetben ugyanis nagyobb a
bank kockázata. Az autó egyben a biztosíték
is. A szerződésekben is benne van, hogy en-
nek megsemmisülése (totálkár), vagy eltűné-
se esetén egy összegben kell kifizetni a
fennmaradó részt. A taxisoknak pedig általá-
ban nincs 2-3 milliós tartalékuk ilyen extrém
esetekre, vagyis egy jó casco bizony sok baj-
tól megvédi tulajdonosát. A Citroën taxi-cas-
co 300 ezer forintig téríti a mentés, szállítás
és tárolás költségeit, vállalják, hogy az adott
casco-díjat öt évig nem emelik, vagyis ez is
kiszámíthatóvá teszi a vállalkozást. A taxi cas-
co: töréskárra, elemi kárra, lopáskárra, és
ami fontos, hogy a fóliára is kiterjed. A taxi-
soknak is fontos a mobilitás, és bár taxit nem
tudunk kölcsönbe adni a javítás idejére, de
civil autót igen. Ez gyakorlatilag egy négyna-
pos időintervallumra benne van a díjban.
Ami még nagyon fontos, ha az autó bármi-
lyen sajnálatos okból totálkárra törne, akkor
a gépjármű megvásárlásakor kiállított kiske-
reskedelmi számlaérték 100%-át megtérítik
az első évben. Vagyis nincs avultatás. A má-
sodik évben 90%-ot fizetnek ki, annak elle-
nére, hogy az autó ekkor már ennél biztosan

17

Két öreg székely, János és Pista
sétálnak egy erdélyi kisvárosban.
Hatalmas utazótáskát cipelõ úriem-
ber szólítja meg román nyelven Já-
nost:

– Ne haragudjon, nem tudná meg-
mondani, hogy hol találom a vasút-
állomást?

– Nem! – válaszol félvállról János
és továbbsétálnak Pistával.

– De komám – szól Pista –, nem
kellett volna ennyire rosszindulatú-
nak lenned, hiszen bizonyosan ide-
gen a városban és nem tudhatja, hol
van a vasútállomás!

– Amióta megszülettem, azt hal-
lom tõlük, hogy már 2500 éve itt
vannak Erdélyben, tehát ha ilyen
rég itt lakik, kell hogy tudja! – vála-
szol János.
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kevesebbet ér. Továbbá taxisok számára
egy finanszírozott autónál nagyon fontos:
a javíthatóság nem 60%, hanem 100! Te-
hát nincs gazdasági totálkár. Ha az ügyfél
kéri, javítják az autót.
• Tudom, hogy a Citroënnek van
olyan szervizcsomagja (Free Drive)
ami tervezhetővé és kiszámíthatóvá
teszi az autózást. Lesz ilyen a taxi-
soknak is?
• Csak tervben van, hogy ezt a taxikra is
kiterjesztjük, tehát még nincs, de készül.

Ez gyakorlatilag annyit jelent majd, hogy
rögzítjük milyen időintervallumra és milyen
futásteljesítményre vonatkoztatjuk. Példá-
ul, ha valaki a négy év és 200 ezer kilomé-
tert választja, nagyjából évi 50 ezer meg-
tett kilométerre, annak lesz majd egy
összdíja. Több lehetőség is lesz a kifizeté-
sére: vagy rendezi egy összegben az ele-
jén, előre, vagy beleteteti a finanszírozás-
ba. Esetleg havonta csekken, vagy átuta-
lással is fizethet. A Free Drive-csomagban

minden benne van. Az összes javítás, a
forgó-kopó alkatrészek cseréje, a kötelező
szervizek és a kiterjesztett garancia. Ez ki-
számítható, előre kalkulálható költséget
jelent, egy-egy váratlan javítás nem kerül
pénzbe. 
• Miután még nincs a Free Drive
csomag, az utólag megköthető
lesz?
• Igen. Az első szerviz idejéig. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -

2014. január 1-jétől módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdé-
se. Ennek értelmében ma már a belföldi forgalomba helyezés érdekében külföldön vásárolt
gépjárművek után is kell vagyonszerzési illetéket fizetni Magyarországon. Az illetékkötele-
zettséget korábban csak akkor lehetett levezetni az Illetéktörvényből, ha a gépjárműveket
Magyarországon vették át.

A módosítás révén 2014. január 1-jétől nincs különbség abban a tekintetben, hogy a bel-
földi használat érdekében megszerzett  gépjárművet Magyarországon vagy külföldön vásá-
rolták-e.

A módosítás a 2014. január elsejét követő szerződésekre vonatkozik.
Az illetékmértékek a jármű teljesítményéhez és korához igazodnak az alábbi táblázat sze-

rint:

A vagyonszerzésről szóló okiratot  annak keltétől számított 15 napon belül kell a járási hiva-
talnál bemutatni. A  késedelmes bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása miatt a NAV mu-
lasztási bírságot szabhat ki.

Változás a gépjármű-illetékbenUniós kötelezettség a gépjárműgyártókra

Segélyhívó kerül 
minden autóba

Automatikus segélyhívó beszerelését írja elő
az Európai Unió 2015 októberétől minden for-
galomba kerülő személygépkocsira és kiste-
herautóra. Ettől a rendszertől azt remélik,
hogy rövidebb időn belül érkeznek a mentési
csoportok a baleset helyszínére, javítva ezzel
a bajba kerültek életesélyeit, a mind gyor-
sabb orvosi beavatkozást.

2012-ben 28 ezren vesztették életüket, és másfél
millióan sérültek meg az Európai Unió útjain. Éven-
te közel 2500 életet menthet meg, és a súlyos sé-
rülések száma is több tízezerrel csökkenhet az új
segélyhívó rendszer bevezetésének köszönhetően,
amely ingyenes, és autótípustól függetlenül, min-
denki számára elérhető lesz – tudta meg magazi-
nunk.

Az autóba telepített rendszer a 112-es segélyhí-
vó szám technikai hátterét használva értesíti a men-
tőket súlyos közúti balesetek alkalmával. Megadja a
baleset pontos helyszínét, a gyorsabban érkező se-
gítség pedig életet menthet, enyhítheti a sérülések
súlyosságát, és csökkentheti a közlekedési dugók-
ból következő költségeket.

A jogszabálytervezet szerint 2015 októberétől
minden gyártónak telepítenie kell a segélyhívót az
új személygépkocsi- és könnyű haszongépjármű-tí-
pusokba. Az iparági szereplők több időt kértek a
rendszer kifejlesztésére és tesztelésére, ezért a
képviselők hagytak egy lehetőséget a határidő el-
halasztására.

Az uniós honatyák adatvédelmi szempontból
megerősítették a jogszabálytervezetet annak érde-
kében, hogy a segélyhívó rendszert ne lehessen
nyomon követésre használni. Amikor az automati-
kus segélyhívó baleset alkalmával bekapcsol, a
mentőszolgálatnak továbbított adatok az aktiválás
típusára, az autó fajtájára, az üzemanyag típusára, a
baleset idejére, a jármű pontos helyére, a haladási
irányra, és a bekapcsolt biztonsági övek számára
vonatkoznak.

A segélyhívó szolgáltatás ára autónként 100
euróra becsülhető abban az esetben, ha azt min-
den gépkocsiba telepítik. Miután a 112-es segélyhí-
vó számon futó szolgáltatás közérdekű, ezért hasz-
nálatát ingyenesen kell biztosítani – derül ki a jog-
anyagból.

k.z.t.

A jámű hajtómotorjának 0–3 év* 4–8 év* 8 év felett*
teljesítménye (kW)
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

*A jármű gyártási évétől számított kora.

Egy bácsi elmegy az orvoshoz,
és panaszkodik, hogy kilencven-
két éves és öregszik.

– És milyen jelei vannak? – kérde-
zi az orvos.

– Hát, mondom az asszonynak
tegnap, hogy gyere drágám, szeres-
sük egymást.

Erre jól leteremtett, hogy micso-
da telhetetlen disznó vagyok, hi-
szen félórája sincs, hogy szétvál-
tunk!

– De bácsika, miért panaszkodik,
ez remek dolog a maga korában!

– Igen, de a feledékenység...!
* * *

Egy fiatalasszony elmegy a nõ-
gyógyászhoz és megkéri, hogy se-
gítsen rajta, mert berepült egy da-
rázs a lyukon és zavarja, hogy ott
benn röpköd. A nõgyógyász egy
igen intim kúrát javasol: õ bekeni a
szerszámot egy speciális folyadék-
kal, és arra majd rátapad a rovar. A
hölgy belemegy, de mikor az orvos
már ötödszörre tolja be és húz-

za ki, figyelmezteti, hogy nem errõl
volt szó. Erre a nõgyógyász:

– Stratégiát változtattam: inkább
lelövöm.

* * *
Két kisfiú arról beszélget, melyi-

kük apja a gyávább.
– Az én apukám annyira fé-

lõs, hogy amikor villámlik, bebú-
jik az ágy alá – mondja az elsõ.

– Az semmi – kontráz a máso-
dik. – Az apukám olyan gyáva,
hogy mindig a szomszéd néni-
nél alszik, ha anyu éjszakás a mun-
kahelyén!

* * *
– Mi az, hogy leánykereskedõ? –

kérdi Kovácsné újságolvasás köz-
ben a férjétõl.

– Olyan ember, aki nõket ad el
szerelmi célokra.

– Például engem is eladna, ha a
markába kerülnék?

– Ne keverd össze a régiségkeres-
kedõvel! 
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1. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblakombinációval
megjelölt útszakaszra? 
a) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakban. 
b) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakon kívül. 
c) Nem. 

2. Az ábrázolt forgalmi helyzetben felzár-
kózhat-e az „A” jelű gépkocsi az előtte fel-
torlódott járműsor utolsó autója mögé?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a vezetője meggyőződött ar-
ról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irány-
ból sem közeledik. 
c) Nem.

3. Az ábrázolt forgalmi helyzetben a
KRESZ szabályai szerint elsőbbsége van-e
az autóbusznak és a kerékpárosnak a
gyalogosokkal szemben?

a) Igen.
b) Nincs, de a gyalogosok csak akkor és úgy
haladhatnának át az úttesten, hogy a járműfor-
galmat ne zavarják.

4. A leállósávval kapcsolatos állítások
közül melyik a helyes?
a) A leállósáv sohasem a várakozásra, pihenés-
re szolgál, mert azon műszaki meghibásodás
következtében továbbhaladásra képtelen jár-
mű, vagy a forgalmat ellenőrző, illetve útfenn-
tartást, úttisztítást végező jármű tartózkodhat.
b) A leállósávon csak olyan jármű tartózkod-
hat, amelyet vezetője váratlan rosszulléte, vagy
a jármű meghibásodása, balesete miatt kellett
megállítani.
c) A leállósáv a járműveknek az úttesten kívüli
biztonságos elhelyezésére, továbbá – eltekint-
ve a kivételektől – a kerékpárosok és a kétke-
rekű segédmotoros kerékpárok közlekedésé-
re szolgál.  

5. Taxijával az autópályán
megengedett legnagyobb
sebességgel halad. Köte-
les-e mérsékelni autója
tempóját, ha a táblával
megjelölt helyhez érkezik?
a) Igen. 

b) Legfeljebb a jelzőtábla vonalában. 
c) Nem.

6. Haladhatnak-e
a biciklisek fo-
lyamatosan egy-
más mellett a
kerékpársávon?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha
az út egyirányú for-
galmú.
c) Nem.

7. Számíthat-e arra, hogy a
táblával jelzett útkereszte-
ződésben a másik útról ér-
kező járművek taxijának el-
sőbbséget fognak adni?

a) Igen, de csak a jobbról érkezők. 
b) Igen, de csak a balról érkezők. 
c) Nem. 

8. Az ábrázolt forgalmi helyzetben Ön a
tehergépkocsival melyik íven kanyarodna
jobbra?

a) Az 1-es számmal jelölttel. 
b) A 2-es számmal jelölttel.
c) A 3-es számmal jelölttel.

9. Mit kell tennie, ha fékezéskor meg-
csúsznak taxija kerekei és farolni kezd
autója?
a) Változatlan erővel fékezi taxiját, és ellenkor-
mányzással megszünteti a farolást. 
b) A fékezőerőt növeli, és ellenkormányzással
megszünteti a farolást. 
c) A fékezőerőt csökkenti, és ellenkormány-
zással megszünteti a farolást. 

10. A fotón megkülönböztető jelzéseket
használó gépkocsik által közrefogott,
kék fényjelzést használó két fekete autó
látható. Vezetőik sértik-e a világításra vo-
natkozó hatályos szabályt azzal, hogy a
tompított fényszóró mellett ködlámpát is
használják?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha ezt nem a feladatuk sürgős
ellátása, vagy a védett személyek és kíséretük
biztonsága érdekében teszik.
c) Nem.

11. Megállhat-e taxijával a
táblakombinációval megje-
lölt úton?
a) Legfeljebb az úttest szélén.
b) Legfeljebb az útpadkán. 
c) Nem. 

12. Az ábrázolt forgalmi helyzetben elő-
zés céljára igénybe szabad venni a vil-
lamospályát?

a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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kevesebbet ér. Továbbá taxisok számára
egy finanszírozott autónál nagyon fontos:
a javíthatóság nem 60%, hanem 100! Te-
hát nincs gazdasági totálkár. Ha az ügyfél
kéri, javítják az autót.
• Tudom, hogy a Citroënnek van
olyan szervizcsomagja (Free Drive)
ami tervezhetővé és kiszámíthatóvá
teszi az autózást. Lesz ilyen a taxi-
soknak is?
• Csak tervben van, hogy ezt a taxikra is
kiterjesztjük, tehát még nincs, de készül.

Ez gyakorlatilag annyit jelent majd, hogy
rögzítjük milyen időintervallumra és milyen
futásteljesítményre vonatkoztatjuk. Példá-
ul, ha valaki a négy év és 200 ezer kilomé-
tert választja, nagyjából évi 50 ezer meg-
tett kilométerre, annak lesz majd egy
összdíja. Több lehetőség is lesz a kifizeté-
sére: vagy rendezi egy összegben az ele-
jén, előre, vagy beleteteti a finanszírozás-
ba. Esetleg havonta csekken, vagy átuta-
lással is fizethet. A Free Drive-csomagban

minden benne van. Az összes javítás, a
forgó-kopó alkatrészek cseréje, a kötelező
szervizek és a kiterjesztett garancia. Ez ki-
számítható, előre kalkulálható költséget
jelent, egy-egy váratlan javítás nem kerül
pénzbe. 
• Miután még nincs a Free Drive
csomag, az utólag megköthető
lesz?
• Igen. Az első szerviz idejéig. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -

2014. január 1-jétől módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdé-
se. Ennek értelmében ma már a belföldi forgalomba helyezés érdekében külföldön vásárolt
gépjárművek után is kell vagyonszerzési illetéket fizetni Magyarországon. Az illetékkötele-
zettséget korábban csak akkor lehetett levezetni az Illetéktörvényből, ha a gépjárműveket
Magyarországon vették át.

A módosítás révén 2014. január 1-jétől nincs különbség abban a tekintetben, hogy a bel-
földi használat érdekében megszerzett  gépjárművet Magyarországon vagy külföldön vásá-
rolták-e.

A módosítás a 2014. január elsejét követő szerződésekre vonatkozik.
Az illetékmértékek a jármű teljesítményéhez és korához igazodnak az alábbi táblázat sze-

rint:

A vagyonszerzésről szóló okiratot  annak keltétől számított 15 napon belül kell a járási hiva-
talnál bemutatni. A  késedelmes bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása miatt a NAV mu-
lasztási bírságot szabhat ki.

Változás a gépjármű-illetékbenUniós kötelezettség a gépjárműgyártókra

Segélyhívó kerül 
minden autóba

Automatikus segélyhívó beszerelését írja elő
az Európai Unió 2015 októberétől minden for-
galomba kerülő személygépkocsira és kiste-
herautóra. Ettől a rendszertől azt remélik,
hogy rövidebb időn belül érkeznek a mentési
csoportok a baleset helyszínére, javítva ezzel
a bajba kerültek életesélyeit, a mind gyor-
sabb orvosi beavatkozást.

2012-ben 28 ezren vesztették életüket, és másfél
millióan sérültek meg az Európai Unió útjain. Éven-
te közel 2500 életet menthet meg, és a súlyos sé-
rülések száma is több tízezerrel csökkenhet az új
segélyhívó rendszer bevezetésének köszönhetően,
amely ingyenes, és autótípustól függetlenül, min-
denki számára elérhető lesz – tudta meg magazi-
nunk.

Az autóba telepített rendszer a 112-es segélyhí-
vó szám technikai hátterét használva értesíti a men-
tőket súlyos közúti balesetek alkalmával. Megadja a
baleset pontos helyszínét, a gyorsabban érkező se-
gítség pedig életet menthet, enyhítheti a sérülések
súlyosságát, és csökkentheti a közlekedési dugók-
ból következő költségeket.

A jogszabálytervezet szerint 2015 októberétől
minden gyártónak telepítenie kell a segélyhívót az
új személygépkocsi- és könnyű haszongépjármű-tí-
pusokba. Az iparági szereplők több időt kértek a
rendszer kifejlesztésére és tesztelésére, ezért a
képviselők hagytak egy lehetőséget a határidő el-
halasztására.

Az uniós honatyák adatvédelmi szempontból
megerősítették a jogszabálytervezetet annak érde-
kében, hogy a segélyhívó rendszert ne lehessen
nyomon követésre használni. Amikor az automati-
kus segélyhívó baleset alkalmával bekapcsol, a
mentőszolgálatnak továbbított adatok az aktiválás
típusára, az autó fajtájára, az üzemanyag típusára, a
baleset idejére, a jármű pontos helyére, a haladási
irányra, és a bekapcsolt biztonsági övek számára
vonatkoznak.

A segélyhívó szolgáltatás ára autónként 100
euróra becsülhető abban az esetben, ha azt min-
den gépkocsiba telepítik. Miután a 112-es segélyhí-
vó számon futó szolgáltatás közérdekű, ezért hasz-
nálatát ingyenesen kell biztosítani – derül ki a jog-
anyagból.

k.z.t.

A jámű hajtómotorjának 0–3 év* 4–8 év* 8 év felett*
teljesítménye (kW)
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

*A jármű gyártási évétől számított kora.

Egy bácsi elmegy az orvoshoz,
és panaszkodik, hogy kilencven-
két éves és öregszik.

– És milyen jelei vannak? – kérde-
zi az orvos.

– Hát, mondom az asszonynak
tegnap, hogy gyere drágám, szeres-
sük egymást.

Erre jól leteremtett, hogy micso-
da telhetetlen disznó vagyok, hi-
szen félórája sincs, hogy szétvál-
tunk!

– De bácsika, miért panaszkodik,
ez remek dolog a maga korában!

– Igen, de a feledékenység...!
* * *

Egy fiatalasszony elmegy a nõ-
gyógyászhoz és megkéri, hogy se-
gítsen rajta, mert berepült egy da-
rázs a lyukon és zavarja, hogy ott
benn röpköd. A nõgyógyász egy
igen intim kúrát javasol: õ bekeni a
szerszámot egy speciális folyadék-
kal, és arra majd rátapad a rovar. A
hölgy belemegy, de mikor az orvos
már ötödszörre tolja be és húz-

za ki, figyelmezteti, hogy nem errõl
volt szó. Erre a nõgyógyász:

– Stratégiát változtattam: inkább
lelövöm.

* * *
Két kisfiú arról beszélget, melyi-

kük apja a gyávább.
– Az én apukám annyira fé-

lõs, hogy amikor villámlik, bebú-
jik az ágy alá – mondja az elsõ.

– Az semmi – kontráz a máso-
dik. – Az apukám olyan gyáva,
hogy mindig a szomszéd néni-
nél alszik, ha anyu éjszakás a mun-
kahelyén!

* * *
– Mi az, hogy leánykereskedõ? –

kérdi Kovácsné újságolvasás köz-
ben a férjétõl.

– Olyan ember, aki nõket ad el
szerelmi célokra.

– Például engem is eladna, ha a
markába kerülnék?

– Ne keverd össze a régiségkeres-
kedõvel! 
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1. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblakombinációval
megjelölt útszakaszra? 
a) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakban. 
b) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakon kívül. 
c) Nem. 

2. Az ábrázolt forgalmi helyzetben felzár-
kózhat-e az „A” jelű gépkocsi az előtte fel-
torlódott járműsor utolsó autója mögé?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a vezetője meggyőződött ar-
ról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irány-
ból sem közeledik. 
c) Nem.

3. Az ábrázolt forgalmi helyzetben a
KRESZ szabályai szerint elsőbbsége van-e
az autóbusznak és a kerékpárosnak a
gyalogosokkal szemben?

a) Igen.
b) Nincs, de a gyalogosok csak akkor és úgy
haladhatnának át az úttesten, hogy a járműfor-
galmat ne zavarják.

4. A leállósávval kapcsolatos állítások
közül melyik a helyes?
a) A leállósáv sohasem a várakozásra, pihenés-
re szolgál, mert azon műszaki meghibásodás
következtében továbbhaladásra képtelen jár-
mű, vagy a forgalmat ellenőrző, illetve útfenn-
tartást, úttisztítást végező jármű tartózkodhat.
b) A leállósávon csak olyan jármű tartózkod-
hat, amelyet vezetője váratlan rosszulléte, vagy
a jármű meghibásodása, balesete miatt kellett
megállítani.
c) A leállósáv a járműveknek az úttesten kívüli
biztonságos elhelyezésére, továbbá – eltekint-
ve a kivételektől – a kerékpárosok és a kétke-
rekű segédmotoros kerékpárok közlekedésé-
re szolgál.  

5. Taxijával az autópályán
megengedett legnagyobb
sebességgel halad. Köte-
les-e mérsékelni autója
tempóját, ha a táblával
megjelölt helyhez érkezik?
a) Igen. 

b) Legfeljebb a jelzőtábla vonalában. 
c) Nem.

6. Haladhatnak-e
a biciklisek fo-
lyamatosan egy-
más mellett a
kerékpársávon?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha
az út egyirányú for-
galmú.
c) Nem.

7. Számíthat-e arra, hogy a
táblával jelzett útkereszte-
ződésben a másik útról ér-
kező járművek taxijának el-
sőbbséget fognak adni?

a) Igen, de csak a jobbról érkezők. 
b) Igen, de csak a balról érkezők. 
c) Nem. 

8. Az ábrázolt forgalmi helyzetben Ön a
tehergépkocsival melyik íven kanyarodna
jobbra?

a) Az 1-es számmal jelölttel. 
b) A 2-es számmal jelölttel.
c) A 3-es számmal jelölttel.

9. Mit kell tennie, ha fékezéskor meg-
csúsznak taxija kerekei és farolni kezd
autója?
a) Változatlan erővel fékezi taxiját, és ellenkor-
mányzással megszünteti a farolást. 
b) A fékezőerőt növeli, és ellenkormányzással
megszünteti a farolást. 
c) A fékezőerőt csökkenti, és ellenkormány-
zással megszünteti a farolást. 

10. A fotón megkülönböztető jelzéseket
használó gépkocsik által közrefogott,
kék fényjelzést használó két fekete autó
látható. Vezetőik sértik-e a világításra vo-
natkozó hatályos szabályt azzal, hogy a
tompított fényszóró mellett ködlámpát is
használják?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha ezt nem a feladatuk sürgős
ellátása, vagy a védett személyek és kíséretük
biztonsága érdekében teszik.
c) Nem.

11. Megállhat-e taxijával a
táblakombinációval megje-
lölt úton?
a) Legfeljebb az úttest szélén.
b) Legfeljebb az útpadkán. 
c) Nem. 

12. Az ábrázolt forgalmi helyzetben elő-
zés céljára igénybe szabad venni a vil-
lamospályát?

a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Remegő hangon hívott fel egy
Taxi 4-es kolléga, hogy az éj-
szakai órákban egy olyan „ta-
xis” kezdett el dolgozni a VIII.
kerületben, aki most töltötte le
kétéves börtönbüntetését. Ho-
gyan kerülhettek közénk köz-
törvényes bűnözök? – kérdez-
te feldúltan. Régebben csak
erkölcsi bizonyítvánnyal lehe-
tett valaki taxis, ma már bűnö-
zők is taxizhatnak. Természete-
sen megkerestem minden lé-
tező fórumot, hogy megváltoz-
zon ez a tarthatatlan állapot.
Az illetékesek válaszai, rövidít-
ve, szerkesztve. (Kiemelés tő-
lem. J. P.)

A Belügyminiszter úrhoz kül-
dött megkeresésében foglal-
takra tekintettel a következők-
ben tájékoztatom. 

A személygépkocsival díj el-
lenében végezhető szolgálta-
tásnyújtás feltételeivel kap-
csolatos kérdésére, mely sze-
rint a taxis személyszállítási

szolgáltatást végzőknek ismé-
telten szükséges lenne erköl-
csi bizonyítványt kiváltaniuk a
tevékenység végzéséhez,
nem látom jelenleg indokolt-
nak az alábbiak miatt:

A lakosság által – általá-
ban – széles körben igény-
be vett szolgáltatások ese-
tében nem indokolt min-
den esetben az erkölcsi bi-
zonyítvány megléte az
adott szolgáltatói tevé-
kenység végzéséhez.

Különös tekintettel arra,
hogy a taxis személyszállítói
szolgáltatás végzéséhez meg-
felelő szintű szakmai követel-
ményrendszert állít a közúti
közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti járművek üzemben
tartásáról szóló rendelet.

Barna Péter
Főosztályvezető

NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI
ÉS VASÚTI FŐOSZTÁLY

És az illetékes Kormányhivatal
válasza:

A közúti közlekedésről szóló
1988. évi törvény szerint:
Közúti közlekedési szol-
gáltatást végző vállalkozás
vezetője csak olyan sze-
mély lehet, aki büntetlen
előéletű.

Közúti közlekedési szolgál-
tatást végző vállalkozás veze-
tője és szakmai irányítója a
tevékenység engedélyezése
iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a közlekedési
hatóság részére hatósági bi-
zonyítvánnyal igazolja a
tényt, hogy büntetetlen elő-
életű, vagy kéri, hogy e tény
fennállására vonatkozó ada-
tokat a bűnügyi nyilvántartó
szerv a közlekedési hatóság
részére – a tevékenység en-
gedélyezése iránti kérelem
elbírálása céljából benyújtott
adatigénylés alapján – továb-

bítsa. Az adatigénylés során
a közlekedési hatósága meg-
határozott adatokat igényel-
heti a bűnügyi nyilvántartó
szervtől.

A rendelkezések alapján
a közlekedési hatóság ki-
zárólag a vállalkozás veze-
tője és szakmai irányítója
büntetetlen előéletét vizs-
gálja.

Engler Ádám
Osztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Közlekedési felügyelősége
Közúti Jármű Főosztály

Összefoglalva: Az alkalmazott
taxisoknak nem kell erkölcsi
bizonyítvány, de a taxis vállal-
kozóknak, a taxis cégek veze-
tőinek igen. És ne feledjük, a
taxis vállalkozók is „cégveze-
tők”. A saját vállalkozásuk
vezetői… 

Juhász Péter
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Köztörvényes bűnözök kerültek közénk

Csak a vállalkozóknak kell erkölcsi bizonyítvány, 
az alkaz alk almazalmazoottttaknak nem aknak nem 

A Nagy Testvér mindent lát!
Egy bankrobbantás utózöngéi

Volt egy robbantás az egyik fővárosi banknál, a tettest,
vagy a tetteseket azóta sem fogták el. De volt a sajnála-
tos eseménynek egy érdekes utózöngéje. Néhány taxis-
sal elbeszélgettek a rendőrhatóság nyomozói… Érdek-
lődtek, hogy mit láttak, mit tapasztaltak? Azt nem kér-
dezték, hogy merre jártak a bankrobbantás idején, mert
azt tudták a rendőrök… 

Tudták, hogy a bank közelében voltak a bankrobban-
tás előtti percekben. Honnan tudták? Követték a table-
tek útját. Figyelték milyen tabletek voltak akkoriban a
közelben. A mai, számítógépes, műholdas világunkban
mindent tudnak rólunk, a Nagy Testvér mindent lát!

Évekkel ezelőtt volt egy támadássorozat kisebbségi
csoportok ellen. A bűnözök tudták, hogy a műholdak
segítségével figyelik a mobiltelefonok útját is. Éppen
ezért – „nagyon bölcsen” – minden akció előtt kicserél-
ték a telefonkártyákat. Csak azt nem tudták, hogy a
„cella-információ” nem a telefonszámokat figyeli, hanem
a telefonokat! 

A rendőröknek már „csak” az volt a feladatuk, hogy
összegyűjtsék, melyik telefon volt a különböző bűncse-
lekmények helyszínén. Ott faluhelyen nem több ezer te-
lefonnal kellett számolni, mint mondjunk egy nagyváros-
ban. Ezek után összeegyeztették a telefonokat, és ki-
gyűjtötték, melyik készülék volt ott minden helyszínen.
Mindenesetre, nem árt tudni… 

Horváth András

POSTÁS VICCEK

A tanár magyaráz:
– Az araboktól vannak a szá-

maink, a kínaiaktól a porcelán, a
naptár a rómaiaktól. Valaki tud
még ilyen példát mondani? Pisti-
ke jelentkezik.

– Tanár úr, nekünk a poharak a
sarki kocsmából, a tányérok az
étterembõl, ahol a mama dolgo-
zik, a bor a szomszéd pincéjébõl,
paprika a hátsó szomszéd kert-
jébõl, a kisöcsém pedig a postás-
tól.

* * *
Három férfi beszélget:
– Engem, ha meghalok, fek-

tessenek az anyám mellé! – só-
hajt az elsõ. – Addig volt nekem
jó dolgom, amíg õ élt!

– Engem meg a feleségem
mellé! – mondja a második. – Ál-
dott jó asszony volt, hûséges a
sírig.

A harmadik hallgat.
– Hát te? – faggatják a barátai.
– Engem fektessenek a postás-

kisasszony mellé!

– De hiszen õ még él!
– Na és? Én se vagyok éppen

halott!!!
* * *

A csinos fiatalasszonytól kér-
dik a kolléganõi:

– Nagyon fáradtnak látszol.
Nem aludtad ki magad?

– Nem, a postás hajnali ötkor
felébresztett. De ez volt az utol-
só eset!

– Miért, bepanaszoltad a fõnö-
kénél?

– Nem, csak többet nem al-
szom vele.

* * *
A feleség féltékenységbõl ki-

rúgja a szobalányt. Az meg, mi-
elõtt elmegy, sértõdötten a fejé-
hez vágja:

– A férje azt mondta, hogy
sokkal jobban fõzök, mint ma-
ga!

A feleség csak megvonja a vál-
lát, mire a szobalány:

– És az ágyban is sokkal jobb
vagyok!

– Ezt is a férjem mondta?
– Nem, a postás.
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Remegő hangon hívott fel egy
Taxi 4-es kolléga, hogy az éj-
szakai órákban egy olyan „ta-
xis” kezdett el dolgozni a VIII.
kerületben, aki most töltötte le
kétéves börtönbüntetését. Ho-
gyan kerülhettek közénk köz-
törvényes bűnözök? – kérdez-
te feldúltan. Régebben csak
erkölcsi bizonyítvánnyal lehe-
tett valaki taxis, ma már bűnö-
zők is taxizhatnak. Természete-
sen megkerestem minden lé-
tező fórumot, hogy megváltoz-
zon ez a tarthatatlan állapot.
Az illetékesek válaszai, rövidít-
ve, szerkesztve. (Kiemelés tő-
lem. J. P.)

A Belügyminiszter úrhoz kül-
dött megkeresésében foglal-
takra tekintettel a következők-
ben tájékoztatom. 

A személygépkocsival díj el-
lenében végezhető szolgálta-
tásnyújtás feltételeivel kap-
csolatos kérdésére, mely sze-
rint a taxis személyszállítási

szolgáltatást végzőknek ismé-
telten szükséges lenne erköl-
csi bizonyítványt kiváltaniuk a
tevékenység végzéséhez,
nem látom jelenleg indokolt-
nak az alábbiak miatt:

A lakosság által – általá-
ban – széles körben igény-
be vett szolgáltatások ese-
tében nem indokolt min-
den esetben az erkölcsi bi-
zonyítvány megléte az
adott szolgáltatói tevé-
kenység végzéséhez.

Különös tekintettel arra,
hogy a taxis személyszállítói
szolgáltatás végzéséhez meg-
felelő szintű szakmai követel-
ményrendszert állít a közúti
közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti járművek üzemben
tartásáról szóló rendelet.

Barna Péter
Főosztályvezető

NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI
ÉS VASÚTI FŐOSZTÁLY

És az illetékes Kormányhivatal
válasza:

A közúti közlekedésről szóló
1988. évi törvény szerint:
Közúti közlekedési szol-
gáltatást végző vállalkozás
vezetője csak olyan sze-
mély lehet, aki büntetlen
előéletű.

Közúti közlekedési szolgál-
tatást végző vállalkozás veze-
tője és szakmai irányítója a
tevékenység engedélyezése
iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a közlekedési
hatóság részére hatósági bi-
zonyítvánnyal igazolja a
tényt, hogy büntetetlen elő-
életű, vagy kéri, hogy e tény
fennállására vonatkozó ada-
tokat a bűnügyi nyilvántartó
szerv a közlekedési hatóság
részére – a tevékenység en-
gedélyezése iránti kérelem
elbírálása céljából benyújtott
adatigénylés alapján – továb-

bítsa. Az adatigénylés során
a közlekedési hatósága meg-
határozott adatokat igényel-
heti a bűnügyi nyilvántartó
szervtől.

A rendelkezések alapján
a közlekedési hatóság ki-
zárólag a vállalkozás veze-
tője és szakmai irányítója
büntetetlen előéletét vizs-
gálja.

Engler Ádám
Osztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Közlekedési felügyelősége
Közúti Jármű Főosztály

Összefoglalva: Az alkalmazott
taxisoknak nem kell erkölcsi
bizonyítvány, de a taxis vállal-
kozóknak, a taxis cégek veze-
tőinek igen. És ne feledjük, a
taxis vállalkozók is „cégveze-
tők”. A saját vállalkozásuk
vezetői… 

Juhász Péter
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Köztörvényes bűnözök kerültek közénk

Csak a vállalkozóknak kell erkölcsi bizonyítvány, 
az alkaz alk almazalmazoottttaknak nem aknak nem 

A Nagy Testvér mindent lát!
Egy bankrobbantás utózöngéi

Volt egy robbantás az egyik fővárosi banknál, a tettest,
vagy a tetteseket azóta sem fogták el. De volt a sajnála-
tos eseménynek egy érdekes utózöngéje. Néhány taxis-
sal elbeszélgettek a rendőrhatóság nyomozói… Érdek-
lődtek, hogy mit láttak, mit tapasztaltak? Azt nem kér-
dezték, hogy merre jártak a bankrobbantás idején, mert
azt tudták a rendőrök… 

Tudták, hogy a bank közelében voltak a bankrobban-
tás előtti percekben. Honnan tudták? Követték a table-
tek útját. Figyelték milyen tabletek voltak akkoriban a
közelben. A mai, számítógépes, műholdas világunkban
mindent tudnak rólunk, a Nagy Testvér mindent lát!

Évekkel ezelőtt volt egy támadássorozat kisebbségi
csoportok ellen. A bűnözök tudták, hogy a műholdak
segítségével figyelik a mobiltelefonok útját is. Éppen
ezért – „nagyon bölcsen” – minden akció előtt kicserél-
ték a telefonkártyákat. Csak azt nem tudták, hogy a
„cella-információ” nem a telefonszámokat figyeli, hanem
a telefonokat! 

A rendőröknek már „csak” az volt a feladatuk, hogy
összegyűjtsék, melyik telefon volt a különböző bűncse-
lekmények helyszínén. Ott faluhelyen nem több ezer te-
lefonnal kellett számolni, mint mondjunk egy nagyváros-
ban. Ezek után összeegyeztették a telefonokat, és ki-
gyűjtötték, melyik készülék volt ott minden helyszínen.
Mindenesetre, nem árt tudni… 

Horváth András

POSTÁS VICCEK

A tanár magyaráz:
– Az araboktól vannak a szá-

maink, a kínaiaktól a porcelán, a
naptár a rómaiaktól. Valaki tud
még ilyen példát mondani? Pisti-
ke jelentkezik.

– Tanár úr, nekünk a poharak a
sarki kocsmából, a tányérok az
étterembõl, ahol a mama dolgo-
zik, a bor a szomszéd pincéjébõl,
paprika a hátsó szomszéd kert-
jébõl, a kisöcsém pedig a postás-
tól.

* * *
Három férfi beszélget:
– Engem, ha meghalok, fek-

tessenek az anyám mellé! – só-
hajt az elsõ. – Addig volt nekem
jó dolgom, amíg õ élt!

– Engem meg a feleségem
mellé! – mondja a második. – Ál-
dott jó asszony volt, hûséges a
sírig.

A harmadik hallgat.
– Hát te? – faggatják a barátai.
– Engem fektessenek a postás-

kisasszony mellé!

– De hiszen õ még él!
– Na és? Én se vagyok éppen

halott!!!
* * *

A csinos fiatalasszonytól kér-
dik a kolléganõi:

– Nagyon fáradtnak látszol.
Nem aludtad ki magad?

– Nem, a postás hajnali ötkor
felébresztett. De ez volt az utol-
só eset!

– Miért, bepanaszoltad a fõnö-
kénél?

– Nem, csak többet nem al-
szom vele.

* * *
A feleség féltékenységbõl ki-

rúgja a szobalányt. Az meg, mi-
elõtt elmegy, sértõdötten a fejé-
hez vágja:

– A férje azt mondta, hogy
sokkal jobban fõzök, mint ma-
ga!

A feleség csak megvonja a vál-
lát, mire a szobalány:

– És az ágyban is sokkal jobb
vagyok!

– Ezt is a férjem mondta?
– Nem, a postás.
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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

Télen, hidegben megkérdezi a fiú a lányt:
– Megnézhetlek meztelenül?
– Jó, de nem fogsz fázni?

* * *
– Én vagyok az elsõ férfi, akivel lefeküdtél?
– Hát, ezen még nem gondolkoztam, de most, hogy

mondod... tényleg, ismerõsnek tûnsz...
* * *

Az útépítésen a fõnök odamegy a munkásokhoz:

– Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
– Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.

* * *
Bemegy a kocsmába egy 16 éves fiú, és így szól a

pincérnõnek:
– Kérek egy korsó sört!
A pincérnõ – látva a fiú korát – megkérdezi:
– Bajba akarsz keverni?
– Talán majd késõbb, elõbb egy sört kérek.
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V. Kossuth Lajos utca
Összekötötték a Károlyi (Károlyi Mihály) – Petőfi Sándor útvonalat,
de csak BKK járművek mehetnek rajta végig, mert ott egy süllyedő
oszlop az utca közepén.  

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások
...de a Petőfi Sándor utca felé
csak a BKK mehet tovább!

V. Ferenciek tere. Csak cél-
forgalommal lehet behajta-
ni a Károlyi utca felől...

– Téged mi juttatott ide a

sittre, haver?

– A konkurencia. Az állam

irigykedett rám, mert

ugyanolyan bankjegyeket

nyomtattam, mint õ.

– Haver, tegnap láttam
egy nagy repülõ nyulat a
magasban!

– Ugyan már, hogy tud-
na a nyúl repülni!

– Pedig repült és még
egy sas is volt a hátán!

* * *
– Józsi, te sosem voltál

a sötétben ilyen szenve-
délyes, mint most!

– Hogy lehet ez?
– Úgy, hogy nem Józsi

vagyok, hanem Béla.
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Garantált minőség, Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészekkel
 Kitűnő alkalom, eredeti alkatrészeket kínálunk Önnek most kedvezményes áron

* a Mercedes-Benz eredeti alkatrész akció árai nettóban értendőek és 2014. december 31-ig érvényesek. Pl.: E-osztály 220 CDI (W 211) modellekre. Keresse akciós kiadványunkat a Pappas Auto szervizeiben vagy a www.pappas.hu/szolgaltatasok weboldalon.
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

Télen, hidegben megkérdezi a fiú a lányt:
– Megnézhetlek meztelenül?
– Jó, de nem fogsz fázni?

* * *
– Én vagyok az elsõ férfi, akivel lefeküdtél?
– Hát, ezen még nem gondolkoztam, de most, hogy

mondod... tényleg, ismerõsnek tûnsz...
* * *

Az útépítésen a fõnök odamegy a munkásokhoz:

– Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
– Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.

* * *
Bemegy a kocsmába egy 16 éves fiú, és így szól a

pincérnõnek:
– Kérek egy korsó sört!
A pincérnõ – látva a fiú korát – megkérdezi:
– Bajba akarsz keverni?
– Talán majd késõbb, elõbb egy sört kérek.
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V. Kossuth Lajos utca
Összekötötték a Károlyi (Károlyi Mihály) – Petőfi Sándor útvonalat,
de csak BKK járművek mehetnek rajta végig, mert ott egy süllyedő
oszlop az utca közepén.  

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások
...de a Petőfi Sándor utca felé
csak a BKK mehet tovább!

V. Ferenciek tere. Csak cél-
forgalommal lehet behajta-
ni a Károlyi utca felől...

– Téged mi juttatott ide a

sittre, haver?

– A konkurencia. Az állam

irigykedett rám, mert

ugyanolyan bankjegyeket

nyomtattam, mint õ.

– Haver, tegnap láttam
egy nagy repülõ nyulat a
magasban!

– Ugyan már, hogy tud-
na a nyúl repülni!

– Pedig repült és még
egy sas is volt a hátán!

* * *
– Józsi, te sosem voltál

a sötétben ilyen szenve-
délyes, mint most!

– Hogy lehet ez?
– Úgy, hogy nem Józsi

vagyok, hanem Béla.
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Garantált minőség, Mercedes-Benz Eredeti AlkatrészekkelGarantált minőség, Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészekkel
 Kitűnő alkalom, eredeti alkatrészeket kínálunk Önnek most kedvezményes áron

A Pappas-csoport termékválasztékának járművei azt a minőséget képviselik, melyben Ön nap 
mint nap megbízhat. A bizalom kulcsa pedig a részletekben, vagyis az eredeti alkatrészek-

ben rejlik. Az eredeti alkatrészek a legkorszerűbb gyártási eljárásokkal, garantált minő-
ségben készülnek, ezért a Pappas Auto ezen alkatrészekre 24 hónap garanciát vállal.

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21., tel.: 1/451 2200, fax: 1/451 2271 | 1117 Budapest, Hunyadi János út 6., tel.: 1/463 7400, fax: 1/463 7409 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131., tel.: 22/889 180, fax: 22/889 189 | 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15., tel.: 62/553 999, fax: 62/553 991 
4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B, tel.: 52/525 360, fax: 52/525 363 | 7630 Pécs, Koksz u. 125., tel.: 72/539 539, fax: 72/539 540 
www.pappas.hu, info@pappas.hu 

* a Mercedes-Benz eredeti alkatrész akció árai nettóban értendőek és 2014. december 31-ig érvényesek. Pl.: E-osztály 220 CDI (W 211) modellekre. Keresse akciós kiadványunkat a Pappas Auto szervizeiben vagy a www.pappas.hu/szolgaltatasok weboldalon.

Pappas Auto akciós szervizcsomagjai*: 

motorolaj- és szűrőcsere már 

elsőfékbetét-csere már 

elsőfékbetét- és féktárcsacsere már 

levegőszűrő-csere már 

pollenszűrő-csere már

20 620 Ft+áfától 

43 970 Ft+áfától 

96 560 Ft+áfától 

14 590 Ft+áfától 

11 820 Ft+áfától

Klímaberendezés-tisztítás és fertőtlenítés
már nettó 9 670 Ft+áfa
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Párizsi utca
Újból megfordul az utca egyirányúsága, figyeljünk azokra, akik a ré-
gi forgalmi rend alapján szeretnének közlekedni, és a forgalommal
szemben haladnak.

V. Váci utca
Elkészült az új felhajtó az Erzsébet híd irányába, így nem kell egy na-
gyot kerülni, mint korábban. 

VII. Baross tér

Újabb fejezetéhez érkezett a METRÓ építés. Átadták a Rákóczi útról
közvetlenül a Thököly út felé haladó úttestet. Sajnos, a Kerepesi út fe-
lől a Rákóczi út felé tartó sávok továbbra is kóvályognak a tér köze-
pén, pedig az volt az ígéret a munkálatok tervezésekor, hogy a Kere-
pesi útról egyenesen lehet majd továbbhaladni a Rákóczi út irányába. 
XII. Kútvölgyi út 

Hallgatva a józan észre a buszsávot kitették a járda mellé. Eddig a
buszvezetőknek kétszer kellett sávot váltani, amíg elérkeztek a Szilá-
gyi Erzsébet fasorhoz. Egyszer a buszmegállóból kiindulva a kórház
előtt, egyszer meg Buda egyik legforgalmasabb csomópontja előtt. 
VIII. Illés utca 
Folytatódik a gyalogosok védelme a Józsefvárosban, újabb és újabb
gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, erre precízen figyelmeztetnek jelző-
táblák. A Diószeghy Sámuel utca, a Kun utca, a Karácsony Sándor
utca után itt is biztonságosabban haladhatnak át a gyalogosok az út-
testen. 
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V. Párizsi utca. Ismét
megfordították az utca
egyirányúságát

VII. Baross tér. Új útvona-
lon haladhat a forgalom

XII. Kútvölgyi út. A buszsá-
vot áttették az út széléreV. Molnár utca. Jelzőtábla mutatja, hogy

lehet felhajtani az Erzsébet hídra...

...ugyanis kialakítottak
egy új felhajtási lehetősé-
get a hídra

Fiatal házaspár új lakás-
ba költözik, és egymás
után jönnek a problémák:
a tapéta leválik a falról, a
villanykapcsoló szikrázik,
leesik a csempe, a meste-
rek egymásnak adják a ki-
lincset. Egyik nap koráb-
ban jön haza a férj, és a

vízvezeték-szerelõ autóját
látja a házuk elõtt. Elkezd
fohászkodni:

– Istenem add, hogy
csak megcsaljon!

* * *
– Mi lesz az ólomkato-

nából, ha átmegy rajta az
úthenger? – Lemezlovas.

ujtaxi.qxd  3/12/14 06:57  Page 24

X. Albertirsai út 

Átadtak egy irodaépületet, ezért a biztonságos gyalogosközlekedés
érdekében egy jelzőlámpával védett gyalogátkelőhelyet létesítettek.
A forgalmirend-változásra időben figyelmeztet egy jelzőtábla. 
XII. Kék Golyó – Ráth György utca
Leszerelték az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, sajnos, így is-
mét jobbkezes lett a kereszteződés. Vigyázzunk azokra, akik nem ve-
szik észre a forgalmirend-változást. 

Szigetszentmiklós 
Nagy sajtóvisszhanggal adták át a csepeli elkerülő út első szakaszát,
a Teller Ede utat. Ugyanakkor a napokban, szép csendben megnyi-
tották az útvonal új szakaszát, mely közvetlenül vezet Csepelről
Szigetszentmiklósra. 

Juhász Péter
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Csepel. Leszerelték a Szigetszent-
miklós felé vezető jelzőtáblát...

...ugyanis új helyen lehet behaladni a városba

X. Albertirsai út. Forgalmi-
rend-változásra figyelmez-
tet a jelzőtábla...

...ugyanis egy gyalogátkelőhely létesült

XII. Ráth György utca. Le-
szerelték a mackósajtot...

...mert jobbkezes
lett a kereszteződés
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Párizsi utca
Újból megfordul az utca egyirányúsága, figyeljünk azokra, akik a ré-
gi forgalmi rend alapján szeretnének közlekedni, és a forgalommal
szemben haladnak.

V. Váci utca
Elkészült az új felhajtó az Erzsébet híd irányába, így nem kell egy na-
gyot kerülni, mint korábban. 

VII. Baross tér

Újabb fejezetéhez érkezett a METRÓ építés. Átadták a Rákóczi útról
közvetlenül a Thököly út felé haladó úttestet. Sajnos, a Kerepesi út fe-
lől a Rákóczi út felé tartó sávok továbbra is kóvályognak a tér köze-
pén, pedig az volt az ígéret a munkálatok tervezésekor, hogy a Kere-
pesi útról egyenesen lehet majd továbbhaladni a Rákóczi út irányába. 
XII. Kútvölgyi út 

Hallgatva a józan észre a buszsávot kitették a járda mellé. Eddig a
buszvezetőknek kétszer kellett sávot váltani, amíg elérkeztek a Szilá-
gyi Erzsébet fasorhoz. Egyszer a buszmegállóból kiindulva a kórház
előtt, egyszer meg Buda egyik legforgalmasabb csomópontja előtt. 
VIII. Illés utca 
Folytatódik a gyalogosok védelme a Józsefvárosban, újabb és újabb
gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, erre precízen figyelmeztetnek jelző-
táblák. A Diószeghy Sámuel utca, a Kun utca, a Karácsony Sándor
utca után itt is biztonságosabban haladhatnak át a gyalogosok az út-
testen. 
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V. Párizsi utca. Ismét
megfordították az utca
egyirányúságát

VII. Baross tér. Új útvona-
lon haladhat a forgalom

XII. Kútvölgyi út. A buszsá-
vot áttették az út széléreV. Molnár utca. Jelzőtábla mutatja, hogy

lehet felhajtani az Erzsébet hídra...

...ugyanis kialakítottak
egy új felhajtási lehetősé-
get a hídra

Fiatal házaspár új lakás-
ba költözik, és egymás
után jönnek a problémák:
a tapéta leválik a falról, a
villanykapcsoló szikrázik,
leesik a csempe, a meste-
rek egymásnak adják a ki-
lincset. Egyik nap koráb-
ban jön haza a férj, és a

vízvezeték-szerelõ autóját
látja a házuk elõtt. Elkezd
fohászkodni:

– Istenem add, hogy
csak megcsaljon!

* * *
– Mi lesz az ólomkato-

nából, ha átmegy rajta az
úthenger? – Lemezlovas.
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X. Albertirsai út 

Átadtak egy irodaépületet, ezért a biztonságos gyalogosközlekedés
érdekében egy jelzőlámpával védett gyalogátkelőhelyet létesítettek.
A forgalmirend-változásra időben figyelmeztet egy jelzőtábla. 
XII. Kék Golyó – Ráth György utca
Leszerelték az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, sajnos, így is-
mét jobbkezes lett a kereszteződés. Vigyázzunk azokra, akik nem ve-
szik észre a forgalmirend-változást. 

Szigetszentmiklós 
Nagy sajtóvisszhanggal adták át a csepeli elkerülő út első szakaszát,
a Teller Ede utat. Ugyanakkor a napokban, szép csendben megnyi-
tották az útvonal új szakaszát, mely közvetlenül vezet Csepelről
Szigetszentmiklósra. 

Juhász Péter
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Csepel. Leszerelték a Szigetszent-
miklós felé vezető jelzőtáblát...

...ugyanis új helyen lehet behaladni a városba

X. Albertirsai út. Forgalmi-
rend-változásra figyelmez-
tet a jelzőtábla...

...ugyanis egy gyalogátkelőhely létesült

XII. Ráth György utca. Le-
szerelték a mackósajtot...

...mert jobbkezes
lett a kereszteződés
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„Görgeyt az időben László Fülöp festette.
Én megkérdeztem, hogy meg van-e eléged-
ve a portréjával.
– Jó kép, különösen a szeme kifejezése jó.

Mint valami nagy kérdés az utókorhoz:
Mit csináltatok velem?  

(Hatvany L.: Gyulai Pál estéje – Görgey-
vacsora)

Még tavaly tavasszal történt: Visegrádra
mentünk a 11-es úton, és alig értük el a vá-
rost, egy nagy böhöm táblát láttunk, rajta a
felirat: „Görgey-villa eladó”. Ezen meghök-
kentünk. Pedig tudtuk, amióta a tábornok
felköltözött a mennyeknek országába, volt ez
a villa minden, üdülő, panzió és a többi, mi-
nek hát a hökkenés?

Azért, mert nem lehet attól az érzéstől
csak úgy lazán megszabadulni, hogy itt élt
majdnem ötven évig. Lehetett volna ez em-
lékhely akár. Kisebb ember kisebb emlékhe-
lyét is megtáblázták, megkoszorúzták már e
hazában...

Görgey Arthur nem az osztrákoknak tette
le a fegyvert. Azokat ő a szabadságharc alatt
sorra-rendre elverte, így a katonai tartás
rendje szerint maradtak az oroszok. Ezen
meg a bécsi udvar feldühödvén ki akarta őt
is végezni, a cár közbenjárására került kla-
genfurti internálásba, onnét meg az 1867-es
kiegyezés után ebbe a visegrádi villába. A
villa öccsének, Istvánnak volt a tulajdona, ő
építette és adta át használatra bátyjának. 

Szép nagy kertje is van a villának. Itten
kertészkedett, termelt magának különböző
zöldségféléket, gondozta a gyümölcsfákat.
Láttam a csaták aggastyán hősét régi fotog-
ráfián: kantáros kertésznadrág van rajta, fe-
jén nagy karimájú szalmakalap, kezében fo-
nott kosárka, benne ez-az, ami a fáról-földről
gyűjthető. Így láthatták maguk a visegrádi kí-
váncsiak is, ha bekukkantottak a kert kerítés-
rácsán. Meg úgy,  hogy sétálgat a városká-
ban, vagy nézdegéli a soros népünnepélyt,
vagy baktat a Salamon-toronyhoz vezető kap-
tatón, meg-meg áll, sokáig néz lefele a Duna
felé (Krúdy Gyula írt erről igen szépen).

„A visegrádi remete” – így nevezték el őt a
megértőbbek. Ám a „remetének” látogatói is
voltak, igen tekintélyes és komoly urak: Deák
Ferenc, Tisza Kálmán és még nehány politi-
kus, ilyenkor is fotografáltak, ott ül közöttük
tar, kemény koponyájával, gondozott, dús
ősz szakállával, és kék szeme nyugodtan
néz a kamerába. Szíves jó gazda akkor is,
amikor maradék agg vitézei közül nehány föl-
keresi, örül nekik. 

Jaj, de vannak nagyon nemszeretem láto-
gatók is! ...Szokás volt ugyanis a századvégi
Pesten, hogy a szép tavaszi-nyári vasárnapi
reggel elmegyen a család: apa, anya, egy-
két gyerek hajókázni. Fölmegyen a hajó Vi-

segrádig, ottan kiszállnak, nyújtóznak egyet,
és irány a Görgey-villa. Benéznek a kertbe,
látják ám, ott ül az árnyékban magányosan
az öreg tábornok. No, most gyütt el az ideje,
hogy a derék magyar apa illusztrálja övéinek,
milyen az igaz hazafi: fölemeli öklét és átkia-
bál a rácson: „Gazember! Hazaáruló! Hóhér
muszkabérenc!”... és így tovább. Int a gyere-
keinek, ordibáljanak ők is. Ordibálnak hát
együtt. Az aggastyán csak egy pillantást vett
rájuk, majd feláll, otthagyja az idétlen ricsajt
és visszamegy a csöndbe. Emezek meg a
derekasan elvégzett hazafias munka után,
becsörtetnek egy kerthelyiségbe, megjutal-
mazzák magukat, kapja meg a lélek után a
test is a magáét.

Aki pedig azt kicsinálta, hogy Görgey le-
gyen a köztudatban a szabadságharc áruló-
ja, az nem más, mint Kossuth Lajos. 1849
szeptemberében a törökországi Vidinből írta
meg kegyetlen, undok és igazságtalan leve-
lét: „...szegény szerencsétlen hazánk elesett.
Elesett nem ellenségeinek ereje, hanem áru-
lás és alávalóság által... Görgeit felemeltem
a porból, hogy magának örök dicsőséget,
hazájának szabadságot szerezzen. S ő a ha-
zának gyáván hóhérja lőn.”

Nem is kapott a tábornok hőstetteit dicsé-
rő verset, hanem kapta ezt ni, a nagy Vörös-
marty Mihálytól: „Görgeinek híják a silány
gazembert, / Ki e hazát eladta cudarul. /
Kergesse őt az istennek haragja / A síron in-
nen és a síron túl....” – és ha ez nem ölég,
koszorús költőnk rak rá még egy lapáttal:
„Éljen nyomorból, kínból mindhalálig / És ha
elhal, verje meg a kárhozat.”

Hát így. Csoda-e, hogy e „nemes” gyaláz-
kodás „a nép ajkán” is tovaterjedt, s úgyszól-
ván hivatalos rangra emelkedett? Emlék-
szem a dédnagyapámra, a szabadságharc
megszállott hívére. Ülünk vele szemben az
asztalnál, az öregember fölemeli csontos-
bütykös öklit, akkorát csap az asztalra, hogy
a poharak szeppenten összekoccannak:
„Verje meg a háromisten Görgeit,  / mért ad-
ta el a szép magyar nemzetit!” Itt ugye
mingyár háromisten verné, mert a nép sze-
rint egy ehhöz nem ölég. 

Görgey mindezt tűrte. Csak egyszer emel-
te föl szavát. A kiegyezéskor így írt Kossuth-
nak, kérte: „...hagyjon fel végre amaz áltanok
hirdetésével, melyekkel Ön a haza dolgát fel
nem építhette és fel nem építheti, és a pusz-
ta negációnak azon felette teréről, melyet
újabban elfoglalt, szűnjön meg akadályozni,
amikor nem építhet.” 

Nem használt a józan kérelem. A Kossuth-
levél gyűlöletmagvai termékeny talajra hullot-
tak. Csak kevesen merték szavukat felemel-
ni: „Álljatok mán meg! Mit tehetett volna bár-
ki is a világ két leghatalmasabb hadseregé-
vel szemben?!” Az ilyen töprengést azon

nyomban kórusban lehurrogták: „Az nem
úgy van! A mi nemzetünkön az ördög sere-
gei sem vesznek erőt! Mink csak akkor bu-
kunk, ha belső árulás történt, punktum!”

Ezt így tanították az én gyermek- és ifjúko-
romban a szocializmusnak nevezett képződ-
ményben is. A korszak bálványa Kossuth
volt, neki adtak mindenben igazat, a tábor-
nok várbeli lovasszobrát meg ledöntötték.

E havi versünk nem Görgeyről szól (hagy-
nánk nyugodni a 98 éves korában elhuny-
tat). Kortársa és jó ismerőse, Gyulay Pál
(1825–1909) irodalmár, kritikus, egyetemi
tanár és költő írta a szabadságharc hőseire
emlékezve.

Még az 1960-as évek elején történt:
nehány pesti egyetemista besétált a Kerepe-
si temető kapuján. Mentek a jobb oldali ár-
kád-sírokhoz. A legelső árkád boltíve alatt
ott az egyszerű sír, kovácsoltvas kereszt, raj-
ta a tábla: Görgey Arthur 1818–1916. Tettek
a sírra szál virágot, majd óvakodva körülnéz-
tek, az egyik kabát alól előkerült a titkos-tilos
tábla, rajta tintával ez állt: „Nem volt áruló!”
Madzaggal rátették a keresztre, majd el...

Még ki sem értek a kapun, visszanézve lát-
ták, hogy az akkori rend temetőben ügyelő
éber őrei leszedték táblájukat... Két nap múl-
va a diákok vittek másikat – azt is leszedték.
Hozzájuk ugyan nem nyúltak, őket nem zak-
latták, de ez a „fölrakja-leszedi” eltartott egy
darabig. Végül nini: a hatalom feladta, ma-
radt a tábla, míg az idő el nem mállotta.
Hálistennek ma már nincs is szükség erre, a
tábornok lovas szobra pedig újfent ott áll
győztes csatáinak az egyik helyszínén, a bu-
dai Várban. 
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

A HŐSÖK SÍRJA
Egy sírban, az erdő-szélen,
Háromszáz hős alszik mélyen,
Mély sebekkel eltemetve,
Emlék nélkül, elfeledve.
De lehajlik a zöld erdő,
Rájok élő koszorút sző,
És mint álmaik haragja,
Harsog, zúg a bérc patakja,
Éjfél tájban, sírjok ormán,
Felgyúl néha egy-egy villám,
És felindul a természet,
A menny mintegy leborúl,
S mintha volna végitélet,
Mindent egy hang kiált túl.
Mintha trombiták harsognák
Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!
Lelkünk szélyeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!
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„Görgeyt az időben László Fülöp festette.
Én megkérdeztem, hogy meg van-e eléged-
ve a portréjával.
– Jó kép, különösen a szeme kifejezése jó.

Mint valami nagy kérdés az utókorhoz:
Mit csináltatok velem?  

(Hatvany L.: Gyulai Pál estéje – Görgey-
vacsora)

Még tavaly tavasszal történt: Visegrádra
mentünk a 11-es úton, és alig értük el a vá-
rost, egy nagy böhöm táblát láttunk, rajta a
felirat: „Görgey-villa eladó”. Ezen meghök-
kentünk. Pedig tudtuk, amióta a tábornok
felköltözött a mennyeknek országába, volt ez
a villa minden, üdülő, panzió és a többi, mi-
nek hát a hökkenés?

Azért, mert nem lehet attól az érzéstől
csak úgy lazán megszabadulni, hogy itt élt
majdnem ötven évig. Lehetett volna ez em-
lékhely akár. Kisebb ember kisebb emlékhe-
lyét is megtáblázták, megkoszorúzták már e
hazában...

Görgey Arthur nem az osztrákoknak tette
le a fegyvert. Azokat ő a szabadságharc alatt
sorra-rendre elverte, így a katonai tartás
rendje szerint maradtak az oroszok. Ezen
meg a bécsi udvar feldühödvén ki akarta őt
is végezni, a cár közbenjárására került kla-
genfurti internálásba, onnét meg az 1867-es
kiegyezés után ebbe a visegrádi villába. A
villa öccsének, Istvánnak volt a tulajdona, ő
építette és adta át használatra bátyjának. 

Szép nagy kertje is van a villának. Itten
kertészkedett, termelt magának különböző
zöldségféléket, gondozta a gyümölcsfákat.
Láttam a csaták aggastyán hősét régi fotog-
ráfián: kantáros kertésznadrág van rajta, fe-
jén nagy karimájú szalmakalap, kezében fo-
nott kosárka, benne ez-az, ami a fáról-földről
gyűjthető. Így láthatták maguk a visegrádi kí-
váncsiak is, ha bekukkantottak a kert kerítés-
rácsán. Meg úgy,  hogy sétálgat a városká-
ban, vagy nézdegéli a soros népünnepélyt,
vagy baktat a Salamon-toronyhoz vezető kap-
tatón, meg-meg áll, sokáig néz lefele a Duna
felé (Krúdy Gyula írt erről igen szépen).

„A visegrádi remete” – így nevezték el őt a
megértőbbek. Ám a „remetének” látogatói is
voltak, igen tekintélyes és komoly urak: Deák
Ferenc, Tisza Kálmán és még nehány politi-
kus, ilyenkor is fotografáltak, ott ül közöttük
tar, kemény koponyájával, gondozott, dús
ősz szakállával, és kék szeme nyugodtan
néz a kamerába. Szíves jó gazda akkor is,
amikor maradék agg vitézei közül nehány föl-
keresi, örül nekik. 

Jaj, de vannak nagyon nemszeretem láto-
gatók is! ...Szokás volt ugyanis a századvégi
Pesten, hogy a szép tavaszi-nyári vasárnapi
reggel elmegyen a család: apa, anya, egy-
két gyerek hajókázni. Fölmegyen a hajó Vi-

segrádig, ottan kiszállnak, nyújtóznak egyet,
és irány a Görgey-villa. Benéznek a kertbe,
látják ám, ott ül az árnyékban magányosan
az öreg tábornok. No, most gyütt el az ideje,
hogy a derék magyar apa illusztrálja övéinek,
milyen az igaz hazafi: fölemeli öklét és átkia-
bál a rácson: „Gazember! Hazaáruló! Hóhér
muszkabérenc!”... és így tovább. Int a gyere-
keinek, ordibáljanak ők is. Ordibálnak hát
együtt. Az aggastyán csak egy pillantást vett
rájuk, majd feláll, otthagyja az idétlen ricsajt
és visszamegy a csöndbe. Emezek meg a
derekasan elvégzett hazafias munka után,
becsörtetnek egy kerthelyiségbe, megjutal-
mazzák magukat, kapja meg a lélek után a
test is a magáét.

Aki pedig azt kicsinálta, hogy Görgey le-
gyen a köztudatban a szabadságharc áruló-
ja, az nem más, mint Kossuth Lajos. 1849
szeptemberében a törökországi Vidinből írta
meg kegyetlen, undok és igazságtalan leve-
lét: „...szegény szerencsétlen hazánk elesett.
Elesett nem ellenségeinek ereje, hanem áru-
lás és alávalóság által... Görgeit felemeltem
a porból, hogy magának örök dicsőséget,
hazájának szabadságot szerezzen. S ő a ha-
zának gyáván hóhérja lőn.”

Nem is kapott a tábornok hőstetteit dicsé-
rő verset, hanem kapta ezt ni, a nagy Vörös-
marty Mihálytól: „Görgeinek híják a silány
gazembert, / Ki e hazát eladta cudarul. /
Kergesse őt az istennek haragja / A síron in-
nen és a síron túl....” – és ha ez nem ölég,
koszorús költőnk rak rá még egy lapáttal:
„Éljen nyomorból, kínból mindhalálig / És ha
elhal, verje meg a kárhozat.”

Hát így. Csoda-e, hogy e „nemes” gyaláz-
kodás „a nép ajkán” is tovaterjedt, s úgyszól-
ván hivatalos rangra emelkedett? Emlék-
szem a dédnagyapámra, a szabadságharc
megszállott hívére. Ülünk vele szemben az
asztalnál, az öregember fölemeli csontos-
bütykös öklit, akkorát csap az asztalra, hogy
a poharak szeppenten összekoccannak:
„Verje meg a háromisten Görgeit,  / mért ad-
ta el a szép magyar nemzetit!” Itt ugye
mingyár háromisten verné, mert a nép sze-
rint egy ehhöz nem ölég. 

Görgey mindezt tűrte. Csak egyszer emel-
te föl szavát. A kiegyezéskor így írt Kossuth-
nak, kérte: „...hagyjon fel végre amaz áltanok
hirdetésével, melyekkel Ön a haza dolgát fel
nem építhette és fel nem építheti, és a pusz-
ta negációnak azon felette teréről, melyet
újabban elfoglalt, szűnjön meg akadályozni,
amikor nem építhet.” 

Nem használt a józan kérelem. A Kossuth-
levél gyűlöletmagvai termékeny talajra hullot-
tak. Csak kevesen merték szavukat felemel-
ni: „Álljatok mán meg! Mit tehetett volna bár-
ki is a világ két leghatalmasabb hadseregé-
vel szemben?!” Az ilyen töprengést azon

nyomban kórusban lehurrogták: „Az nem
úgy van! A mi nemzetünkön az ördög sere-
gei sem vesznek erőt! Mink csak akkor bu-
kunk, ha belső árulás történt, punktum!”

Ezt így tanították az én gyermek- és ifjúko-
romban a szocializmusnak nevezett képződ-
ményben is. A korszak bálványa Kossuth
volt, neki adtak mindenben igazat, a tábor-
nok várbeli lovasszobrát meg ledöntötték.

E havi versünk nem Görgeyről szól (hagy-
nánk nyugodni a 98 éves korában elhuny-
tat). Kortársa és jó ismerőse, Gyulay Pál
(1825–1909) irodalmár, kritikus, egyetemi
tanár és költő írta a szabadságharc hőseire
emlékezve.

Még az 1960-as évek elején történt:
nehány pesti egyetemista besétált a Kerepe-
si temető kapuján. Mentek a jobb oldali ár-
kád-sírokhoz. A legelső árkád boltíve alatt
ott az egyszerű sír, kovácsoltvas kereszt, raj-
ta a tábla: Görgey Arthur 1818–1916. Tettek
a sírra szál virágot, majd óvakodva körülnéz-
tek, az egyik kabát alól előkerült a titkos-tilos
tábla, rajta tintával ez állt: „Nem volt áruló!”
Madzaggal rátették a keresztre, majd el...

Még ki sem értek a kapun, visszanézve lát-
ták, hogy az akkori rend temetőben ügyelő
éber őrei leszedték táblájukat... Két nap múl-
va a diákok vittek másikat – azt is leszedték.
Hozzájuk ugyan nem nyúltak, őket nem zak-
latták, de ez a „fölrakja-leszedi” eltartott egy
darabig. Végül nini: a hatalom feladta, ma-
radt a tábla, míg az idő el nem mállotta.
Hálistennek ma már nincs is szükség erre, a
tábornok lovas szobra pedig újfent ott áll
győztes csatáinak az egyik helyszínén, a bu-
dai Várban. 
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

A HŐSÖK SÍRJA
Egy sírban, az erdő-szélen,
Háromszáz hős alszik mélyen,
Mély sebekkel eltemetve,
Emlék nélkül, elfeledve.
De lehajlik a zöld erdő,
Rájok élő koszorút sző,
És mint álmaik haragja,
Harsog, zúg a bérc patakja,
Éjfél tájban, sírjok ormán,
Felgyúl néha egy-egy villám,
És felindul a természet,
A menny mintegy leborúl,
S mintha volna végitélet,
Mindent egy hang kiált túl.
Mintha trombiták harsognák
Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!
Lelkünk szélyeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!
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2014. március 3-án a 84. Genfi Autószalon alkalmából, a
22 országot képviselő újságírókból álló zsűri a PEUGEOT
308-nak ítélte a rangos „Car of the Year” 2014 címet.   

A „Car of the Year” 2014 díjra harminc olyan új, amerikai, koreai,
európai illetve japán modell pá-
lyázott, melyet 2013-ban
kezdtek forgalmazni Eu-
rópában. 

A zsűri, amely 22 or-
szág 58 újságírójának vé-
leményét és ízlését tükrö-
zi, ekkor hirdette ki, hogy
a tavaly decemberben
döntőbe választott hét mo-
dell közül melyiknek ítélte
a díjat.

A szavazás eredménye-
ként az idei győztes az új
PEUGEOT 308.

Az új 308 a negyedik PE-
UGEOT modell, amely eb-
ben az elismerésben része-
sül. Korábban a 307
(2002), a 405 (1988) és az
504 (1969) nyerte el az „Év autója” címet.

Az új 308-at a márka történelmi bölcsőjének tekintett Sochaux-
ban gyártják, és 2013 utolsó harmadában kezdték forgalmazni
Európában. Kínában, a világ első számú piacán, 2015 elején kez-
dik el gyártani és forgalmazni. 

Az „Év autója” 2014 cím a legrangosabb elismerés, melyben
az új 308 részesült. Ez a modell a kiválóság jegyében testesíti

meg a márka legfontosabb értékeit az elegáns és dinamikus for-
materv, a számottevő súlycsökkentésre épülő hatékony tervezés,
az újító szellemű (i-Cockpit) vezetőhelynek is köszönhető vezeté-
si élmény és a kimagasló minőség tekintetében. 

A modell sikerét tükrö-
zik az eladási darabszá-
mok: bevezetése óta
több mint 55.000 pél-
dányt rendeltek belőle.
Magas modellmixének
köszönhetően az új
308 a márka exkluzivi-
tásának növeléséhez
is hozzájárul: a meg-
rendelések 48 száza-
lékát a két legmaga-
sabb felszereltségi
szint teszi ki.

Tavasztól az új 308
kínálata újabb ka-
rosszériaváltozattal,
az új 308 SW-vel bő-

vül. Az elegáns és tá-
gas kombi a lejtőshátú változathoz hasonlón csak a

nevében hasonlít elődjéhez. 
A modell bevezetésekor kilenc motor alkotta a választékot.

Mértéktartó fogyasztás jellemzi a négy benzines és az öt dízelmo-
tort; a kínálat most a teljesen új 130 lóerős új háromhengeres
benzines PureTech 1.2 e-THP turbómotorral, valamint három új
BlueHDi motorral egészül ki. Ez utóbbiak közül az új 120 lóerős
1.6l BlueHDi mindössze 82 gramm CO2-t bocsát ki kilométeren-
ként, ami a legjobbnak számít a kategóriában.
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Lány:
– Te, olyan érzésem van, mintha meg

akarnál dugni.
Fiú:
– Á, dehogy...
Lány:
– Nem baj, most már állj neki, mert meg

akarok szabadulni ettõl az érzéstõl.
* * *

A kiskatona alkalmi partnert keres:
– Mi a foglalkozása, kisasszony?
– Nem látja? Szexbomba vagyok!
– Az elsõ vagy a második világháború-

ból?
* * *

Holdtalan éjszaka. Sötét van. Csak ket-
ten vagyunk.

Elõveszem a csövemet, te tágra nyílt
szemmel nézed.

Kupakolunk, aztán ledugom kicsit mé-
lyebbre.

Te óvatosan megszívod, de vigyázol.
Nem szereted az ízét, nem akarod, hogy

a szádba menjen... K.*va nehéz sötétben
benzint lopni!!!

* * *
– Miben hasonlít a láz és egy autó fel-

robbantása?
– Mindkettõ jelzés a szervezettõl.

Az új PPeeuuggeeoott   330088 lett az „Év autója” 2014-ben

Nyugdíj-ügyek
KATA-S IDŐSZAK BESZÁMÍTÁSA

Gyakori kérdés, hogy a minimálbérnél alacsonyabb összegű nyugdíjjárulék-
köteles keresetet – például a kisadózó időszakot – hogyan kell beszámítani
a szolgálati időbe. 

Az arányos szolgálati idő fogalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) vezette be. Ennek értelmében ha a biztosított-
nak jogviszonya keretében elért, nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a
külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási idő-
nek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.

Ugyanakkor a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogo-
sultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő, valamint a nyugellátás összegénél figye-
lembe vehető szolgálati idő tartama. A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szol-
gálati idő megállapításánál a biztosítási idő teljes időtartamát kell számítani, ezzel
szemben a nyugellátás összegének megállapításakor a Tny. 39. §-ban rögzített ará-
nyos időtartamot.

Hogy kicsit érthetőbb legyen: a nyugdíjkorhatár idejébe a KATA-s időszak teljes egé-
szében beleszámít. A szolgálati idő megállapításába azonban csak arányosan. Nézzük
egy példán: vállalkozónak negyven év munkaviszonya van, és három év múlva mehet
nyugdíjba. Ha e három évben végig KATA alany, akkor a korhatár elérésekor nyugdíjba
mehet, de a szolgálati ideje nem három évvel, hanem csak kb. két és fél évvel nő. 

Tanács: abban az esetben érdemes a néhány évvel nyugdíj előtt álló vállalkozóknak
KATA-adózást választani, ha az így megtakarított adót és járulékot elteszik nyugdíjas
korukra: önkéntes pénztárba, bankbetétbe, kincstárjegybe. Minden egyéb esetben
azzal lehet szembesülni, hogy a havi nyugdíj még a minimálbéresekénél is alacso-
nyabb lesz – pedig az sem valami sok.
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VII. Dob utca

!Az újonnan kihelyezett „Gyalogos – kerékpáros zóna” jelzőtábla
nagyon magasan van a jobb oldalon, a kanyarodó járművekből

nem lehet észrevenni. Kérjük a jelzőtáblát megismételni a bal olda-
lon. 
• Időközben megszűnt az utca gyalogos – kerékpáros jellege. 
XIII. Margitsziget

!Jelzőtábla mutatta, hogy merre kell Pest felé és merre kell Buda fe-
lé kanyarodni az Árpád hídnál. A jelzőtábla eltűnt, kérjük pótolni. 

• Nyilvántartásunk szerint most is vannak kihelyezve erre vonatkozó
tájékoztató táblák a parkoló ki- és bejáratánál. 

VI. Király utca 

!Lezárták az Andrássy utat, ezért zsákutca
lett a Hegedű utca a Király utcától. A lezá-

rás megszűnt, feleslegessé vált a jelzőtábla,
kérjük leszerelni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

VIII. Üllői út 86.

!A járdán állnak – évek óta – az autók a kórház előtt. Jó lenne út-
burkolati jelekkel legálissá tenni a parkolást. 

• Az útburkolati jelek felfestéséről intézkedtünk. 
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A feleségem és én 20 évig
boldogan éltünk. Aztán ta-
lálkoztunk...

* * *
Gyönyörû gyerekeim van-

nak. Hál'istennek a felesé-
gem megcsalt...

* * *
A feleségem a nászéjsza-

káig félt a sötétben. Aztán
meglátott engem ruha nél-
kül. Azóta világosban is fél.

* * *
A feleségem a leg-

rosszabb szakács. Mi mindig
a vacsora végén imádko-
zunk...

* * *
Egyszer valaki ellopta az

autónkat. Kérdeztem a
feleségem, látta-e, hogy
néztek ki a rablók? Erre azt
mondja: „Nem láttam õket,
de a rendszámot felírtam!“

* * *
Egyik nap felhívtam a fe-

leségem. Azt mondtam ne-

ki: „Drágám, eszembe jutot-
tál és egészen begerjed-
tem”. Azt kérdezte erre: „Ki
beszél?”

* * *
Egyik nap azt mondja a fe-

leségem, vigyem le a szeme-
tet. Mondtam neki: 

„Te fõzted, hát te is tün-
tesd el!”

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

VII. Dob utca. Nagyon magasan
van a jelzőtábla, nem lehet látni

VI. Hegedű utca. Felesle-
gessé vált ez a jelzőtábla

XIII. Margitsziget. Eltűnt
az útbaigazító jelzőtábla

VIII. Üllői út. Hiányoznak az útburkolati jelek

Woody Allen-idézetek
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2014. március 3-án a 84. Genfi Autószalon alkalmából, a
22 országot képviselő újságírókból álló zsűri a PEUGEOT
308-nak ítélte a rangos „Car of the Year” 2014 címet.   

A „Car of the Year” 2014 díjra harminc olyan új, amerikai, koreai,
európai illetve japán modell pá-
lyázott, melyet 2013-ban
kezdtek forgalmazni Eu-
rópában. 

A zsűri, amely 22 or-
szág 58 újságírójának vé-
leményét és ízlését tükrö-
zi, ekkor hirdette ki, hogy
a tavaly decemberben
döntőbe választott hét mo-
dell közül melyiknek ítélte
a díjat.

A szavazás eredménye-
ként az idei győztes az új
PEUGEOT 308.

Az új 308 a negyedik PE-
UGEOT modell, amely eb-
ben az elismerésben része-
sül. Korábban a 307
(2002), a 405 (1988) és az
504 (1969) nyerte el az „Év autója” címet.

Az új 308-at a márka történelmi bölcsőjének tekintett Sochaux-
ban gyártják, és 2013 utolsó harmadában kezdték forgalmazni
Európában. Kínában, a világ első számú piacán, 2015 elején kez-
dik el gyártani és forgalmazni. 

Az „Év autója” 2014 cím a legrangosabb elismerés, melyben
az új 308 részesült. Ez a modell a kiválóság jegyében testesíti

meg a márka legfontosabb értékeit az elegáns és dinamikus for-
materv, a számottevő súlycsökkentésre épülő hatékony tervezés,
az újító szellemű (i-Cockpit) vezetőhelynek is köszönhető vezeté-
si élmény és a kimagasló minőség tekintetében. 

A modell sikerét tükrö-
zik az eladási darabszá-
mok: bevezetése óta
több mint 55.000 pél-
dányt rendeltek belőle.
Magas modellmixének
köszönhetően az új
308 a márka exkluzivi-
tásának növeléséhez
is hozzájárul: a meg-
rendelések 48 száza-
lékát a két legmaga-
sabb felszereltségi
szint teszi ki.

Tavasztól az új 308
kínálata újabb ka-
rosszériaváltozattal,
az új 308 SW-vel bő-

vül. Az elegáns és tá-
gas kombi a lejtőshátú változathoz hasonlón csak a

nevében hasonlít elődjéhez. 
A modell bevezetésekor kilenc motor alkotta a választékot.

Mértéktartó fogyasztás jellemzi a négy benzines és az öt dízelmo-
tort; a kínálat most a teljesen új 130 lóerős új háromhengeres
benzines PureTech 1.2 e-THP turbómotorral, valamint három új
BlueHDi motorral egészül ki. Ez utóbbiak közül az új 120 lóerős
1.6l BlueHDi mindössze 82 gramm CO2-t bocsát ki kilométeren-
ként, ami a legjobbnak számít a kategóriában.
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Lány:
– Te, olyan érzésem van, mintha meg

akarnál dugni.
Fiú:
– Á, dehogy...
Lány:
– Nem baj, most már állj neki, mert meg

akarok szabadulni ettõl az érzéstõl.
* * *

A kiskatona alkalmi partnert keres:
– Mi a foglalkozása, kisasszony?
– Nem látja? Szexbomba vagyok!
– Az elsõ vagy a második világháború-

ból?
* * *

Holdtalan éjszaka. Sötét van. Csak ket-
ten vagyunk.

Elõveszem a csövemet, te tágra nyílt
szemmel nézed.

Kupakolunk, aztán ledugom kicsit mé-
lyebbre.

Te óvatosan megszívod, de vigyázol.
Nem szereted az ízét, nem akarod, hogy

a szádba menjen... K.*va nehéz sötétben
benzint lopni!!!

* * *
– Miben hasonlít a láz és egy autó fel-

robbantása?
– Mindkettõ jelzés a szervezettõl.

Az új PPeeuuggeeoott   330088 lett az „Év autója” 2014-ben

Nyugdíj-ügyek
KATA-S IDŐSZAK BESZÁMÍTÁSA

Gyakori kérdés, hogy a minimálbérnél alacsonyabb összegű nyugdíjjárulék-
köteles keresetet – például a kisadózó időszakot – hogyan kell beszámítani
a szolgálati időbe. 

Az arányos szolgálati idő fogalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) vezette be. Ennek értelmében ha a biztosított-
nak jogviszonya keretében elért, nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a
külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási idő-
nek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.

Ugyanakkor a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogo-
sultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő, valamint a nyugellátás összegénél figye-
lembe vehető szolgálati idő tartama. A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szol-
gálati idő megállapításánál a biztosítási idő teljes időtartamát kell számítani, ezzel
szemben a nyugellátás összegének megállapításakor a Tny. 39. §-ban rögzített ará-
nyos időtartamot.

Hogy kicsit érthetőbb legyen: a nyugdíjkorhatár idejébe a KATA-s időszak teljes egé-
szében beleszámít. A szolgálati idő megállapításába azonban csak arányosan. Nézzük
egy példán: vállalkozónak negyven év munkaviszonya van, és három év múlva mehet
nyugdíjba. Ha e három évben végig KATA alany, akkor a korhatár elérésekor nyugdíjba
mehet, de a szolgálati ideje nem három évvel, hanem csak kb. két és fél évvel nő. 

Tanács: abban az esetben érdemes a néhány évvel nyugdíj előtt álló vállalkozóknak
KATA-adózást választani, ha az így megtakarított adót és járulékot elteszik nyugdíjas
korukra: önkéntes pénztárba, bankbetétbe, kincstárjegybe. Minden egyéb esetben
azzal lehet szembesülni, hogy a havi nyugdíj még a minimálbéresekénél is alacso-
nyabb lesz – pedig az sem valami sok.
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VII. Dob utca

!Az újonnan kihelyezett „Gyalogos – kerékpáros zóna” jelzőtábla
nagyon magasan van a jobb oldalon, a kanyarodó járművekből

nem lehet észrevenni. Kérjük a jelzőtáblát megismételni a bal olda-
lon. 
• Időközben megszűnt az utca gyalogos – kerékpáros jellege. 
XIII. Margitsziget

!Jelzőtábla mutatta, hogy merre kell Pest felé és merre kell Buda fe-
lé kanyarodni az Árpád hídnál. A jelzőtábla eltűnt, kérjük pótolni. 

• Nyilvántartásunk szerint most is vannak kihelyezve erre vonatkozó
tájékoztató táblák a parkoló ki- és bejáratánál. 

VI. Király utca 

!Lezárták az Andrássy utat, ezért zsákutca
lett a Hegedű utca a Király utcától. A lezá-

rás megszűnt, feleslegessé vált a jelzőtábla,
kérjük leszerelni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

VIII. Üllői út 86.

!A járdán állnak – évek óta – az autók a kórház előtt. Jó lenne út-
burkolati jelekkel legálissá tenni a parkolást. 

• Az útburkolati jelek felfestéséről intézkedtünk. 
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A feleségem és én 20 évig
boldogan éltünk. Aztán ta-
lálkoztunk...

* * *
Gyönyörû gyerekeim van-

nak. Hál'istennek a felesé-
gem megcsalt...

* * *
A feleségem a nászéjsza-

káig félt a sötétben. Aztán
meglátott engem ruha nél-
kül. Azóta világosban is fél.

* * *
A feleségem a leg-

rosszabb szakács. Mi mindig
a vacsora végén imádko-
zunk...

* * *
Egyszer valaki ellopta az

autónkat. Kérdeztem a
feleségem, látta-e, hogy
néztek ki a rablók? Erre azt
mondja: „Nem láttam õket,
de a rendszámot felírtam!“

* * *
Egyik nap felhívtam a fe-

leségem. Azt mondtam ne-

ki: „Drágám, eszembe jutot-
tál és egészen begerjed-
tem”. Azt kérdezte erre: „Ki
beszél?”

* * *
Egyik nap azt mondja a fe-

leségem, vigyem le a szeme-
tet. Mondtam neki: 

„Te fõzted, hát te is tün-
tesd el!”

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

VII. Dob utca. Nagyon magasan
van a jelzőtábla, nem lehet látni

VI. Hegedű utca. Felesle-
gessé vált ez a jelzőtábla

XIII. Margitsziget. Eltűnt
az útbaigazító jelzőtábla

VIII. Üllői út. Hiányoznak az útburkolati jelek

Woody Allen-idézetek
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VI. Király utca 26. 

!Jelzőtábla figyelmeztet arra, hogy a következő utca „jobbkezes”.
Azonban forgalmirend-változás történt, az utca már „kifelé” egyirá-

nyú, megszűnt a „jobbkezesség”. Kérjük a felesleges jelzőtáblát le-
szerelni. 
• A tábla megszüntetéséről intézkedtünk. 
VI. Zeneakadémia

!Az építkezések miatt ideiglenes terelővonalakat festettek fel Az
építkezés véget ért, kérjük az ideiglenes jeleket eltávolítani. 

• A forgalmi rend még nem végleges. Az épület körül még előrelát-
hatólag további építési munkák lesznek. 
II. Árpád fejedelem útja 

!Minden héten baleset történik a Komjádi fürdőnél, a balra kanya-
rodó járművek miatt. Kérünk jelzőlámpát telepíteni a jelzett hely-

színre. 

• A fonódó villamos kialakításával az a csomópont megszűnik. A
Komjádi Béla utcai csomópont módosul, itt lesz lehetőség a balra
kanyarodásra. A beruházás (fonódó villamos) márciusban kezdődik,
jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. 
XI. Budaörsi út (BAH előtt befelé)

!A külső sávból sokan „szemtelenkednek” be a csomópont előtt a
belső sávba. Jó lenne ezt záróvonallal megakadályozni. 

• A csomópontban lévő szétválás jelenleg útirányjelző és besorolás
rendjét jelző táblákkal van jelezve. A Hegyalja út felé a sáv 50 méte-
ren záróvonallal van elválasztva az Alkotás utca felé haladó két sáv-
tól. Az Erzsébet híd pesti hídfőjén végzett munkálatok idején volt ta-
pasztalható főleg a leírt szituáció, azonban ez mára megszűnt, a tor-
lódások is időben lecsökkentek, a szabálytalan sávváltásokat a fel-
festett záróvonalak sem fogják megakadályozni. 
II. Pasaréti út – Gábor Áron út sarok 

!Nagyon rövid a zöld jelzés a Gábor Áron úton lefelé a Pasaréti út-
nál. Taxis kolléga kéri a hosszabb fázisidőt. 

• Az észrevételt továbbítjuk a Budapesti Közlekedési Központ felé. 

VIII. Práter utca 22. 

!„Megállni tilos” jelzőtábla van a jelzett helyszínen, pedig itt szabá-
lyosan van kialakítva parkoló. Az itt parkolók senkit sem zavarnak,

kérjük a felesleges tilalmat feloldani. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.
SMS: 06/20/924-7645, e-mail: lampafelelos@freemail.hu 

Juhász Péter
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Szombathely után Nyíregyháza is bírságol

Felosztották az országot
A közlekedési szabálysértések elkövetői eddig Szombat-
helyről a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságról kapták meg
a határozatot és azzal együtt a bírságot, amit 30 napon be-
lül be kellett fizetniük. Február elsejétől már Nyíregyházá-
ról, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főka-
pitányságról is érkezhet hasonlóan „zsíros” üzenet.

Mióta a közlekedési szabálysértések igen széles körét közigazgatá-
si bírság hatáskörébe utalta a jogalkotó, azóta Szombathely vált a
mumussá. Amennyiben e megyeszékhelyről, illetve a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányságról kapott bárki is levelet, félve bontotta fel a
küldeményt, mert többnyire zsebbe nyúló üzenetet tartalmazott. A
bírság összege a szabálysértés súlyosságától függően 30 és 300
ezer forint között változhatott.

A rendszer annyiban változott, hogy február elsejétől megosztották
az adminisztrációs terheket a rendőrségen belül is. A Vas megyei fő-
kapitány szabja ki a bírságot Baranya, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Ko-
márom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye, va-
lamint Budapest területén elkövetett közlekedési szabálysértésekre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány illetékessé-
ge Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nóg-
rád és Pest megyére terjed ki.

A két megyei főkapitányság első fokon jár el az ügyekben, másod-
fokra fellebbezni a budapesti rendőrfőkapitányhoz lehet.

Az eljárás menetében mindez semmilyen változással nem jár,
pusztán a feladat, illetve tehermegosztás szempontjából történt vál-
tozás. Annyiban talán mégis, hogy míg eddig Szombathelytől retteg-
tek a közlekedők, február óta az ország középső és keleti felében
élők számára a Nyíregyházáról érkező hivatalos levelek lehetnek a fe-
nyegető tartalmúak.

k.z.t.

VI. Király utca. Már nem jobbke-
zes a következő kereszteződés

VI. Király utca. Feleslegessé vál-
tak az ideiglenes terelővonalak

II. Árpád fejedelem útja. Min-
den héten van súlyos baleset
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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

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-tól 2,70%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-

Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól

Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 

Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól

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

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Laminálás A/4-ig 350.-tõl
Az árak 2014. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitvatartással!

Április 14 . (12-e szombatra esik)

• Elõzõ havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA havi befizetés

Fontos határidõk
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VI. Király utca 26. 

!Jelzőtábla figyelmeztet arra, hogy a következő utca „jobbkezes”.
Azonban forgalmirend-változás történt, az utca már „kifelé” egyirá-

nyú, megszűnt a „jobbkezesség”. Kérjük a felesleges jelzőtáblát le-
szerelni. 
• A tábla megszüntetéséről intézkedtünk. 
VI. Zeneakadémia

!Az építkezések miatt ideiglenes terelővonalakat festettek fel Az
építkezés véget ért, kérjük az ideiglenes jeleket eltávolítani. 

• A forgalmi rend még nem végleges. Az épület körül még előrelát-
hatólag további építési munkák lesznek. 
II. Árpád fejedelem útja 

!Minden héten baleset történik a Komjádi fürdőnél, a balra kanya-
rodó járművek miatt. Kérünk jelzőlámpát telepíteni a jelzett hely-

színre. 

• A fonódó villamos kialakításával az a csomópont megszűnik. A
Komjádi Béla utcai csomópont módosul, itt lesz lehetőség a balra
kanyarodásra. A beruházás (fonódó villamos) márciusban kezdődik,
jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. 
XI. Budaörsi út (BAH előtt befelé)

!A külső sávból sokan „szemtelenkednek” be a csomópont előtt a
belső sávba. Jó lenne ezt záróvonallal megakadályozni. 

• A csomópontban lévő szétválás jelenleg útirányjelző és besorolás
rendjét jelző táblákkal van jelezve. A Hegyalja út felé a sáv 50 méte-
ren záróvonallal van elválasztva az Alkotás utca felé haladó két sáv-
tól. Az Erzsébet híd pesti hídfőjén végzett munkálatok idején volt ta-
pasztalható főleg a leírt szituáció, azonban ez mára megszűnt, a tor-
lódások is időben lecsökkentek, a szabálytalan sávváltásokat a fel-
festett záróvonalak sem fogják megakadályozni. 
II. Pasaréti út – Gábor Áron út sarok 

!Nagyon rövid a zöld jelzés a Gábor Áron úton lefelé a Pasaréti út-
nál. Taxis kolléga kéri a hosszabb fázisidőt. 

• Az észrevételt továbbítjuk a Budapesti Közlekedési Központ felé. 

VIII. Práter utca 22. 

!„Megállni tilos” jelzőtábla van a jelzett helyszínen, pedig itt szabá-
lyosan van kialakítva parkoló. Az itt parkolók senkit sem zavarnak,

kérjük a felesleges tilalmat feloldani. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.
SMS: 06/20/924-7645, e-mail: lampafelelos@freemail.hu 

Juhász Péter
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Szombathely után Nyíregyháza is bírságol

Felosztották az országot
A közlekedési szabálysértések elkövetői eddig Szombat-
helyről a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságról kapták meg
a határozatot és azzal együtt a bírságot, amit 30 napon be-
lül be kellett fizetniük. Február elsejétől már Nyíregyházá-
ról, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főka-
pitányságról is érkezhet hasonlóan „zsíros” üzenet.

Mióta a közlekedési szabálysértések igen széles körét közigazgatá-
si bírság hatáskörébe utalta a jogalkotó, azóta Szombathely vált a
mumussá. Amennyiben e megyeszékhelyről, illetve a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányságról kapott bárki is levelet, félve bontotta fel a
küldeményt, mert többnyire zsebbe nyúló üzenetet tartalmazott. A
bírság összege a szabálysértés súlyosságától függően 30 és 300
ezer forint között változhatott.

A rendszer annyiban változott, hogy február elsejétől megosztották
az adminisztrációs terheket a rendőrségen belül is. A Vas megyei fő-
kapitány szabja ki a bírságot Baranya, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Ko-
márom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye, va-
lamint Budapest területén elkövetett közlekedési szabálysértésekre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány illetékessé-
ge Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nóg-
rád és Pest megyére terjed ki.

A két megyei főkapitányság első fokon jár el az ügyekben, másod-
fokra fellebbezni a budapesti rendőrfőkapitányhoz lehet.

Az eljárás menetében mindez semmilyen változással nem jár,
pusztán a feladat, illetve tehermegosztás szempontjából történt vál-
tozás. Annyiban talán mégis, hogy míg eddig Szombathelytől retteg-
tek a közlekedők, február óta az ország középső és keleti felében
élők számára a Nyíregyházáról érkező hivatalos levelek lehetnek a fe-
nyegető tartalmúak.

k.z.t.

VI. Király utca. Már nem jobbke-
zes a következő kereszteződés

VI. Király utca. Feleslegessé vál-
tak az ideiglenes terelővonalak

II. Árpád fejedelem útja. Min-
den héten van súlyos baleset
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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

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-tól 2,70%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-

Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól

Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 

Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól

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

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Laminálás A/4-ig 350.-tõl
Az árak 2014. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitvatartással!

Április 14 . (12-e szombatra esik)

• Elõzõ havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA havi befizetés

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

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.

*Az egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék össze-
ge a minimálbér másfélszere-
sének 8,5%-a, tehát 12.941 Ft.
Mivel azonban a havi járulék-
bevalláson ezt több részre
bontva kell bevallani, és a ré-
szek közül kettőt is felfelé kell
kerekíteni, a havi fizetendő
összeg nem 12.941, hanem
12.942 Ft. Egy forinttal több
tehát, mint amit januári és feb-
ruári számainkban közöltünk.
Ha valaki nagyon precíz szeret-
ne lenni befizetéseiben, akkor
a havi utalással 2 Ft, azaz kettő
forintot tegyen hozzá a márciu-
si járulékaihoz és a továbbiak-
ban a fenti javított összeget fi-
zesse havonta. 
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A járulékok közül nem kell megfizetnie a
27%-os szociális hozzájárulási adót a követ-
kezőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. december 31-
én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, balese-
ti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkant-
sági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsá-
gi ellátásban részesül és egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alap-
ján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől illeti
meg az egyéni vállalkozókat, továbbá a bt., kkt.,
kft. személyesen közreműködő tagjait. A kedvez-
mény a minimálbér kétszeres összegéig vehető

igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját já-
rulékaiból (alkalmazottakra tehát nem vonatko-
zik). A 2012. július 1. előtti időszakra ez az adó-
kedvezmény nem érvényesíthető. 2012. július 1.
utáni időszakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal összefüg-
gő egyéb törvények módosításáról 462/A. §.)

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

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

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

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.

*Az egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék össze-
ge a minimálbér másfélszere-
sének 8,5%-a, tehát 12.941 Ft.
Mivel azonban a havi járulék-
bevalláson ezt több részre
bontva kell bevallani, és a ré-
szek közül kettőt is felfelé kell
kerekíteni, a havi fizetendő
összeg nem 12.941, hanem
12.942 Ft. Egy forinttal több
tehát, mint amit januári és feb-
ruári számainkban közöltünk.
Ha valaki nagyon precíz szeret-
ne lenni befizetéseiben, akkor
a havi utalással 2 Ft, azaz kettő
forintot tegyen hozzá a márciu-
si járulékaihoz és a továbbiak-
ban a fenti javított összeget fi-
zesse havonta. 
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A járulékok közül nem kell megfizetnie a
27%-os szociális hozzájárulási adót a követ-
kezőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. december 31-
én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, balese-
ti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkant-
sági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsá-
gi ellátásban részesül és egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alap-
ján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől illeti
meg az egyéni vállalkozókat, továbbá a bt., kkt.,
kft. személyesen közreműködő tagjait. A kedvez-
mény a minimálbér kétszeres összegéig vehető

igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját já-
rulékaiból (alkalmazottakra tehát nem vonatko-
zik). A 2012. július 1. előtti időszakra ez az adó-
kedvezmény nem érvényesíthető. 2012. július 1.
utáni időszakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal összefüg-
gő egyéb törvények módosításáról 462/A. §.)

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

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

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Agresszívan vezetnek az amerikai fuvarozók

Feketedoboz 
a New York-i taxisoknak

New York új polgármestere most a taxisokat vette górcső alá.
Szeretné elérni, hogy a sárga autók is tartsák be a sebesség-
korlátozásokat és ne száguldozzanak a metropolison belül. A
statisztikai mutatók alapján ugyan a gépjárművek közötti bal-
esetekben igen kis számban érintettek a fuvarozók, ám a gya-
logosgázolásban jelentős az arányuk.

Ki ne látta volna a közismert francia Taxi című film azon jelenetét, ami-
kor Sylvester Stallone talpig öltönyben, a rá jellemző magabiztossággal
száll be a fehér taxiba, majd felszólítja a sofőrt, hajtson a legrövidebb
időn belül a repülőtérre. Több se kell főszereplőnknek, aki hanyag ele-
ganciával, ám annál nagyobb sebességgel juttatja a kuncsaftot a kért
címre. Ez a jelenet annyiban mindenképpen életszerű, hogy az utasok
zöme igenis azért száll taxiba, mert gyorsabban kíván célba érni, mint
mondjuk tömegközlekedéssel. Ilyenkor előfordul, hogy a sofőr némely
közlekedési szabályt figyelmen kívül hagy.

Úgy tűnik New York új polgármestere – Bill de Blasio – ennek kíván
véget vetni. A metropolis első embere nem retten vissza semmitől. Hiva-
talba lépése óta már megfúrta a Central Park konflisait is, mondván,
azok állategészségügyi szempontból nem kompatibilisek az autóforga-
lommal. Most a taxisokat kívánja megregulázni. A közvélemény szemé-

ben a mintegy ötvenezer taxis – akik a tízmilliós nagyváros utazóközön-
ségét kiszolgálják – agresszív a közlekedésben. Bár a ’90-es évek óta
harmadára csökkent a halálos közúti balesetek száma, de Blasio továb-
bi javulást kíván elérni a sebességhatárok következetes betartatásával.

A tervek szerint ezért menetsebességet mérő és rögzítő feketedobo-
zokkal szerelnék fel a kocsikat. Ezek a sebesség túllépése esetén
hangjelzést adnának, vagy egy radikálisabb elképzelés szerint, egysze-
rűen felfüggesztenék a taxaméter működését. Vagyis amíg a jármű nem
tartja be a korlátozásokat, addig ingyenesen – nem mellesleg illegáli-
san – szállítja utasát.

A megoldás működhet. Ugyanis amióta a limuzin-szolgálatok kocsija-
it kötelezően adatrögzítő berendezéssel szerelték fel, felére esett visz-
sza a baleseti statisztikájuk. Viszont komoly ellenállás várható a taxiso-
főrök részéről, akik attól félnek, az idén sok helyen 50-ről 40-re csök-
kentett sebességhatárokkal együtt ellehetetleníti a taxikat a város.

A felmérések egyébként azt mutatják, hogy miközben az autók közöt-
ti ütközésekből valóban szerény mértékben veszik ki a részüket a taxi-
sok, a gyalogosgázolásokban aránytalanul nagy számban szerepelnek
a sárga kocsik.

New York polgármestere elszánt, úgyhogy az egyik vagy másik meg-
oldással rá fogja kényszeríteni a taxisokra akaratát, erről ne legyen két-
sége senkinek.

Cash 

– Ki a legvonzóbb férfi?
– Mágnes Miska.

* * *

– Mi történik, ha a Miku-
lás karambolozik?

– Szánja bánja.
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Adatok vagyunk. Nem emberek,
csak adatok. Számítógépes szer-
verekben tárolt, csoportosítható,
lekérdezhető, felhasználható ada-
tok. Nem személyesen, hanem
elektronikus úton intézzük ügye-
inket, nem levelezünk, hanem
emailezünk, nem beszélgetünk,
hanem sms-ezünk. Különösen
tettenérhető ez a komputerizálás
a közigazgatásban.

Bevallások, adatközlé-
sek

Ma már nem tudunk a hatósá-
gokkal papír alapon kommunikál-
ni, csak elektronikusan. Ügyfélka-
punk van, ahová „belépünk”. Itt
jelentjük be – többek között – a
vállalkozásunkkal kapcsolatos
változásokat. 

Történt a közelmúltban, hogy
egy taxis egyéni vállalkozó szék-
helyet változtatott. Ezt annak
rendje és módja szerint a saját
ügyfélkapuján keresztül, a megfe-
lelő nyomtatványon bejelentette
az okmányirodának (Az már egy
másik történet, hogy ahány ok-
mányiroda, annyiféle nyomtat-
vány. Országosan több ezer…!).
Hamarosan visszajött a válasz: a
kérést nem tuják feldolgozni,
mert az ügyfél nem azonosítható
be. Sokszorosan leellenőriztük a
beadott anyagot, minden rend-
ben volt. A név, a cím, az adó- és
nyilvántartási szám, minden. Kol-
légánk a végén már abban is ké-
telkedett, hogy őt tényleg úgy hív-
ják-e, ahogyan ötven éve tudja…

Nem szaporítom a szót, a so-
kadik átvizsgálásnál megtaláltuk
a hibát. Az édesanyja vezetékne-
vét nem i-vel, hanem y-nal kell ír-
ni. Na de emiatt nem lehet őt be-
azonosítani? Mire gondolhatott
az ügyintéző, aki ezt a levelet
küldte? Hogy ugyanabban a la-
kásban lakik egy ugyanilyen nevű
ember? Aki ráadásul ugyanott és
ugyanakkor született? Még az
adószáma is megegyezik? Csak
az anyja másképp írja a nevét…?

A válasz persze nyilvánvaló: a
számítógépes program nem gon-
dolkodik, ha hiba van, az adato-
kat „nem engedi tovább”. Neki
tök mindegy, hogy egyetlen betűt
írtunk el, vagy teljes egészében
marhaságokat közöltünk; a hiba,
az hiba. 

Mennyivel egyszerűbb volt ez a
komputer előtti korban! Ha Man-
cika a titkárságon látta, hogy ez a
szerencsétlen Jóska még az any-

ja nevét sem tudja helyesen leír-
ni, hát sóhajtott egyet és átjavítot-
ta. Aztán iktatta, ráütötte a pecsé-
tet, és az ügy el volt intézve. 

Közigazgatási bírságok

Néhány éve kezdődött. A gyanút-
lan taxis egyszer csak kapott egy
harmincezres csekket Szombat-
helyről. Tiltott megállásért, vagy
várakozásért. Eleinte teljes volt a
tanácstalanság: „Életemben nem
jártam Szombathelyen!”

Kisvártatva kiderült, hogy a
komplett szabálysértési osztály
költözött e vidéki városba, és kül-
dözgette a bírságcsekkeket, lett
légyen a szabálysértés bárhol az
országban elkövetve. Aztán né-
hány hónapja jött a hír, hogy a
megállás és várakozás szabály-
sértés kikerült a közigazgatási
bírságok köréből. Ám korai volt
az öröm; nem a bírságolás szűnt
meg, csak annak automatikus jel-
lege (a közigazgatási bírságnál
nem vizsgálják hogy ki vezeti a
gépkocsit, az üzembentartó kap-
ja a csekket). Továbbra is figyel
tehát a közterületi kamera, csak
a büntetés kiszabása két lépcső-
ből áll. Először tisztázzák, hogy ki
vezette a gépkocsit, és a csekket
már célzottan neki küldik ki. 

Viszont nincs mérlegelés: az
összeg változatlanul harmincezer.
Nincsenek mentő körülmények,
nincs méltányosság. Elkövetted,
vagy nem? Ha igen, akkor fizess,
ha nem, akkor bocsánat – ja
nem, ezt a szót még nem láttam
leírva egyetlen eljárást megszün-
tető határozatban sem…

Ugye azt mindannyian tudjuk,
hogy a közlekedés során bármi-
lyen szabálytalanságot is köves-
sünk el, nincs két egyforma eset.
Mások a körülmények, más a for-
galom, más a cél. Nézzük egy
példával. Vegyük Budapest hete-
dik kerületét, egy főútvonal és
mellékutca kereszteződését dél-
után négy óra, csúcsforgalom
(közelmúltban megtörtént esetet
írok le). Mellékutcából érkezik
egy böhöm fekete terepjáró
sötétitett ablakokkal. Nem talál
parkolóhelyet (nem is keres),
megáll a sarkon úgy, hogy mind-
két utcába belóg. Nagydarab ko-
pasz fütyörészve kiszáll, pittyent
a távirányítón és elbattyog a dol-
gára. Érkezik a menetrend szerin-
ti troli, és nem tud befordulni.
Próbálkozik, centizget, de hiába
– nem fér el. Eleinte békésen du-

dálgat a vezető, majd kiszáll,
hogy személyesen intézkedjen.
Semmi eredmény, de a kocsisor
föltorlódik és lassan már a Kör-
útig ér. Talán negyedóra is elte-
lik, és semmi megoldás. Több
száz ember idejét rabolja, útját
akadályozza egyetlen autó, ami
szabálytalanul parkol. Már éppen
a rendőri intézkedést várják (ők
is elakadtak a dugóban), amikor
előkerül a böhöm, és „húbam-
meg” felkiáltással beül a kocsiba,
majd elviharzik. Nem baj, a közte-
rületi kamera felvette az egészet,
majd jól megbüntetik. Harminc-
ezerre.

Másik eset, ugyanez a keresz-
teződés hajnal három órakor. Ta-
xis érkezik, fáradt bárzenészt
hozza haza. Megáll ugyanazon a
sarkon, utas fizet és kiszáll, taxi
továbbhalad. Nulla forgalom, ki-
halt környék. A közterületi kame-
ra persze most is aktív, felvétel
készül. Hamarosan érkezik a
csekk, harmincezer. 

Ugyanaz a szabálysértés, még-
is micsoda különbség! A taxis
nem zavart senkit, csupán a mun-
káját végezte (igaz, lehet hogy a
böhöm is „dolgozott”, a védelmi
pénzt szedte be a környező
üzletekből…). Az eset, ha szigorú-
an vesszük, ugyanaz: a megállási
szabályok megsértése. Mégis,
gondolom mindenki igazságérze-
te berzenkedik az
ellen, hogy a két
esetet azonos sú-
lyúnak kell elbírálni
és azonos bírsá-
got kiszabni. Nem
helyes ez így…

Igen, tudom, a
jogszabály kötelez.
De azt már a bol-
dog emlékezetű
Hofi Géza is meg-
mondta, hogy
„azért mert tör-
vény, még lehet
szar!”

Adóügyek

Azt mondják, Ma-
gyarországon
nemzeti sport az
adócsalás (szerin-
tem máshol is).
Mindenki megpró-
bál nehezen meg-
szerzett bevételé-
ből kisebb-na-
gyobb részt adó-
mentesen megtar-

tani magának. Olyik kényszerből,
minimális megélhetése biztosíté-
kaként, más meg luxuskörülmé-
nyeinek fenntartása céljából. 

Ha egy piaci árus nem ad
nyugtát mondjuk két kiló almáról
– és ezt botor módon egy adóel-
lenőrrel szemben követi el –,
százezres büntetést kockáztat.
Igen, egy ezer forintos bevétel el-
titkolásával – amelynek adótarta-
ma általában a száz forintot sem
éri el – százezer forintos bírságra
számíthat. Nincs mérlegelés,
nincs méltányosság, adót csalt,
bűnhődjön. Ha mindezt százmilli-
ós nagyságrendben teszi, sztár-
ügyvédek hada áll készenlétben,
hogy „megvédje” Ha egy taxis
nem ad nyugtát a fuvar végén,
szintén komoly büntetésre szá-
míthat. Illetve – a napokban cso-
da történt! Egy fogyasztóvédelmi
vizsgálat nyomán nem büntetést,
csak figyelmeztetést szabott ki a
hatóság. Nyilván méltányolták a
benyújtott kifogás nyomán, hogy
a taxist sürgették, összezavarták
kiszállás közben, nem csalni
akart, hiszen a nyugta már ki volt
nyomtatva, ott fityegett a taxamé-
terben. Csak éppen nem nyomta
az ellenőr kezébe. Őszintén szól-
va évek óta nem találkoztunk
ilyen eljárással. Lehet, hogy válto-
zik valami…?

-oli-
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A közigazgatás elembertelenedése
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Agresszívan vezetnek az amerikai fuvarozók

Feketedoboz 
a New York-i taxisoknak

New York új polgármestere most a taxisokat vette górcső alá.
Szeretné elérni, hogy a sárga autók is tartsák be a sebesség-
korlátozásokat és ne száguldozzanak a metropolison belül. A
statisztikai mutatók alapján ugyan a gépjárművek közötti bal-
esetekben igen kis számban érintettek a fuvarozók, ám a gya-
logosgázolásban jelentős az arányuk.

Ki ne látta volna a közismert francia Taxi című film azon jelenetét, ami-
kor Sylvester Stallone talpig öltönyben, a rá jellemző magabiztossággal
száll be a fehér taxiba, majd felszólítja a sofőrt, hajtson a legrövidebb
időn belül a repülőtérre. Több se kell főszereplőnknek, aki hanyag ele-
ganciával, ám annál nagyobb sebességgel juttatja a kuncsaftot a kért
címre. Ez a jelenet annyiban mindenképpen életszerű, hogy az utasok
zöme igenis azért száll taxiba, mert gyorsabban kíván célba érni, mint
mondjuk tömegközlekedéssel. Ilyenkor előfordul, hogy a sofőr némely
közlekedési szabályt figyelmen kívül hagy.

Úgy tűnik New York új polgármestere – Bill de Blasio – ennek kíván
véget vetni. A metropolis első embere nem retten vissza semmitől. Hiva-
talba lépése óta már megfúrta a Central Park konflisait is, mondván,
azok állategészségügyi szempontból nem kompatibilisek az autóforga-
lommal. Most a taxisokat kívánja megregulázni. A közvélemény szemé-

ben a mintegy ötvenezer taxis – akik a tízmilliós nagyváros utazóközön-
ségét kiszolgálják – agresszív a közlekedésben. Bár a ’90-es évek óta
harmadára csökkent a halálos közúti balesetek száma, de Blasio továb-
bi javulást kíván elérni a sebességhatárok következetes betartatásával.

A tervek szerint ezért menetsebességet mérő és rögzítő feketedobo-
zokkal szerelnék fel a kocsikat. Ezek a sebesség túllépése esetén
hangjelzést adnának, vagy egy radikálisabb elképzelés szerint, egysze-
rűen felfüggesztenék a taxaméter működését. Vagyis amíg a jármű nem
tartja be a korlátozásokat, addig ingyenesen – nem mellesleg illegáli-
san – szállítja utasát.

A megoldás működhet. Ugyanis amióta a limuzin-szolgálatok kocsija-
it kötelezően adatrögzítő berendezéssel szerelték fel, felére esett visz-
sza a baleseti statisztikájuk. Viszont komoly ellenállás várható a taxiso-
főrök részéről, akik attól félnek, az idén sok helyen 50-ről 40-re csök-
kentett sebességhatárokkal együtt ellehetetleníti a taxikat a város.

A felmérések egyébként azt mutatják, hogy miközben az autók közöt-
ti ütközésekből valóban szerény mértékben veszik ki a részüket a taxi-
sok, a gyalogosgázolásokban aránytalanul nagy számban szerepelnek
a sárga kocsik.

New York polgármestere elszánt, úgyhogy az egyik vagy másik meg-
oldással rá fogja kényszeríteni a taxisokra akaratát, erről ne legyen két-
sége senkinek.

Cash 

– Ki a legvonzóbb férfi?
– Mágnes Miska.

* * *

– Mi történik, ha a Miku-
lás karambolozik?

– Szánja bánja.
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Adatok vagyunk. Nem emberek,
csak adatok. Számítógépes szer-
verekben tárolt, csoportosítható,
lekérdezhető, felhasználható ada-
tok. Nem személyesen, hanem
elektronikus úton intézzük ügye-
inket, nem levelezünk, hanem
emailezünk, nem beszélgetünk,
hanem sms-ezünk. Különösen
tettenérhető ez a komputerizálás
a közigazgatásban.

Bevallások, adatközlé-
sek

Ma már nem tudunk a hatósá-
gokkal papír alapon kommunikál-
ni, csak elektronikusan. Ügyfélka-
punk van, ahová „belépünk”. Itt
jelentjük be – többek között – a
vállalkozásunkkal kapcsolatos
változásokat. 

Történt a közelmúltban, hogy
egy taxis egyéni vállalkozó szék-
helyet változtatott. Ezt annak
rendje és módja szerint a saját
ügyfélkapuján keresztül, a megfe-
lelő nyomtatványon bejelentette
az okmányirodának (Az már egy
másik történet, hogy ahány ok-
mányiroda, annyiféle nyomtat-
vány. Országosan több ezer…!).
Hamarosan visszajött a válasz: a
kérést nem tuják feldolgozni,
mert az ügyfél nem azonosítható
be. Sokszorosan leellenőriztük a
beadott anyagot, minden rend-
ben volt. A név, a cím, az adó- és
nyilvántartási szám, minden. Kol-
légánk a végén már abban is ké-
telkedett, hogy őt tényleg úgy hív-
ják-e, ahogyan ötven éve tudja…

Nem szaporítom a szót, a so-
kadik átvizsgálásnál megtaláltuk
a hibát. Az édesanyja vezetékne-
vét nem i-vel, hanem y-nal kell ír-
ni. Na de emiatt nem lehet őt be-
azonosítani? Mire gondolhatott
az ügyintéző, aki ezt a levelet
küldte? Hogy ugyanabban a la-
kásban lakik egy ugyanilyen nevű
ember? Aki ráadásul ugyanott és
ugyanakkor született? Még az
adószáma is megegyezik? Csak
az anyja másképp írja a nevét…?

A válasz persze nyilvánvaló: a
számítógépes program nem gon-
dolkodik, ha hiba van, az adato-
kat „nem engedi tovább”. Neki
tök mindegy, hogy egyetlen betűt
írtunk el, vagy teljes egészében
marhaságokat közöltünk; a hiba,
az hiba. 

Mennyivel egyszerűbb volt ez a
komputer előtti korban! Ha Man-
cika a titkárságon látta, hogy ez a
szerencsétlen Jóska még az any-

ja nevét sem tudja helyesen leír-
ni, hát sóhajtott egyet és átjavítot-
ta. Aztán iktatta, ráütötte a pecsé-
tet, és az ügy el volt intézve. 

Közigazgatási bírságok

Néhány éve kezdődött. A gyanút-
lan taxis egyszer csak kapott egy
harmincezres csekket Szombat-
helyről. Tiltott megállásért, vagy
várakozásért. Eleinte teljes volt a
tanácstalanság: „Életemben nem
jártam Szombathelyen!”

Kisvártatva kiderült, hogy a
komplett szabálysértési osztály
költözött e vidéki városba, és kül-
dözgette a bírságcsekkeket, lett
légyen a szabálysértés bárhol az
országban elkövetve. Aztán né-
hány hónapja jött a hír, hogy a
megállás és várakozás szabály-
sértés kikerült a közigazgatási
bírságok köréből. Ám korai volt
az öröm; nem a bírságolás szűnt
meg, csak annak automatikus jel-
lege (a közigazgatási bírságnál
nem vizsgálják hogy ki vezeti a
gépkocsit, az üzembentartó kap-
ja a csekket). Továbbra is figyel
tehát a közterületi kamera, csak
a büntetés kiszabása két lépcső-
ből áll. Először tisztázzák, hogy ki
vezette a gépkocsit, és a csekket
már célzottan neki küldik ki. 

Viszont nincs mérlegelés: az
összeg változatlanul harmincezer.
Nincsenek mentő körülmények,
nincs méltányosság. Elkövetted,
vagy nem? Ha igen, akkor fizess,
ha nem, akkor bocsánat – ja
nem, ezt a szót még nem láttam
leírva egyetlen eljárást megszün-
tető határozatban sem…

Ugye azt mindannyian tudjuk,
hogy a közlekedés során bármi-
lyen szabálytalanságot is köves-
sünk el, nincs két egyforma eset.
Mások a körülmények, más a for-
galom, más a cél. Nézzük egy
példával. Vegyük Budapest hete-
dik kerületét, egy főútvonal és
mellékutca kereszteződését dél-
után négy óra, csúcsforgalom
(közelmúltban megtörtént esetet
írok le). Mellékutcából érkezik
egy böhöm fekete terepjáró
sötétitett ablakokkal. Nem talál
parkolóhelyet (nem is keres),
megáll a sarkon úgy, hogy mind-
két utcába belóg. Nagydarab ko-
pasz fütyörészve kiszáll, pittyent
a távirányítón és elbattyog a dol-
gára. Érkezik a menetrend szerin-
ti troli, és nem tud befordulni.
Próbálkozik, centizget, de hiába
– nem fér el. Eleinte békésen du-

dálgat a vezető, majd kiszáll,
hogy személyesen intézkedjen.
Semmi eredmény, de a kocsisor
föltorlódik és lassan már a Kör-
útig ér. Talán negyedóra is elte-
lik, és semmi megoldás. Több
száz ember idejét rabolja, útját
akadályozza egyetlen autó, ami
szabálytalanul parkol. Már éppen
a rendőri intézkedést várják (ők
is elakadtak a dugóban), amikor
előkerül a böhöm, és „húbam-
meg” felkiáltással beül a kocsiba,
majd elviharzik. Nem baj, a közte-
rületi kamera felvette az egészet,
majd jól megbüntetik. Harminc-
ezerre.

Másik eset, ugyanez a keresz-
teződés hajnal három órakor. Ta-
xis érkezik, fáradt bárzenészt
hozza haza. Megáll ugyanazon a
sarkon, utas fizet és kiszáll, taxi
továbbhalad. Nulla forgalom, ki-
halt környék. A közterületi kame-
ra persze most is aktív, felvétel
készül. Hamarosan érkezik a
csekk, harmincezer. 

Ugyanaz a szabálysértés, még-
is micsoda különbség! A taxis
nem zavart senkit, csupán a mun-
káját végezte (igaz, lehet hogy a
böhöm is „dolgozott”, a védelmi
pénzt szedte be a környező
üzletekből…). Az eset, ha szigorú-
an vesszük, ugyanaz: a megállási
szabályok megsértése. Mégis,
gondolom mindenki igazságérze-
te berzenkedik az
ellen, hogy a két
esetet azonos sú-
lyúnak kell elbírálni
és azonos bírsá-
got kiszabni. Nem
helyes ez így…

Igen, tudom, a
jogszabály kötelez.
De azt már a bol-
dog emlékezetű
Hofi Géza is meg-
mondta, hogy
„azért mert tör-
vény, még lehet
szar!”

Adóügyek

Azt mondják, Ma-
gyarországon
nemzeti sport az
adócsalás (szerin-
tem máshol is).
Mindenki megpró-
bál nehezen meg-
szerzett bevételé-
ből kisebb-na-
gyobb részt adó-
mentesen megtar-

tani magának. Olyik kényszerből,
minimális megélhetése biztosíté-
kaként, más meg luxuskörülmé-
nyeinek fenntartása céljából. 

Ha egy piaci árus nem ad
nyugtát mondjuk két kiló almáról
– és ezt botor módon egy adóel-
lenőrrel szemben követi el –,
százezres büntetést kockáztat.
Igen, egy ezer forintos bevétel el-
titkolásával – amelynek adótarta-
ma általában a száz forintot sem
éri el – százezer forintos bírságra
számíthat. Nincs mérlegelés,
nincs méltányosság, adót csalt,
bűnhődjön. Ha mindezt százmilli-
ós nagyságrendben teszi, sztár-
ügyvédek hada áll készenlétben,
hogy „megvédje” Ha egy taxis
nem ad nyugtát a fuvar végén,
szintén komoly büntetésre szá-
míthat. Illetve – a napokban cso-
da történt! Egy fogyasztóvédelmi
vizsgálat nyomán nem büntetést,
csak figyelmeztetést szabott ki a
hatóság. Nyilván méltányolták a
benyújtott kifogás nyomán, hogy
a taxist sürgették, összezavarták
kiszállás közben, nem csalni
akart, hiszen a nyugta már ki volt
nyomtatva, ott fityegett a taxamé-
terben. Csak éppen nem nyomta
az ellenőr kezébe. Őszintén szól-
va évek óta nem találkoztunk
ilyen eljárással. Lehet, hogy válto-
zik valami…?

-oli-
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A közigazgatás elembertelenedése
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Tisztelt Közgyűlés!
2013. szeptember 1-jén hatályba lépett az
új taxirendelet, mely többek közt kimondja,
hogy a személytaxi szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat milyen diszpécseral-
kalmazást köteles használni a telefonos ren-
delések közvetítésére a szolgáltatást vég-
zők felé.

Ez az ún. „néma” címkiadási rendszer,
ami térinformatikai alapon, emberi beavat-
kozás nélkül választja ki a rendelési címre
küldendő taxit.

Ez a fuvarszervező társaságoknál dolgo-
zó, személytaxi szolgáltatást végző vállalko-
zók többségének hátrányosabb, mint a ko-
rábban használt, URH-rádión keresztül tör-
ténő címkiadási rendszer.

Ezen címkiadási rendszer bevezetését a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a
következőkkel indokolja:

1. A megrendelőért mindig a legközeleb-
bi taxit küldi a rendszer, ami előnyös a meg-
rendelőnek;

2. Csökkenti az üres kilométerek mérté-
két, ami kedvez a taxisnak;

3. A lecsökkent üres kilométereknek kö-
szönhetően kevesebb károsanyag kerül a
főváros levegőjébe;

4. Kisebb mértékben terhelik és zavarják
az autóbusz-forgalmi sávok forgalmát.

5. A fővárosi taxik utasainak joguk van a
nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rá-
dióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető
általi mobiltelefon-használattól mentes uta-
záshoz;

6. Egyes taxishiénák ezáltal már nem
tudják más taxis vállalkozóktól a megrende-
léseket „elvenni”, mivel a fuvarszervező tár-
saságok gépjárművei közül a legközelebb
lévő autó érkezik a megrendelés helyszíné-
re.

(forrás: facebook.com/bkkbudapest)

A BKK fenti okok alapján indokoltnak tar-
totta a fuvarszervező társaságoknál kötele-
zően bevezettetni a „néma” címkiadási
rendszert.

Az alábbiakban szeretném pontról
pontra, kiegészítésekkel bemutatni a
„néma” címkiadási rendszer hátrányát, al-
kalmanként párhuzamba állítva a korábbi,
URH-rádión keresztüli címkiadási rend-
szerrel.

I. A „néma” címkiadási rendszer haszná-
latának szakmai oldalról való megközelí-
tése

1. A megrendelőért mindig a legközeleb-
bi taxit küldi a rendszer, ami előnyös a meg-
rendelőnek

A térinformatikai alapon működő rend-
szer a rendelési címhez mérten először egy
tetszőlegesen meghatározott sugarú, tehát
légvonalban mért körön belül keresi a sza-
bad taxikat, amik közül azután az útvonal-
ban legközelebbi taxit választja ki. Mint azt
a rendelet is tartalmazza, mindez emberi
beavatkozás nélkül történik.

A főváros forgalmi helyzete percről perc-
re változhat, változik. Baleset, hulladékszállí-
tó gépjármű, építkezés, delegáció közleke-
dése, forgalmi körülmények változása (stb.)
– mind-mind olyan helyzetet képesek terem-
teni egyik percről a másikra, amiket egy
számítógépes program emberi beavatkozás
nélkül nem képes követni, ezáltal nem ké-
pes alkalmazkodni sem. Ezek alapján a ren-
delési címhez legközelebbi taxi egyáltalán
nem biztos, hogy a leggyorsabb is, vagyis a
megrendelő sokkal több időt várakozik a ta-
xira, mint amennyit szükséges.

A korábbi, URH-rádión keresztül történő
címkiadó rendszer évtizedek alatt olyan
szintre csiszolódott, ami mind a megrende-
lőnek, mind a taxisnak a legoptimálisabb.

Nem távolságalapú, hanem időalapú
rendszer, vagyis a megrendelő azt a taxit
kapja, ami időben a legközelebb van a ren-
delési címhez. Itt a taxis, mint ember képes
mérlegelni a közte és a rendelési cím kö-
zött fennálló minden körülményt, megítélni,
milyen idővel tudja vállalni a címreérkezést,
és ez alapján jelentkezni egy rendelésre.

Erre a „néma” rendszer nem alkalmas,
gyakran előfordul, hogy olyan taxit párosít
egy megrendeléshez, ami elméletileg a leg-
közelebb van, ám a forgalmi körülmények
alapján távolabb, mint mások.

Meg kell említeni, hogy azokat a térkép-
programokat, melyeket a címkiadó rendsze-
rek használnak, elég ritkán frissítik. A for-
galmi rend esetleges változásait hetekkel,
hónapokkal, esetleg évekkel később korri-
gálják a fejlesztők. Ezzel szemben a taxisok
gyakorlatilag azonnal értesülnek az ilyen
változásokról, munkájukat ezután ennek tu-
datában tudják tervezni.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a

„néma” címkiadási rendszer használatával a
megrendelő nem minden esetben a számá-
ra legoptimálisabb helyzetben lévő taxit
kapja, ezáltal a megrendelési címre tartó ta-
xi sem a legkevesebb üres kilométerrel kiál-
ló taxi lesz.

Felmerülhet, hogy az időalapú címkiosz-
tás a taxisokat szabálytalan, veszélyes köz-
lekedésre kényszeríti a minél több megren-
deléshez jutás reményében.

Ez nem igaz!
Senkit nem kényszerítenek egyetlen tár-

saságnál sem arra, hogy a rendelési címet
szabálytalanul, mások és önmaga testi ép-
ségét veszélyeztetve közelítse meg. Sőt,
minden fuvarszervező cég rendelkezik bel-
ső etikai szabályzattal, amiben előírják a
KRESZ betartását a közlekedés folyamán,
illetve büntetést határoznak meg az etikát-
lan, szabálytalan közlekedést tanúsítók szá-
mára.

2. Csökkenti az üres kilométerek mérté-
két, ami kedvez a taxisnak

Az URH-rádiós rendszer idejében, ha a
taxis végzett a fuvarral, vagy a legtöbb tár-
saságnál használatos környékbeli címkiadó
drosztra ment, vagy keresett egy olyan he-
lyet magának, ahol az URH-rádió térerő
alapján a legjobb vételi és adási jelet pro-
dukálta, és/vagy jó eséllyel lehetett számíta-
ni taxirendelésre a környékre, és ott várta,
hogy a megfelelő időintervallumban jelent-
kezhessen egy rendelésre. Ez a hely "állan-
dó", vagyis további taxisok megjelenése
nem befolyásolta a hely előnyös mivoltát.

A „néma” címkiadó rendszer lehetővé te-
szi, hogy a taxis felmérje, rajta kívül hány
szabad taxi van még a környékén. 

A taxis folyamatosan azt a helyet keresi,
ahol a lehető legkevesebb szabad taxi van
egy bizonyos körzetben. A taxik mozgásával
azonban egy hely tulajdonsága folyamato-
san változik, vagyis ha felbukkan egy sza-
bad taxi a környéken, máris helyet kell vál-
toztatni, hogy megmaradjon a legoptimáli-
sabb pozíció. (Ez akár kerületek közötti
üres gurulást is jelenthet.) Ez azt eredmé-
nyezi, hogy a taxis folyamatosan „hajszolja”
azt a helyet, ahol jó eséllyel ő kapja az első,
környékbeli rendelést, vagyis folyamatosan
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– Emlékszel, szívecském, mi-
lyen boldogok voltunk egy évvel
ezelõtt? 

– De Béla! Hiszen akkor még
nem is ismertük egymást!

– Mondom!

* * *
Este mindig pesszimistának ér-
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Tisztelt Közgyűlés!
2013. szeptember 1-jén hatályba lépett az
új taxirendelet, mely többek közt kimondja,
hogy a személytaxi szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat milyen diszpécseral-
kalmazást köteles használni a telefonos ren-
delések közvetítésére a szolgáltatást vég-
zők felé.

Ez az ún. „néma” címkiadási rendszer,
ami térinformatikai alapon, emberi beavat-
kozás nélkül választja ki a rendelési címre
küldendő taxit.

Ez a fuvarszervező társaságoknál dolgo-
zó, személytaxi szolgáltatást végző vállalko-
zók többségének hátrányosabb, mint a ko-
rábban használt, URH-rádión keresztül tör-
ténő címkiadási rendszer.

Ezen címkiadási rendszer bevezetését a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a
következőkkel indokolja:

1. A megrendelőért mindig a legközeleb-
bi taxit küldi a rendszer, ami előnyös a meg-
rendelőnek;

2. Csökkenti az üres kilométerek mérté-
két, ami kedvez a taxisnak;

3. A lecsökkent üres kilométereknek kö-
szönhetően kevesebb károsanyag kerül a
főváros levegőjébe;

4. Kisebb mértékben terhelik és zavarják
az autóbusz-forgalmi sávok forgalmát.

5. A fővárosi taxik utasainak joguk van a
nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rá-
dióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető
általi mobiltelefon-használattól mentes uta-
záshoz;

6. Egyes taxishiénák ezáltal már nem
tudják más taxis vállalkozóktól a megrende-
léseket „elvenni”, mivel a fuvarszervező tár-
saságok gépjárművei közül a legközelebb
lévő autó érkezik a megrendelés helyszíné-
re.

(forrás: facebook.com/bkkbudapest)

A BKK fenti okok alapján indokoltnak tar-
totta a fuvarszervező társaságoknál kötele-
zően bevezettetni a „néma” címkiadási
rendszert.

Az alábbiakban szeretném pontról
pontra, kiegészítésekkel bemutatni a
„néma” címkiadási rendszer hátrányát, al-
kalmanként párhuzamba állítva a korábbi,
URH-rádión keresztüli címkiadási rend-
szerrel.

I. A „néma” címkiadási rendszer haszná-
latának szakmai oldalról való megközelí-
tése

1. A megrendelőért mindig a legközeleb-
bi taxit küldi a rendszer, ami előnyös a meg-
rendelőnek

A térinformatikai alapon működő rend-
szer a rendelési címhez mérten először egy
tetszőlegesen meghatározott sugarú, tehát
légvonalban mért körön belül keresi a sza-
bad taxikat, amik közül azután az útvonal-
ban legközelebbi taxit választja ki. Mint azt
a rendelet is tartalmazza, mindez emberi
beavatkozás nélkül történik.

A főváros forgalmi helyzete percről perc-
re változhat, változik. Baleset, hulladékszállí-
tó gépjármű, építkezés, delegáció közleke-
dése, forgalmi körülmények változása (stb.)
– mind-mind olyan helyzetet képesek terem-
teni egyik percről a másikra, amiket egy
számítógépes program emberi beavatkozás
nélkül nem képes követni, ezáltal nem ké-
pes alkalmazkodni sem. Ezek alapján a ren-
delési címhez legközelebbi taxi egyáltalán
nem biztos, hogy a leggyorsabb is, vagyis a
megrendelő sokkal több időt várakozik a ta-
xira, mint amennyit szükséges.

A korábbi, URH-rádión keresztül történő
címkiadó rendszer évtizedek alatt olyan
szintre csiszolódott, ami mind a megrende-
lőnek, mind a taxisnak a legoptimálisabb.

Nem távolságalapú, hanem időalapú
rendszer, vagyis a megrendelő azt a taxit
kapja, ami időben a legközelebb van a ren-
delési címhez. Itt a taxis, mint ember képes
mérlegelni a közte és a rendelési cím kö-
zött fennálló minden körülményt, megítélni,
milyen idővel tudja vállalni a címreérkezést,
és ez alapján jelentkezni egy rendelésre.

Erre a „néma” rendszer nem alkalmas,
gyakran előfordul, hogy olyan taxit párosít
egy megrendeléshez, ami elméletileg a leg-
közelebb van, ám a forgalmi körülmények
alapján távolabb, mint mások.

Meg kell említeni, hogy azokat a térkép-
programokat, melyeket a címkiadó rendsze-
rek használnak, elég ritkán frissítik. A for-
galmi rend esetleges változásait hetekkel,
hónapokkal, esetleg évekkel később korri-
gálják a fejlesztők. Ezzel szemben a taxisok
gyakorlatilag azonnal értesülnek az ilyen
változásokról, munkájukat ezután ennek tu-
datában tudják tervezni.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a

„néma” címkiadási rendszer használatával a
megrendelő nem minden esetben a számá-
ra legoptimálisabb helyzetben lévő taxit
kapja, ezáltal a megrendelési címre tartó ta-
xi sem a legkevesebb üres kilométerrel kiál-
ló taxi lesz.

Felmerülhet, hogy az időalapú címkiosz-
tás a taxisokat szabálytalan, veszélyes köz-
lekedésre kényszeríti a minél több megren-
deléshez jutás reményében.

Ez nem igaz!
Senkit nem kényszerítenek egyetlen tár-

saságnál sem arra, hogy a rendelési címet
szabálytalanul, mások és önmaga testi ép-
ségét veszélyeztetve közelítse meg. Sőt,
minden fuvarszervező cég rendelkezik bel-
ső etikai szabályzattal, amiben előírják a
KRESZ betartását a közlekedés folyamán,
illetve büntetést határoznak meg az etikát-
lan, szabálytalan közlekedést tanúsítók szá-
mára.

2. Csökkenti az üres kilométerek mérté-
két, ami kedvez a taxisnak

Az URH-rádiós rendszer idejében, ha a
taxis végzett a fuvarral, vagy a legtöbb tár-
saságnál használatos környékbeli címkiadó
drosztra ment, vagy keresett egy olyan he-
lyet magának, ahol az URH-rádió térerő
alapján a legjobb vételi és adási jelet pro-
dukálta, és/vagy jó eséllyel lehetett számíta-
ni taxirendelésre a környékre, és ott várta,
hogy a megfelelő időintervallumban jelent-
kezhessen egy rendelésre. Ez a hely "állan-
dó", vagyis további taxisok megjelenése
nem befolyásolta a hely előnyös mivoltát.

A „néma” címkiadó rendszer lehetővé te-
szi, hogy a taxis felmérje, rajta kívül hány
szabad taxi van még a környékén. 

A taxis folyamatosan azt a helyet keresi,
ahol a lehető legkevesebb szabad taxi van
egy bizonyos körzetben. A taxik mozgásával
azonban egy hely tulajdonsága folyamato-
san változik, vagyis ha felbukkan egy sza-
bad taxi a környéken, máris helyet kell vál-
toztatni, hogy megmaradjon a legoptimáli-
sabb pozíció. (Ez akár kerületek közötti
üres gurulást is jelenthet.) Ez azt eredmé-
nyezi, hogy a taxis folyamatosan „hajszolja”
azt a helyet, ahol jó eséllyel ő kapja az első,
környékbeli rendelést, vagyis folyamatosan
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termeli az üres kilométereket. Amint az
egyik taxi „odébbáll” a jobb pozíció remé-
nyében, a többi taxis is igazodik ehhez,
vagyis egy folyamatos „mozgolódás” követ-
kezhet be, hiszen senki nem szeretné egy
helyben nézni órákon át, ahogy valaki min-
dig jobb pozícióból elviszi a környékbeli
megrendeléseket. Így az egy taxi által ter-
melt üres kilométerek hatványozottan jelen-
nek meg a többi, környéken lévő taxi által.

Felmerülhet, hogy az URH-rádiós címki-
adási rendszer alkalmazásakor a hatéko-
nyabb címre-jelentkezést bizonyos tiltott
eszközök használatával elő lehet segíteni,
jogtalanul előnyt szerezve ezáltal a becsüle-
tesen dolgozó taxisokkal szemben.

Szintén problémát jelenthet az URH-rá-
dió térerejének alapján megkeresett helyen
való szabálytalan várakozás.

Mindkét esetben ismét arra a belső etikai
szabályzatra hivatkozok, ami minden fuvar-
szervező társaságnál évek óta használatban
van, és ami tiltja, illetve használata esetén
szigorú büntetéssel szankcionálja a meg
nem engedett segédberendezések haszná-
latát (erről egyébként a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság is rendelkezik), valamint
előírja a taxisok kulturált, szabályszerű maga-
tartását a közlekedésben való részvétel so-
rán. (A szabálytalan helyen való várakozást
mind a rendőrség, mind a közterület-felügye-
let bünteti, így a taxisnak ez nem érdeke.)

3. A lecsökkent üres kilométereknek kö-
szönhetően kevesebb károsanyag kerül a
főváros levegőjébe

Fenti két pont alapján kijelenthető, hogy
ezen állítás nem állja meg a helyét. A tér-
kép-program hiányosságai és hibái alapján
tévesen legközelebbinek minősített taxi gya-
korlatban fellépő útvonala, illetve a geo-pozí-
ció alapján a legoptimálisabb hely folyama-
tos „hajszolása” mind-mind üres kilométerek
megtételére kényszeríti a taxit, ami olyan fe-
lesleges károsanyag-kibocsátást eredmé-
nyez, mely az URH-rádión keresztüli címki-
adással és az emberi agy ítélőképességé-
nek felhasználásával elkerülhető lenne.

4. Kisebb mértékben terhelik és zavarják
az autóbusz-forgalmi sávok forgalmát

A KRESZ párhuzamos közlekedésre vo-
natkozó 36. § (8) bekezdésének bd) pontja
alapján a személyszállító taxi szabályszerű-
en közlekedhet, valamint utas ki- és beszál-
lásakor szabályszerűen állhat meg az autó-
busz-forgalmi sávban. Ennek értelmében
forgalomzavarásról nem beszélhetünk, hi-

szen az autóbusz-forgalmi sáv forgalmát
csak olyan jármű zavarhatja, ami a sávot
szabálytalanul veszi igénybe haladás, vára-
kozás vagy megállás által.

Terhelés szempontjából a taxigépkocsik
szerepe jelentéktelen a sávban haladó au-
tóbuszokéhoz képest. Erre példa lehet egy
olyan, párhuzamos közlekedésre alkalmas
úttest, ahol a szélső sáv buszsáv, a belső
(esetleg belső két) sáv egyéb forgalmi sáv.
Megvizsgálva a sávokat kiderül, hogy az a
sáv, ahol a buszok közlekednek, sokkal
elhasználódottabb, mint ahol zömmel sze-
mélyautók és kisteherautók közlekednek,
pedig itt jóval nagyobb mennyiségű sze-
mélyautó halad át, mint ahány taxigépkocsi
a buszsávban. Vagyis a taxigépkocsik kimu-
tathatatlan mértékben terhelik a buszsávot,
annak elhasználódását nem lehet a sze-
mélytaxikra visszavezetni.

5. A fővárosi taxik utasainak joguk van a
nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rá-
dióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető
általi mobiltelefon-használattól mentes uta-
záshoz

A „néma” címkiadási rendszer használa-
tával a rádióforgalmazás nem szűnik meg.
Szintén évtizedes gyakorlat, hogy az utas,
amennyiben különleges igénye van (pl. az
URH, vagy autórádió kikapcsolása), akkor
azt vagy megrendeléskor a diszpécserrel,
vagy az utazás megkezdésekor a taxisofőr-
rel közli, amit természetesen mindenkor fi-
gyelembe vesz a szolgáltatást nyújtó. Duda-
szóról, illetve a járművezető által vezetés
közbeni mobiltelefon-használatról mind a
KRESZ, mind pedig a már említett belső
etikai szabályzatok rendelkeznek.

6. Egyes taxishiénák ezáltal már nem tud-
ják más taxis vállalkozóktól a megrendelé-
seket „elvenni”, mivel a fuvarszervező társa-
ságok gépjárművei közül a legközelebb lé-
vő autó érkezik a megrendelés helyszínére.

A telefonon taxit rendelő utasok a legrit-
kább esetben utaztak el ún. mezítlábas ta-
xikkal (vagy ahogy a BKK fogalmaz: taxishié-
nákkal). A fuvarszervező társaságokhoz hű
utasok minden esetben a gépkocsin elhe-
lyezett matricákat, vagy a minden társaság-
ra jellemző egyedi szabadjelzőket figyelték,
és ez alapján ültek be a taxiba.

Továbbá az, hogy egy adott rendelésre a

legközelebbi taxi megy, még nem jelenti
azt, hogy azonnal ott is van, így is eltelhet a
rendelés kiadásától a címre érkezésig jó
néhány perc, vagyis a „néma” címkiadás
nem szünteti meg ezt az – egyébként nem
jellemző – jelenséget.

Két csoportra sorolható a „taxishiénák”
kifejezés:

a) Fuvarszervező társasággal nem szer-
ződött, ún. mezítlábas taxisok.

Minden szükséges engedéllyel rendel-
keznek, jogszerűen végezhetik tevékenysé-
güket. Köztük is vannak tisztességesen dol-
gozók. Akik viszont nem tisztességesek,
azokkal szemben nem úgy kell eljárni, hogy
a fuvarszervező társaságok működését
meghatározzák, korlátozzák. A „néma” cím-
kiadási rendszer bevezettetése rájuk sem-
milyen következménnyel nincs, tisztességte-
len munkájukat zavartalanul folytathatják to-
vább.

b) Fehér rendszámos „taxik”.
Tulajdonképpen civil autók, ám a gépko-

csi tetejére szabadjelzőt tesznek, taxiórával
rendelkeznek (ismeretlen tarifákkal), egy-
egy frekventált helyen lévő taxiállomást kisa-
játítva maguknak végzik roppant káros tevé-
kenységüket. Semmilyen, a taxizáshoz szük-
séges engedéllyel nem rendelkeznek, mű-
ködésük törvényellenes, kifejezetten az uta-
zóközönség félrevezetésére, átverésére ala-
pozzák bevételüket.

A „néma” címkiadási rendszer tőlük sem
védi meg a tisztességes, becsületesen dol-
gozó, fuvarszervező céggel szerződésben
álló taxist.
II. A „néma” címkiadási rendszer hasz-
nálatának emberi oldalról való megköze-
lítése
A „néma” címkiadási rendszer a nagy szá-
mok törvénye alapján dolgozik, vagyis egy
adott fuvarszervező társaság minden dolgo-
zója – hasonló feltételek fennállásának ese-
tén (munkaidő, helyválasztás stb.) – nagyjá-
ból egyenlő mennyiségű megrendeléshez
jut hozzá.

Példámban egy fuvarszervező társaság
havi rendelési száma és taglétszáma alap-
ján átlagosan 180 megrendelést biztosít ta-
gonként.

A taxisok különböző életvitele, életkörül-
ménye (devizahitel, család, több gyermek el-

38

A kisegér megy a sivatagban. Már
majdnem éhen hal, amikor szomjan
hal.

* * *
Pistike nagyon rossz a suliban, a ta-

nító néni az alábbiakat mondja neki: 
– Hívd be anyádat, beszélni akarok

vele!
– Nem lehet. Nincs anyám. Elütötte

a traktor.
– Nagyon sajnálom. Hívd be apá-

dat!
– Elütötte a traktor.

– Kid van hát neked?
– TRAKTOROM!

* * *
– Te olyan hülye vagy, hogy ha

Észak-Dél háború lenne, te Kelet ol-
dalán harcolnál.

* * *
– Aki mosolyogva megy a szeren-

csétlenségek elébe, az már valószínû-
leg tudja, kire kenheti annak okát.

* * *
– Melyik a legnyugodtabb harci ku-

tya? – A bambull.
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tartása, nagyobb költség betervezése, járu-
lékok becsületes megfizetése stb.; a másik
oldalról nyugdíj, egyéb bevételi forrás, egye-
düli élet, ne adj' Isten: járulékok, adó meg
nem fizetése stb.) azt eredményezte, hogy
volt, akinek szüksége volt 300 megrendelés-
re havonta, volt, aki beérte 80-nal. (Termé-
szetesen, aki kevesebb rendeléssel is beér-
te, bármikor változtathatott ezen, senki nem
szabott gátat annak, hogy mindenki az igé-
nyeihez mérten alakítsa a munkáját.)

Az, akinek több megrendelésre volt szük-
sége az életvitelének változatlan folytatásá-
hoz, lehetősége volt fejlesztenie szakmai tu-
dását. Ennek köszönhetően egységnyi idő
alatt több rendeléshez jutott hozzá, vállalko-
zását gazdaságosabban tudta üzemeltetni.
Míg aki beérte kevesebbel is, az nem volt rá-
szorulva, hogy szakmai tudását gyarapítsa.

Ez a fajta szakmai tudás, nemhogy háttér-
be szorul a „néma” címkiadással, de teljes
mértékben jelentőségét veszti. Márpedig a
taxizás is egy szakma, és mint olyan, igenis
szükség van a szakma minél magasabb
szintű teljesítéséhez arra, hogy szakmailag
minél magasabb szintet érjen el a taxis,
hogy képezze, fejlessze magát.

A „néma” címkiadó rendszer ezzel szem-
ben semmilyen különbséget nem tesz taxis
és taxis között (már csak a versenyszellem
is megkívánja a különbségtételt), mindenki-
nek egyenlően osztja a megrendeléseket.

Ezzel nincs is baja annak, aki eddig beér-
te 80 rendeléssel havonta, ő – noha eddig
is elégedett volt, hiszen azért nem változta-
tott – csak örül a plusz bevételnek. Ráadá-
sul ő az, aki szakmailag (hangsúlyozom:
szakmailag!) nem a magasabb szintet képvi-
selte.

De mihez kezd az a taxis, akinek az eddi-
gi 300 rendeléséből befolyt bevétele most
a felére csökken? Nemcsak hogy szüksé-
ge volt a 300 rendelésre, de ő az, aki ezért
meg is tett mindent, vagyis igyekezett szol-
gáltatását a lehető legmagasabb szinten
űzni.

Vagyis a „néma” címkiadási rendszer
pont azt a taxist sújtja, aki rá volt szorulva
az átlagnál több rendelés teljesítésére, és
ezért a szolgáltatását magas színvonalon
igyekezett teljesíteni, míg azt „jutalmazza”,
aki beérte a kevéssel is, ezért a szolgáltatá-

si színvonalát sem igyekezett minél maga-
sabbra tenni.

Ez alapján kijelenthetem, hogy a fuvar-
szervező cégeknél dolgozó taxisok mind-
egyike, aki az adott fuvarközvetítő cég fu-
varátlaga felett teljesített, nagyon sokat ve-
szít a „néma” címkiadási rendszer beveze-
tésével, ez pedig a taxisok többségét je-
lenti.

Nagyon fontos megemlítenem, hogy míg
az URH-rádión keresztüli címkiadási rend-
szer használatakor a taxisnak lehetősége
volt tenni bevételének növelése érdekében,
addig a „néma” címkiadó rendszerben tel-
jességgel a véletlenre kell bíznia magát, ez
pedig ugyanúgy nem megengedhető eb-
ben a szakmában sem, mint bármelyik má-
sikban.

Mindezek ellenére miért volt a 2014.
januári 21-i, „néma” címkiadás elleni
demonstráción mindössze 150-200 ta-
xis?

Két okból.
1. A taxisok nagy része napi anyagi prob-

lémával küzd. Sajnos olyan helyzetbe kerül-
tek a taxisok, hogy nem engedhetnek meg
maguknak még egy 3 órás kiesést sem a
munkából, mert minden egyes forintra szük-
ségük van, amit az idő alatt megtermelhet-
nek.

2. A budapesti fuvarszervező cégek kö-
zül 3 cég is megtiltotta alvállalkozóinak, al-
kalmazottainak a demonstráción való rész-
vételt, szerződésbontás terhe mellett.

Márpedig az a taxis, aki napi gondokkal
küzd, nem engedheti meg magának, hogy
kirúgják attól a társaságtól, ahol addig a ke-
nyerét kereste.

Fent leírtak jól mutatják, hogy a „néma”
címkiadási rendszer – mely ismereteim sze-
rint egyetlen társaságnál sem működik hi-
bátlanul – semmilyen előnyös tulajdonság-
gal nem bír, bevezetése sem szakmailag,
sem emberileg nem indokolt, illetve azon in-
dokok, melyeket a BKK saját maga fogal-
mazott meg, nem állják meg a helyüket. A
taxis bevétele nagyban függ a szerencsétől,
ezáltal megélhetése bizonytalanná vált.

A korábban használt, évtizedek alatt kicsi-
szolódott URH-rádión keresztüli címkiadási
rendszer sokkal inkább kedvez mind a meg-
rendelőnek, mind a taxi-személyszállítást
végzőnek. Lehetőséget nyújtott szakmai fej-
lődésre. A taxis munkastílusát igényeihez
mérten tudta igazítani, bevétele kiszámítha-
tó volt, tervezni tudott, ezáltal saját és csa-
ládja megélhetése biztos volt.

Budapest, 2014. február 5.
Rahmé György

személytaxis vállalkozó 
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Tisztelt Rahmé György úr!
A Fővárosi Közgyűlés képviselőinek írt levelet magam részéről meg-
köszönöm. A levelében foglaltak számomra nem újszerűek, mivel a
személytaxis szolgáltatók közül többen napi szinten tájékoztatnak
észrevételeikkel, keresnek meg panaszaikkal és javaslataikkal. 

Amint azt Ön is bizonyára tudja, a budapesti taxirendeletet 2000-
ben szabályozta utójára a Fővárosi Közgyűlés, ami akkor a nagyjából
mindenkinek mindent szabad elvet alkalmazta. Ennek hamar meg is
lett a következménye. Szinte azonnal kaotikussá vált a fővárosi taxis-
helyzet, annak a fuvarszervező társaságokon kívül minden más sze-
replője vesztese lett. Emlékezzünk közösen erre az időszakra, ami-
kor a hazai médián túl már heti rendszerességgel rémisztgettek kül-
földi tudósítók Magyarországról az éttermi és a taxis átverésekről.
Tisztességről meg szolgáltatásról már szó sem volt ezen a területen,

amikor 2010-ben a politikai pártok közül elsőként a Jobbik kezdte el
sürgetni a rendelet újragondolását. Mint kiderült, ez nem állt távol a
jelenlegi fővárosi politikai vezetés szándékától sem, de itt fontos ki-
emelni, hogy jogilag rendeletalkotási kényszer nem volt.   

A jelenleg érvényes rendelet előkészítése két év egyeztetésének
végeredménye, amely során szinte minden képviselettel és számos
képviseleten kívülivel tárgyalások folytak. Minden egyes tervezetről a
tárgyalásra érkezők tudósítottak, a körvonalazódó szempontok hol
hitelesen, hol attól eltérő formában megjelentek a médiában, így a
végleges rendeletben már semmilyen ismeretlen elem nem szere-
pelt. A rémisztgetők nem meglepő módón a túlszaporodott fuvar-
szervezők voltak, akik a gazdasági előnyeik csökkenése miatt a velük
szerződésben lévőket folyamatosan heccelték, és utcára szólították
a tárgyi eszközként kezelt taxis egyéni vállalkozókat. 

A káoszból rendezettséget elérni és a válságba jutottakon segíte-

A Taxisok Világa szakmai lapban több
rovat foglalkozik a taxisok munkáját na-
pi szinten megkeserítő helyzetekkel, a
fővárosban tapasztalt hiányosságokkal.
Visszatérő panaszuk, hogy a felveté-
sükre csak elvétve érkezik válasz, vál-
toztatási intézkedés pedig még ennél is
ritkábban. Ezért egy olyan közvetlen el-
érhetőséget szeretnének, ahol bejelen-
tést is tehetnek, és a jelzést követően
változásra is számíthatnak. Ezúton tájé-
koztatom a fővárosi taxisokat, hogy már van
ilyen szám, és felhatalmazást is kaptam en-
nek megadására.

A FÖRI (Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság) 24 órás ügye-

letén várják a taxisok bejelentéseit
drosztokkal, jelzőtáblákkal, úthibákkal
kapcsolatosan a:

06/1/210-057306/1/210-0573,
vagy a 06/1/301-750006/1/301-7500-es 

telefonszámon.
Arra kérem a telefonálókat, hogy a felso-

roltakon túli észrevételeket ne zúdítsák rá az
ügyelet munkatársaira, mert egyelőre csak a
jelzett problémák kezelésére kaptak felhatal-
mazást. A problémakör kiterjesztése remé-
nyeim szerint később bővülni fog.

Balesetmentes közlekedést kívánok Min-
denkinek.

Szabó György, 
a Jobbik fővárosi képviselője 

Nyílt levél a Taxisoknak!

Bejelentővonal
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termeli az üres kilométereket. Amint az
egyik taxi „odébbáll” a jobb pozíció remé-
nyében, a többi taxis is igazodik ehhez,
vagyis egy folyamatos „mozgolódás” követ-
kezhet be, hiszen senki nem szeretné egy
helyben nézni órákon át, ahogy valaki min-
dig jobb pozícióból elviszi a környékbeli
megrendeléseket. Így az egy taxi által ter-
melt üres kilométerek hatványozottan jelen-
nek meg a többi, környéken lévő taxi által.

Felmerülhet, hogy az URH-rádiós címki-
adási rendszer alkalmazásakor a hatéko-
nyabb címre-jelentkezést bizonyos tiltott
eszközök használatával elő lehet segíteni,
jogtalanul előnyt szerezve ezáltal a becsüle-
tesen dolgozó taxisokkal szemben.

Szintén problémát jelenthet az URH-rá-
dió térerejének alapján megkeresett helyen
való szabálytalan várakozás.

Mindkét esetben ismét arra a belső etikai
szabályzatra hivatkozok, ami minden fuvar-
szervező társaságnál évek óta használatban
van, és ami tiltja, illetve használata esetén
szigorú büntetéssel szankcionálja a meg
nem engedett segédberendezések haszná-
latát (erről egyébként a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság is rendelkezik), valamint
előírja a taxisok kulturált, szabályszerű maga-
tartását a közlekedésben való részvétel so-
rán. (A szabálytalan helyen való várakozást
mind a rendőrség, mind a közterület-felügye-
let bünteti, így a taxisnak ez nem érdeke.)

3. A lecsökkent üres kilométereknek kö-
szönhetően kevesebb károsanyag kerül a
főváros levegőjébe

Fenti két pont alapján kijelenthető, hogy
ezen állítás nem állja meg a helyét. A tér-
kép-program hiányosságai és hibái alapján
tévesen legközelebbinek minősített taxi gya-
korlatban fellépő útvonala, illetve a geo-pozí-
ció alapján a legoptimálisabb hely folyama-
tos „hajszolása” mind-mind üres kilométerek
megtételére kényszeríti a taxit, ami olyan fe-
lesleges károsanyag-kibocsátást eredmé-
nyez, mely az URH-rádión keresztüli címki-
adással és az emberi agy ítélőképességé-
nek felhasználásával elkerülhető lenne.

4. Kisebb mértékben terhelik és zavarják
az autóbusz-forgalmi sávok forgalmát

A KRESZ párhuzamos közlekedésre vo-
natkozó 36. § (8) bekezdésének bd) pontja
alapján a személyszállító taxi szabályszerű-
en közlekedhet, valamint utas ki- és beszál-
lásakor szabályszerűen állhat meg az autó-
busz-forgalmi sávban. Ennek értelmében
forgalomzavarásról nem beszélhetünk, hi-

szen az autóbusz-forgalmi sáv forgalmát
csak olyan jármű zavarhatja, ami a sávot
szabálytalanul veszi igénybe haladás, vára-
kozás vagy megállás által.

Terhelés szempontjából a taxigépkocsik
szerepe jelentéktelen a sávban haladó au-
tóbuszokéhoz képest. Erre példa lehet egy
olyan, párhuzamos közlekedésre alkalmas
úttest, ahol a szélső sáv buszsáv, a belső
(esetleg belső két) sáv egyéb forgalmi sáv.
Megvizsgálva a sávokat kiderül, hogy az a
sáv, ahol a buszok közlekednek, sokkal
elhasználódottabb, mint ahol zömmel sze-
mélyautók és kisteherautók közlekednek,
pedig itt jóval nagyobb mennyiségű sze-
mélyautó halad át, mint ahány taxigépkocsi
a buszsávban. Vagyis a taxigépkocsik kimu-
tathatatlan mértékben terhelik a buszsávot,
annak elhasználódását nem lehet a sze-
mélytaxikra visszavezetni.

5. A fővárosi taxik utasainak joguk van a
nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rá-
dióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető
általi mobiltelefon-használattól mentes uta-
záshoz

A „néma” címkiadási rendszer használa-
tával a rádióforgalmazás nem szűnik meg.
Szintén évtizedes gyakorlat, hogy az utas,
amennyiben különleges igénye van (pl. az
URH, vagy autórádió kikapcsolása), akkor
azt vagy megrendeléskor a diszpécserrel,
vagy az utazás megkezdésekor a taxisofőr-
rel közli, amit természetesen mindenkor fi-
gyelembe vesz a szolgáltatást nyújtó. Duda-
szóról, illetve a járművezető által vezetés
közbeni mobiltelefon-használatról mind a
KRESZ, mind pedig a már említett belső
etikai szabályzatok rendelkeznek.

6. Egyes taxishiénák ezáltal már nem tud-
ják más taxis vállalkozóktól a megrendelé-
seket „elvenni”, mivel a fuvarszervező társa-
ságok gépjárművei közül a legközelebb lé-
vő autó érkezik a megrendelés helyszínére.

A telefonon taxit rendelő utasok a legrit-
kább esetben utaztak el ún. mezítlábas ta-
xikkal (vagy ahogy a BKK fogalmaz: taxishié-
nákkal). A fuvarszervező társaságokhoz hű
utasok minden esetben a gépkocsin elhe-
lyezett matricákat, vagy a minden társaság-
ra jellemző egyedi szabadjelzőket figyelték,
és ez alapján ültek be a taxiba.

Továbbá az, hogy egy adott rendelésre a

legközelebbi taxi megy, még nem jelenti
azt, hogy azonnal ott is van, így is eltelhet a
rendelés kiadásától a címre érkezésig jó
néhány perc, vagyis a „néma” címkiadás
nem szünteti meg ezt az – egyébként nem
jellemző – jelenséget.

Két csoportra sorolható a „taxishiénák”
kifejezés:

a) Fuvarszervező társasággal nem szer-
ződött, ún. mezítlábas taxisok.

Minden szükséges engedéllyel rendel-
keznek, jogszerűen végezhetik tevékenysé-
güket. Köztük is vannak tisztességesen dol-
gozók. Akik viszont nem tisztességesek,
azokkal szemben nem úgy kell eljárni, hogy
a fuvarszervező társaságok működését
meghatározzák, korlátozzák. A „néma” cím-
kiadási rendszer bevezettetése rájuk sem-
milyen következménnyel nincs, tisztességte-
len munkájukat zavartalanul folytathatják to-
vább.

b) Fehér rendszámos „taxik”.
Tulajdonképpen civil autók, ám a gépko-

csi tetejére szabadjelzőt tesznek, taxiórával
rendelkeznek (ismeretlen tarifákkal), egy-
egy frekventált helyen lévő taxiállomást kisa-
játítva maguknak végzik roppant káros tevé-
kenységüket. Semmilyen, a taxizáshoz szük-
séges engedéllyel nem rendelkeznek, mű-
ködésük törvényellenes, kifejezetten az uta-
zóközönség félrevezetésére, átverésére ala-
pozzák bevételüket.

A „néma” címkiadási rendszer tőlük sem
védi meg a tisztességes, becsületesen dol-
gozó, fuvarszervező céggel szerződésben
álló taxist.
II. A „néma” címkiadási rendszer hasz-
nálatának emberi oldalról való megköze-
lítése
A „néma” címkiadási rendszer a nagy szá-
mok törvénye alapján dolgozik, vagyis egy
adott fuvarszervező társaság minden dolgo-
zója – hasonló feltételek fennállásának ese-
tén (munkaidő, helyválasztás stb.) – nagyjá-
ból egyenlő mennyiségű megrendeléshez
jut hozzá.

Példámban egy fuvarszervező társaság
havi rendelési száma és taglétszáma alap-
ján átlagosan 180 megrendelést biztosít ta-
gonként.

A taxisok különböző életvitele, életkörül-
ménye (devizahitel, család, több gyermek el-

38

A kisegér megy a sivatagban. Már
majdnem éhen hal, amikor szomjan
hal.

* * *
Pistike nagyon rossz a suliban, a ta-

nító néni az alábbiakat mondja neki: 
– Hívd be anyádat, beszélni akarok

vele!
– Nem lehet. Nincs anyám. Elütötte

a traktor.
– Nagyon sajnálom. Hívd be apá-

dat!
– Elütötte a traktor.

– Kid van hát neked?
– TRAKTOROM!

* * *
– Te olyan hülye vagy, hogy ha

Észak-Dél háború lenne, te Kelet ol-
dalán harcolnál.

* * *
– Aki mosolyogva megy a szeren-

csétlenségek elébe, az már valószínû-
leg tudja, kire kenheti annak okát.

* * *
– Melyik a legnyugodtabb harci ku-

tya? – A bambull.
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tartása, nagyobb költség betervezése, járu-
lékok becsületes megfizetése stb.; a másik
oldalról nyugdíj, egyéb bevételi forrás, egye-
düli élet, ne adj' Isten: járulékok, adó meg
nem fizetése stb.) azt eredményezte, hogy
volt, akinek szüksége volt 300 megrendelés-
re havonta, volt, aki beérte 80-nal. (Termé-
szetesen, aki kevesebb rendeléssel is beér-
te, bármikor változtathatott ezen, senki nem
szabott gátat annak, hogy mindenki az igé-
nyeihez mérten alakítsa a munkáját.)

Az, akinek több megrendelésre volt szük-
sége az életvitelének változatlan folytatásá-
hoz, lehetősége volt fejlesztenie szakmai tu-
dását. Ennek köszönhetően egységnyi idő
alatt több rendeléshez jutott hozzá, vállalko-
zását gazdaságosabban tudta üzemeltetni.
Míg aki beérte kevesebbel is, az nem volt rá-
szorulva, hogy szakmai tudását gyarapítsa.

Ez a fajta szakmai tudás, nemhogy háttér-
be szorul a „néma” címkiadással, de teljes
mértékben jelentőségét veszti. Márpedig a
taxizás is egy szakma, és mint olyan, igenis
szükség van a szakma minél magasabb
szintű teljesítéséhez arra, hogy szakmailag
minél magasabb szintet érjen el a taxis,
hogy képezze, fejlessze magát.

A „néma” címkiadó rendszer ezzel szem-
ben semmilyen különbséget nem tesz taxis
és taxis között (már csak a versenyszellem
is megkívánja a különbségtételt), mindenki-
nek egyenlően osztja a megrendeléseket.

Ezzel nincs is baja annak, aki eddig beér-
te 80 rendeléssel havonta, ő – noha eddig
is elégedett volt, hiszen azért nem változta-
tott – csak örül a plusz bevételnek. Ráadá-
sul ő az, aki szakmailag (hangsúlyozom:
szakmailag!) nem a magasabb szintet képvi-
selte.

De mihez kezd az a taxis, akinek az eddi-
gi 300 rendeléséből befolyt bevétele most
a felére csökken? Nemcsak hogy szüksé-
ge volt a 300 rendelésre, de ő az, aki ezért
meg is tett mindent, vagyis igyekezett szol-
gáltatását a lehető legmagasabb szinten
űzni.

Vagyis a „néma” címkiadási rendszer
pont azt a taxist sújtja, aki rá volt szorulva
az átlagnál több rendelés teljesítésére, és
ezért a szolgáltatását magas színvonalon
igyekezett teljesíteni, míg azt „jutalmazza”,
aki beérte a kevéssel is, ezért a szolgáltatá-

si színvonalát sem igyekezett minél maga-
sabbra tenni.

Ez alapján kijelenthetem, hogy a fuvar-
szervező cégeknél dolgozó taxisok mind-
egyike, aki az adott fuvarközvetítő cég fu-
varátlaga felett teljesített, nagyon sokat ve-
szít a „néma” címkiadási rendszer beveze-
tésével, ez pedig a taxisok többségét je-
lenti.

Nagyon fontos megemlítenem, hogy míg
az URH-rádión keresztüli címkiadási rend-
szer használatakor a taxisnak lehetősége
volt tenni bevételének növelése érdekében,
addig a „néma” címkiadó rendszerben tel-
jességgel a véletlenre kell bíznia magát, ez
pedig ugyanúgy nem megengedhető eb-
ben a szakmában sem, mint bármelyik má-
sikban.

Mindezek ellenére miért volt a 2014.
januári 21-i, „néma” címkiadás elleni
demonstráción mindössze 150-200 ta-
xis?

Két okból.
1. A taxisok nagy része napi anyagi prob-

lémával küzd. Sajnos olyan helyzetbe kerül-
tek a taxisok, hogy nem engedhetnek meg
maguknak még egy 3 órás kiesést sem a
munkából, mert minden egyes forintra szük-
ségük van, amit az idő alatt megtermelhet-
nek.

2. A budapesti fuvarszervező cégek kö-
zül 3 cég is megtiltotta alvállalkozóinak, al-
kalmazottainak a demonstráción való rész-
vételt, szerződésbontás terhe mellett.

Márpedig az a taxis, aki napi gondokkal
küzd, nem engedheti meg magának, hogy
kirúgják attól a társaságtól, ahol addig a ke-
nyerét kereste.

Fent leírtak jól mutatják, hogy a „néma”
címkiadási rendszer – mely ismereteim sze-
rint egyetlen társaságnál sem működik hi-
bátlanul – semmilyen előnyös tulajdonság-
gal nem bír, bevezetése sem szakmailag,
sem emberileg nem indokolt, illetve azon in-
dokok, melyeket a BKK saját maga fogal-
mazott meg, nem állják meg a helyüket. A
taxis bevétele nagyban függ a szerencsétől,
ezáltal megélhetése bizonytalanná vált.

A korábban használt, évtizedek alatt kicsi-
szolódott URH-rádión keresztüli címkiadási
rendszer sokkal inkább kedvez mind a meg-
rendelőnek, mind a taxi-személyszállítást
végzőnek. Lehetőséget nyújtott szakmai fej-
lődésre. A taxis munkastílusát igényeihez
mérten tudta igazítani, bevétele kiszámítha-
tó volt, tervezni tudott, ezáltal saját és csa-
ládja megélhetése biztos volt.

Budapest, 2014. február 5.
Rahmé György

személytaxis vállalkozó 
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Tisztelt Rahmé György úr!
A Fővárosi Közgyűlés képviselőinek írt levelet magam részéről meg-
köszönöm. A levelében foglaltak számomra nem újszerűek, mivel a
személytaxis szolgáltatók közül többen napi szinten tájékoztatnak
észrevételeikkel, keresnek meg panaszaikkal és javaslataikkal. 

Amint azt Ön is bizonyára tudja, a budapesti taxirendeletet 2000-
ben szabályozta utójára a Fővárosi Közgyűlés, ami akkor a nagyjából
mindenkinek mindent szabad elvet alkalmazta. Ennek hamar meg is
lett a következménye. Szinte azonnal kaotikussá vált a fővárosi taxis-
helyzet, annak a fuvarszervező társaságokon kívül minden más sze-
replője vesztese lett. Emlékezzünk közösen erre az időszakra, ami-
kor a hazai médián túl már heti rendszerességgel rémisztgettek kül-
földi tudósítók Magyarországról az éttermi és a taxis átverésekről.
Tisztességről meg szolgáltatásról már szó sem volt ezen a területen,

amikor 2010-ben a politikai pártok közül elsőként a Jobbik kezdte el
sürgetni a rendelet újragondolását. Mint kiderült, ez nem állt távol a
jelenlegi fővárosi politikai vezetés szándékától sem, de itt fontos ki-
emelni, hogy jogilag rendeletalkotási kényszer nem volt.   

A jelenleg érvényes rendelet előkészítése két év egyeztetésének
végeredménye, amely során szinte minden képviselettel és számos
képviseleten kívülivel tárgyalások folytak. Minden egyes tervezetről a
tárgyalásra érkezők tudósítottak, a körvonalazódó szempontok hol
hitelesen, hol attól eltérő formában megjelentek a médiában, így a
végleges rendeletben már semmilyen ismeretlen elem nem szere-
pelt. A rémisztgetők nem meglepő módón a túlszaporodott fuvar-
szervezők voltak, akik a gazdasági előnyeik csökkenése miatt a velük
szerződésben lévőket folyamatosan heccelték, és utcára szólították
a tárgyi eszközként kezelt taxis egyéni vállalkozókat. 

A káoszból rendezettséget elérni és a válságba jutottakon segíte-

A Taxisok Világa szakmai lapban több
rovat foglalkozik a taxisok munkáját na-
pi szinten megkeserítő helyzetekkel, a
fővárosban tapasztalt hiányosságokkal.
Visszatérő panaszuk, hogy a felveté-
sükre csak elvétve érkezik válasz, vál-
toztatási intézkedés pedig még ennél is
ritkábban. Ezért egy olyan közvetlen el-
érhetőséget szeretnének, ahol bejelen-
tést is tehetnek, és a jelzést követően
változásra is számíthatnak. Ezúton tájé-
koztatom a fővárosi taxisokat, hogy már van
ilyen szám, és felhatalmazást is kaptam en-
nek megadására.

A FÖRI (Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság) 24 órás ügye-

letén várják a taxisok bejelentéseit
drosztokkal, jelzőtáblákkal, úthibákkal
kapcsolatosan a:

06/1/210-057306/1/210-0573,
vagy a 06/1/301-750006/1/301-7500-es 

telefonszámon.
Arra kérem a telefonálókat, hogy a felso-

roltakon túli észrevételeket ne zúdítsák rá az
ügyelet munkatársaira, mert egyelőre csak a
jelzett problémák kezelésére kaptak felhatal-
mazást. A problémakör kiterjesztése remé-
nyeim szerint később bővülni fog.

Balesetmentes közlekedést kívánok Min-
denkinek.

Szabó György, 
a Jobbik fővárosi képviselője 

Nyílt levél a Taxisoknak!

Bejelentővonal
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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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ni nem egyszerű feladat, ezért közös alapvetés volt az időhatáro-
kat tartalmazó rendeletalkotás. Eszerint az átállásra egy-, illetve
kétéves türelmi idő került rögzítésre. Az éppen valamiért tiltako-
zóknak a városvezetés és magam is azt hangsúlyoztam a rende-
let életbelépését követően, hogy a jelen egy átmeneti időszak,
amelynek tapasztalatait összegyűjtve, és a szükséges mértékben
egy év elteltével sor kerül a rendelet kiigazítására. 

Fontos rögzíteni, hogy a rendeletalkotás elsődleges célja az
utas védelme volt, miszerint a kor elvárása szerint biztonságos,
minimumfeltételekkel meghatározott komfortfokozatú járműve-
ken utazhasson a környezet védelmét is biztosító járműveken.  

A soron következő szempont a tényleges szolgáltatást végzők
helyzetének javítása, a kiszolgáltatottságuk megszüntetése, a
mindenkivel és már az egymás elleni harc megállítása, és nem
utolsósorban egy széles szolgáltatói szegmens kialakítása Buda-
pesten. Ennek elsődleges feltétele az egységes külső megjele-
nés, ezen belül a szín meghatározása volt. A számtalan színkom-
bináció közül végül magam a nemzetközileg is alkalmazott sárga
színt javasoltam elfogadásra, amely egyedüliként nem okozott
versenyelőnyt senkinek. Az első nagy felháborodást ez okozta,
majd alig egy hónap múlva már tapasztalati tények igazolták a
döntés helyességét. A sárga szín elfogadása és alkalmazása kö-
rül minden vita megszűnt, és ma már annyira természetes, mint-
ha mindig is így lett volna. 

Ki kell emelni, hogy taxis szakmát képviselők majd’ minden
esetben létszámplafont kértek megállapítani az egyeztetések so-
rán, ennek lehetőségét azonban az Alkotmánybíróság korábbi
határozata megtiltotta.  A rendeletalkotásban részt vevők ezért
minden esetben kinyilvánították, hogy csak a fővárosban élők, a
hivatalosan itt dolgozó taxisok érdekeit akarják rendezni. Az elfo-
gadásra került rendelet ezt a szempontot biztosítja is, így főváro-
si taxiengedélyt csak a Budapesten állandó lakással rendelkezők
kaphatnak. A létszámkérdés azonban egy fondorlatosan ravasz
igény volt a tárgyalóasztalhoz került taxis képviselők részéről, mi-
szerint magukat körön belüliként fogalmazták meg mindenki
mással szemben. 

Az alapvetések között kiemelten megfogalmazott cél volt az
eszkalálódott piacon túlsúlyossá vált fuvarszervezők szerepének
csökkentése, mivel tevékenységükkel jelentősen eltorzították a

szolgáltatás egészét. A rendelet szeptember elsejétől számított
idejétől máig harmadára csökkent a számuk, ami szerintünk még
mindig sok. Talán nem ördögtől való lenne, ha ezen a téren a fő-
város egy nonprofit alapú szolgáltatással szerepet vállalna, ami-
vel a torzító körülmények végleg felszámolhatóak lehetnének. 

Végül, de nem utolsósorban beszéljünk a csendes címkiadás-
ról, levele meghatározó részéről. A taxizás anno várakozással és
utcán történő leintéssel kezdődött, majd az URH rendszerek te-
lepíthetőségével korszerűsödött. A fuvar- és címvadászat érdeké-
ben hamar megkezdődött az engedélyezett rendszerek „turbósí-
tása”, miközben a taxik számára kijelölt várakozási helyek kiüre-
sedtek és sokan extrém helyeken (hidakon, járdákon, zöldterüle-
ten) várakoztak a jobb vételi lehetőségek érdekében a többiek
kárára. Közérthetően a címrablás jogalapot nyert, és az URH-s
forgalmazás már-már fontosabb lett a szolgáltatásnál. Tapasztala-
ti ismeret alapján némelyeknél érdektelen lett ugyanis az utas je-
lenléte, a kollégák egymás közötti vicceskedése, nem ritkán vitá-
ja tovább folytatódott, és nem ritka esetben fuvarteljesítés köz-
ben újabb címfelvételre is sor került. 

Az egyéni kapcsolattartásban a mobileszközök vitán felül
egyeduralkodók ma, és így a közlekedésben is már régen teret
nyert a digitális rendszerek alkalmazása. A rendeletileg megkö-
vetelt néma, azaz a digitális alapú címkiadás technikailag – mint
a telefonok esetében is – megoldott, és erre több termék, ezen
belül több alkalmazás vásárolható meg. Az tény, hogy a fuvarszer-
vező társaságok egymástól eltérő terméket és alkalmazást vásá-
roltak meg, így a címkiosztás és annak fogadása is társaságon-
ként eltérő. Panaszában rendeleti beavatkozást javasol, miköz-
ben tényszerűen két szerződéses jogviszonyban lévő közötti kap-
csolattartó eszköz alkalmasságát vitatja. 

Más lenne a helyzet akkor, ha egyik társaságnál sem lenne jó
eszköz a digitális címkiosztásra, de ez nem így van. Mi több, a be-
érkezett ismeretek alapján kijelenthető, hogy átlagosan az úgyne-
vezett címvesztés már kevesebb, mint korábban, és tényszerűen
csökkentek az üres kilométerek is a fővárosban a taxi-szolgálta-
tást végzőknél.  

A hosszas tárgyalások során elhangzottak visszaigazolódtak,
miszerint az egyéni szolgáltatók többsége régtől várt a rendelet
megújulására, és annak tartalmi részére. Ugyanis a rendelet élet-

belépését követően a mai napig ötezer fe-
letti új engedély került kiadásra, és ezek kö-
zül nagyjából 1300 új gépkocsit vásároltak
és vizsgázattak le taxinak.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a
taxirendelet alapvetően rendezte és rendezi
az eltorzult viszonyokat, a kétéves türelmi
időszak biztosítja az átállás lehetőségét, az
ellenőrzések folyamatossága alkalmas a
rendelettől eltérők kiszűrésére, ami áttétele-
sen a szolgáltatásban részt vállalók számát
is a keresletnek megfelelően alakítja.  

Az összes felsorolt szempont időarányos
teljesülése pedig a főváros érdeke, amely-
ben egy teljesen új és fontos szerepet tölte-
nek be a taxis szolgáltatók. Biztonságos,
magas komfortfokozatú, mindenki számára
tervezhető szolgáltatás valósul meg rövide-
sen Budapesten, ahol a taxi a közösségi
közlekedés része, sárga színével jól látható
információs hely a vidékről érkezőnek és a
turistáknak egyaránt, miközben a város min-
den normális működésétől eltérő rezdülést
jelezni képes rendszer alakul ki általuk a
nap minden szakaszában. 

Budapest, 2014. február 10-én
Szabó György

fővárosi képviselő
Jobbik frakció
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Az õskori barlang elõtt a tûznél
ott ül az õsfiú meg az õsleány, és a
csillagokat nézik a tiszta égen. Azt
mondja gyöngéden a leány:

– Édes szerelmem, mondj nekem
valami olyat, amit még soha senkitõl
sem hallhattam.

Mire az õsember gyöngéden:
– Internet.

* * *
Azok a nõk, akik úgy gondolják,

hogy a férfiakat a hasukon keresztül
lehet megfogni, egy jó arasznyit té-
vednek!

* * *

Mondtam a fogorvosnak, hogy
sárgák a fogaim. Azt tanácsolta, vi-
seljek barna nyakkendõt.

* * *
Ez egy szerencsétlen nap... Felkel-

tem reggel, fogtam az inget, lesza-
kadt róla egy gomb. Fogtam a táská-
mat, leszakadt a füle. Félek kimenni
a wc-re...

* * *
Nagyon csúnya vagyok. Az apám

azt a gyerekfényképet mutogatta
mindenkinek, amit a pénztárcájával
együtt adtak.

* * *
Mondtam az orvosnak, hogy en-

gem mindenki utál. Azt mondta, ne
legyek nevetséges, még nem is talál-
koztam mindenkivel.

* * *
Amikor gyerek voltam, a szüleim

sokszor költöztek. De én mindig
megtaláltam õket.

* * *
Tegnap megmentettem egy lányt

a nemi erõszaktól. Uralkodtam ma-
gamon.

* * *
Elmentem az orvoshoz, és elpana-

szoltam neki: „Doktor úr, minden
reggel, amikor felkelek, és a tükörbe
nézek, hirtelen elfog a hányinger.
Ön szerint mi bajom?“

Azt mondta: „Azt nem tudom, de a
látása tökéletes.“

Woody Allen-idézetek
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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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ni nem egyszerű feladat, ezért közös alapvetés volt az időhatáro-
kat tartalmazó rendeletalkotás. Eszerint az átállásra egy-, illetve
kétéves türelmi idő került rögzítésre. Az éppen valamiért tiltako-
zóknak a városvezetés és magam is azt hangsúlyoztam a rende-
let életbelépését követően, hogy a jelen egy átmeneti időszak,
amelynek tapasztalatait összegyűjtve, és a szükséges mértékben
egy év elteltével sor kerül a rendelet kiigazítására. 

Fontos rögzíteni, hogy a rendeletalkotás elsődleges célja az
utas védelme volt, miszerint a kor elvárása szerint biztonságos,
minimumfeltételekkel meghatározott komfortfokozatú járműve-
ken utazhasson a környezet védelmét is biztosító járműveken.  

A soron következő szempont a tényleges szolgáltatást végzők
helyzetének javítása, a kiszolgáltatottságuk megszüntetése, a
mindenkivel és már az egymás elleni harc megállítása, és nem
utolsósorban egy széles szolgáltatói szegmens kialakítása Buda-
pesten. Ennek elsődleges feltétele az egységes külső megjele-
nés, ezen belül a szín meghatározása volt. A számtalan színkom-
bináció közül végül magam a nemzetközileg is alkalmazott sárga
színt javasoltam elfogadásra, amely egyedüliként nem okozott
versenyelőnyt senkinek. Az első nagy felháborodást ez okozta,
majd alig egy hónap múlva már tapasztalati tények igazolták a
döntés helyességét. A sárga szín elfogadása és alkalmazása kö-
rül minden vita megszűnt, és ma már annyira természetes, mint-
ha mindig is így lett volna. 

Ki kell emelni, hogy taxis szakmát képviselők majd’ minden
esetben létszámplafont kértek megállapítani az egyeztetések so-
rán, ennek lehetőségét azonban az Alkotmánybíróság korábbi
határozata megtiltotta.  A rendeletalkotásban részt vevők ezért
minden esetben kinyilvánították, hogy csak a fővárosban élők, a
hivatalosan itt dolgozó taxisok érdekeit akarják rendezni. Az elfo-
gadásra került rendelet ezt a szempontot biztosítja is, így főváro-
si taxiengedélyt csak a Budapesten állandó lakással rendelkezők
kaphatnak. A létszámkérdés azonban egy fondorlatosan ravasz
igény volt a tárgyalóasztalhoz került taxis képviselők részéről, mi-
szerint magukat körön belüliként fogalmazták meg mindenki
mással szemben. 

Az alapvetések között kiemelten megfogalmazott cél volt az
eszkalálódott piacon túlsúlyossá vált fuvarszervezők szerepének
csökkentése, mivel tevékenységükkel jelentősen eltorzították a

szolgáltatás egészét. A rendelet szeptember elsejétől számított
idejétől máig harmadára csökkent a számuk, ami szerintünk még
mindig sok. Talán nem ördögtől való lenne, ha ezen a téren a fő-
város egy nonprofit alapú szolgáltatással szerepet vállalna, ami-
vel a torzító körülmények végleg felszámolhatóak lehetnének. 

Végül, de nem utolsósorban beszéljünk a csendes címkiadás-
ról, levele meghatározó részéről. A taxizás anno várakozással és
utcán történő leintéssel kezdődött, majd az URH rendszerek te-
lepíthetőségével korszerűsödött. A fuvar- és címvadászat érdeké-
ben hamar megkezdődött az engedélyezett rendszerek „turbósí-
tása”, miközben a taxik számára kijelölt várakozási helyek kiüre-
sedtek és sokan extrém helyeken (hidakon, járdákon, zöldterüle-
ten) várakoztak a jobb vételi lehetőségek érdekében a többiek
kárára. Közérthetően a címrablás jogalapot nyert, és az URH-s
forgalmazás már-már fontosabb lett a szolgáltatásnál. Tapasztala-
ti ismeret alapján némelyeknél érdektelen lett ugyanis az utas je-
lenléte, a kollégák egymás közötti vicceskedése, nem ritkán vitá-
ja tovább folytatódott, és nem ritka esetben fuvarteljesítés köz-
ben újabb címfelvételre is sor került. 

Az egyéni kapcsolattartásban a mobileszközök vitán felül
egyeduralkodók ma, és így a közlekedésben is már régen teret
nyert a digitális rendszerek alkalmazása. A rendeletileg megkö-
vetelt néma, azaz a digitális alapú címkiadás technikailag – mint
a telefonok esetében is – megoldott, és erre több termék, ezen
belül több alkalmazás vásárolható meg. Az tény, hogy a fuvarszer-
vező társaságok egymástól eltérő terméket és alkalmazást vásá-
roltak meg, így a címkiosztás és annak fogadása is társaságon-
ként eltérő. Panaszában rendeleti beavatkozást javasol, miköz-
ben tényszerűen két szerződéses jogviszonyban lévő közötti kap-
csolattartó eszköz alkalmasságát vitatja. 

Más lenne a helyzet akkor, ha egyik társaságnál sem lenne jó
eszköz a digitális címkiosztásra, de ez nem így van. Mi több, a be-
érkezett ismeretek alapján kijelenthető, hogy átlagosan az úgyne-
vezett címvesztés már kevesebb, mint korábban, és tényszerűen
csökkentek az üres kilométerek is a fővárosban a taxi-szolgálta-
tást végzőknél.  

A hosszas tárgyalások során elhangzottak visszaigazolódtak,
miszerint az egyéni szolgáltatók többsége régtől várt a rendelet
megújulására, és annak tartalmi részére. Ugyanis a rendelet élet-

belépését követően a mai napig ötezer fe-
letti új engedély került kiadásra, és ezek kö-
zül nagyjából 1300 új gépkocsit vásároltak
és vizsgázattak le taxinak.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a
taxirendelet alapvetően rendezte és rendezi
az eltorzult viszonyokat, a kétéves türelmi
időszak biztosítja az átállás lehetőségét, az
ellenőrzések folyamatossága alkalmas a
rendelettől eltérők kiszűrésére, ami áttétele-
sen a szolgáltatásban részt vállalók számát
is a keresletnek megfelelően alakítja.  

Az összes felsorolt szempont időarányos
teljesülése pedig a főváros érdeke, amely-
ben egy teljesen új és fontos szerepet tölte-
nek be a taxis szolgáltatók. Biztonságos,
magas komfortfokozatú, mindenki számára
tervezhető szolgáltatás valósul meg rövide-
sen Budapesten, ahol a taxi a közösségi
közlekedés része, sárga színével jól látható
információs hely a vidékről érkezőnek és a
turistáknak egyaránt, miközben a város min-
den normális működésétől eltérő rezdülést
jelezni képes rendszer alakul ki általuk a
nap minden szakaszában. 

Budapest, 2014. február 10-én
Szabó György

fővárosi képviselő
Jobbik frakció

40

Az õskori barlang elõtt a tûznél
ott ül az õsfiú meg az õsleány, és a
csillagokat nézik a tiszta égen. Azt
mondja gyöngéden a leány:

– Édes szerelmem, mondj nekem
valami olyat, amit még soha senkitõl
sem hallhattam.

Mire az õsember gyöngéden:
– Internet.

* * *
Azok a nõk, akik úgy gondolják,

hogy a férfiakat a hasukon keresztül
lehet megfogni, egy jó arasznyit té-
vednek!

* * *

Mondtam a fogorvosnak, hogy
sárgák a fogaim. Azt tanácsolta, vi-
seljek barna nyakkendõt.

* * *
Ez egy szerencsétlen nap... Felkel-

tem reggel, fogtam az inget, lesza-
kadt róla egy gomb. Fogtam a táská-
mat, leszakadt a füle. Félek kimenni
a wc-re...

* * *
Nagyon csúnya vagyok. Az apám

azt a gyerekfényképet mutogatta
mindenkinek, amit a pénztárcájával
együtt adtak.

* * *
Mondtam az orvosnak, hogy en-

gem mindenki utál. Azt mondta, ne
legyek nevetséges, még nem is talál-
koztam mindenkivel.

* * *
Amikor gyerek voltam, a szüleim

sokszor költöztek. De én mindig
megtaláltam õket.

* * *
Tegnap megmentettem egy lányt

a nemi erõszaktól. Uralkodtam ma-
gamon.

* * *
Elmentem az orvoshoz, és elpana-

szoltam neki: „Doktor úr, minden
reggel, amikor felkelek, és a tükörbe
nézek, hirtelen elfog a hányinger.
Ön szerint mi bajom?“

Azt mondta: „Azt nem tudom, de a
látása tökéletes.“

Woody Allen-idézetek
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S zervusztok!
Pilla római élménybeszámolója vett rá
arra, hogy én is írjak egy cikket az új-

ságba. Baráti körben már régi jól bevált dolog, hogy
szeretett feleségeinknek – a sok felesleges holmi
helyett – karácsonyra városnéző utazást ajándéko-
zunk. 

Testvérem állt elő azzal az ötlettel, hogy az idei
meglepetés-ajándék Dubai legyen. Miután felmosott a
padlóról, elkezdte sorolni a költségeket. A Wizzair in-
dított fapados járatot, ami szerencsére jelentősen le-
csökkenti az útiköltséget. 2 főre oda-vissza 92.000
Ft a díj, ha az ember idejében foglal. A legfájóbb
költség a vízum, ami 129 USD/fő. A szállásárak ha-
sonlóak mint nálunk, a különbség csak annyi, hogy a
határ a csillagos ég. Egy 2*-os hotel 2 főre 3 éjsza-
kára 45.000 Ft. Az összköltség megáll 200.000 Ft-
ból, ami nem is olyan sok egy egzotikus utazásért,
és ha belegondolunk, ez nem teszi ki egy dohányos
ember éves nikotinadagját. Így belevágtunk.

Dubai, az Egyesült Arab Emírségek

42

Dubai
Taxis szemmel Taxis szemmel 

Abu Dhabi taxi

A rendőrséget Bugatti rendőrautóval népszerűsítik

Plaza taxi

Taxik várnak utasra a világ talán
legnagyobb Mall-jában (pláza)

Akkora a tisztaság, hogy az
építkezést elhagyó betonke-
verő kerekeit is lemossák
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leggyorsabban fejlődő városa az Arab-öböl
partján fekszik. Lakossága 2 millió fő, aminek
a 90%-a külföldi, és még ehhez érkezik napi
szinten 1 millió ember, dolgozni. A reggeli és
az esti időpontokban jobb elkerülni a közleke-
dést. Az időeltolódás + 3 óra, a fizetőeszköz a
dirham. 1 AED = 60 Ft. A víz iható, de nem
ajánlott. Mi ittuk. A dubai férfiak nem törik ma-
gukat, hogy dolgozzanak, mert alanyi jogon ha-
vonta 2-3 ezer dollárt kapnak az állambácsitól. A
munkát zömében bevándorlók, ázsiaiak, bangla-
desi és pakisztáni emberek végzik, átlagosan
100.000 Ft-nyi dirhamért. Munkanélküli ember
nincs, mert azokat kiutasítják. Az utak állapota ki-
tűnő, egy repedést sem lehet látni rajtuk, ami ért-
hető, hiszen itt sosem fagy. De megolvadt nyomvá-
lyús szakasz sem volt, pedig nyáron 50 fok meleg
van. Az utak olyan tiszták, hogy az építkezéseknél

a betonkeverők csak alapos gőzborotvás mosás
után hajthatnak ki az útra. 

Mi, mint általában mindenki, taxival és metróval
közlekedtünk. Taxisaink bangladesiek és pakisz-
tániak voltak. 80%-uk tudott angolul. A városis-
meretük meg sem közelíti egy pesti taxisét. Volt

olyan, aki
azt sem tudta, merre
van a reptér. Általában
csak a szállodákat és
a bevásárlóközponto-
kat ismerik. A taxik
95%-a automata Toyo-
ta Camry, a maradék 7
személyes Toyota
Innova és egy-két na-
gyobb Nissan. Utaz-
tunk egyhetes, 2000
km-t futott gyönyörű
Camry-ban és 12 éves
700.000 km-t futott, le-
harcolt kocsiban is.
Vajszín az alap, és a te-
tejét fóliázták be ötféle
színnel, attól függően,
melyik cég autója

(zöld, kék, sárga, piros, na-
rancs). Fix tarifával fuvaroz-

nak. A reptéri indulás 20 dirham, a városi fuvar 3 dirhamról kezdő-
dik. 1 km = 1,76 dirham – 105 Ft. Az egyterűek 1,86 dirhamért
mennek 1 km-t. És miért ilyen olcsó a taxi? Az egyik taxisunk, aki jól
beszélt angolul, elmesélte, hogy a cégeké az autó. Mivel nincs rá
áfa, és a regadót még hírből sem ismerik, ezért egy Toyota Camry
2.4-es benzines automata klímás taxi 98.000 dirham – 5,9 millió fo-

Burj al Arab

Tarifatábla. Dubaiban van kifejezetten női taxi is. Ezeket csak nők vezethetik,
és nőket, gyerekeket szállíthatnak. A tetejük rózsaszín, és felárral mennek,
mint az egyterű

Metró

Metró
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a 90%-a külföldi, és még ehhez érkezik napi
szinten 1 millió ember, dolgozni. A reggeli és
az esti időpontokban jobb elkerülni a közleke-
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100.000 Ft-nyi dirhamért. Munkanélküli ember
nincs, mert azokat kiutasítják. Az utak állapota ki-
tűnő, egy repedést sem lehet látni rajtuk, ami ért-
hető, hiszen itt sosem fagy. De megolvadt nyomvá-
lyús szakasz sem volt, pedig nyáron 50 fok meleg
van. Az utak olyan tiszták, hogy az építkezéseknél

a betonkeverők csak alapos gőzborotvás mosás
után hajthatnak ki az útra. 

Mi, mint általában mindenki, taxival és metróval
közlekedtünk. Taxisaink bangladesiek és pakisz-
tániak voltak. 80%-uk tudott angolul. A városis-
meretük meg sem közelíti egy pesti taxisét. Volt

olyan, aki
azt sem tudta, merre
van a reptér. Általában
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beszélt angolul, elmesélte, hogy a cégeké az autó. Mivel nincs rá
áfa, és a regadót még hírből sem ismerik, ezért egy Toyota Camry
2.4-es benzines automata klímás taxi 98.000 dirham – 5,9 millió fo-
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rintba kerül. Az autók éjjel-
nappal mennek. Egy teli tank a taxisunk szerint 90 dirham.
Igen, jól számoltok: 5400 Ft-ból tele a tank! És nem hibridről
beszélünk, ők azt sem tudják, hogy létezik hibrid ebből a típus-
ból. Az üzemanyag-spórolást, még hírből sem ismerik. Minden
lámpánál padlógázzal indulnak. A 2x6 sávos úton, folyamatosan
cikáznak és száguldoznak. Öltözködésük kulturált, egyen szö-
vetnadrág és egyen ing. Több taxis fáradt volt, ásítozott, és min-
den másodiknál garantált volt a hónaljszag. Imádnak kerülő
úton menni, mert ott a 6 sávos úton végigvágtatnak, és az óra
is többet mutat. Például ők, egy Nyugati pályaudvar–Boráros-
tér útvonalat simán teljesítenének a Hungária körúton keresztül.
Taxisunk azt is elárulta, hogy egy műszak alatt 360 dirhamot
kell termelnie, és erre ő napi 130 dirhamot kap, plusz a borra-

való. A reggeli
és a délutáni időszakban nehéz szabad taxit
találni, pedig 20.000 darab szalad Dubai utcáin. Ezenfelül 3000
fehér VIP Lexus szolgáltat taxiként szabadjelző nélkül. Ők azok,
akik leszólítják az utasokat, de előre meg kell egyezni velük, mert
drágábban fuvaroznak. Ez a sok taxi úgy él meg, hogy a helyi
BKV, amit RTA-nak neveznek, gyakorlatilag nincs. 3 metróvona-
luk van, melyek vezető nélküli szerelvényekből állnak. 8 percen-
ként járnak, és reggel, valamint délután nagy a zsúfoltság. A met-
rók és az állomások patyolattiszták, és szebben néznek ki, mint
nálunk a plázák. A szerelvények és az állomások légkondicionál-
tak voltak. Különlegesség, hogy a nőknek és a gyerekeknek kü-
lön vonatrész állt rendelkezésükre. A szemetelésért 800 dirham
a büntetés. A metrójegy 4 dirham – 240 Ft volt. Helyi buszjáratot

Medinat Burj Khalifa

Abra-csónak
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összesen kettőt láttam kint tartózkodásunk alatt, ezért a taxi a fő köz-
lekedési eszköz. A nagyobb bevásárlóközpontokban és turisztikai
látványosságoknál, szalagfolyosókon sorban álltak az utasok, és 4-5
kocsirendező segíti az utasok és a taxik egymásra találását. 

Dubai is bővelkedik látnivalókban. Gondolom, már mindenki hal-
lott a tengerbe épített pálmaszigetről. A sziget csúcsán épült
Atlantis birodalmat kötelező megnézni. Impozáns látványt nyújt még
a Burj al Arab, a világ első 7*-os luxushotele. Ha már ott állunk, csak
egy sétára van a Jumeriah Medinat, ami Aladdin korába repít vissza
minket. Egy bazár és számos étterem, szálloda található benne. A
bevezetett tengervízzel töltött csatornákban kis abra-csónakokon le-
het túrákat tenni (kihagyhatatlan). Az esti program csakis az óriás

szökőkút lehet, ami este 6-tól félóránként mindig más zenére táncol.
A fényjáték meg az akár 150 m magasra lövellő vízsugár impozáns
látványt nyújt. Könnyű megtalálni, mert a világ legnagyobb plázája és
a világ legmagasabb épülete, a Burj Kalifa közé építették.

Dubaiban minden szebb és nagyobb, mint máshol. Ahol olaj van,
ott pénz is van. A 828 m magas Burj Kalifa is az ő gazdagságukat
szimbolizálja. Egy másik világ, ahol a taxisok ugyanúgy élnek, mint
nálunk (soha nem lesz belőlük olaj-sejk). 

Ha valakit érdekel ez a különleges világ, idejében elkezdhet gyűj-
teni. Karácsonyig még van idő. Csak el ne vigye a pénzünket egy
újabb fóliázás, vagy más őrültség. Akkor talán még több kollégánk
részesülhet ilyen élményekben. Tibcsi

Droszt, droszt, droszt
A Taxisok Világa 2004 márciusi száma szinte kizárólag a drosztren-
deletről szólt, azt járta körbe több aspektusból. Megszólalt a ren-
deletalkozó és a taxis érdekképviselő, a csapatvezető és az utcai ta-
xis. Néhány mondat az elhangzottakból:
• Rendeletalkotó: „Az újabb taxiállomások létesítése kérdésében az

érintettek bevonásával közös helyszíni bejáráson történt  a lehetsé-
ges helyek kiválasztása.” „A taxiállomás használata minden jogsza-
bályi feltételnek megfelelő taxigépkocsi számára megengedett,
egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a külön-
böző kommunikációs berendezések (URH-készülék, CB rádió, mo-
biltelefon stb.) drosztkisajátítás célú használatát, továbbá a droszt-
ra szabályosan érkező taxigépkocsi akadályozását a droszt haszná-
latában.”

• Kamara: „Kétségtelen tény – ezt levezettük számításokban –, hogy
a rendelkezésre álló taxidroszt férőhely ma kevés.”

• Érdekképviselet: „…minimum 2000-2500 (droszt)férőhelyre van
számunkra azonnal szükség. Ehelyett jelenleg mindössze 1255 fé-
rőhely áll a taxisok rendelkezésére, a többiek nyilvánvaló szabály-
sértésre kényszerülnek.”

• Másik érdekképviselet: „A taxis, miután nem tud megállni a belvá-
rosban, vagy ott, ahol a tényleges fuvarigény jelentkezik, nem tehet
mást, mint megy-megy tovább, míg szabad helyet nem talál. Hol
lesz ilyen? Ha elmegy a peremkerületbe, egy forgalommentes he-
lyen lévő taxiállomásra. Ott nyugodtan megágyazhat magának,
mert napi egy fuvarja sem lesz. Olvasgathat, tanulhat, talán lángost
is süthet kis kempingfőzőjén, de utast felvenni arról a helyről nem-
igen fog. A belvárosban, vagy a forgalmasabb helyeken hiába je-
lentkezne igény a szolgáltatásra, a taxisok többsége nem tudja
majd azt kihasználni, mert egész egyszerűen nem fér oda azokra a
helyekre, ahol szabályosan meg lehet állni.”

• Taxis (a belvárosból): „Látsz itt (szabad) drosztot? Oda beállnék
még sok pénzért is!”

• Taxis (a pályaudvarról) „Nézd, mi hosszú évek óta innen dolgozunk,
megvan a jól bevált taktikánk. Ezt egy idegen csak elrontani tudja,
tehát innen biztosan eltanácsoljuk…”

• Éjszakás taxis (a nyomdafestéket nem tűrő szavakat *-gal jelöltem):
„A jó * édes * nénikéjüket meg a * * teli * a * továbbá ** le a *
drosztjukkal…”

Taxizás Milánóban
„Szia, Apuci!” – így kezdődik a levél, melyet egy „taxis csemete”,
Barbi írt édesapjának Milánóban tapasztalt taxis élményeiről. Né-
hány érdekesség olaszhonból:
• A drosztról csak sorrendben lehet utassal távozni, hiába választ az

utas egy hátrébb álló, valami miatt szimpatikusabb taxist. 
• Minden út 6 euróról indul, de ez utcai tarifa. A telefonos rendelés

10-12 euró közötti összegről indul. (Véleményem szerint itt nem
alapdíjról, hanem úgynevezett minimális fuvardíjról van szó. A
szerk.)

• A taxikban GPS van. (2004-et írunk!)
• A taxis nem fogadott el borravalót (!)
• A taxis nem adta meg a számát, hogy ezután őt hívjuk, mert szerin-

te az tisztességtelen lenne a társaival szemben!
• A taxisok nagyon összetartóak, egy hete még sztrájkoltak is, az

alatt egyetlen (!) taxi sem dolgozott Milánóban.
• Egyik nap a pályaudvarnál – pedig nem volt sztrájk – vagy száz em-

ber állt sorba, és várta a taxikat!
• Úgy tapasztaltam, hogy ha valaki el bírja viselni a nappali csúcsfor-

galmat az olasz vezetési stílussal fűszerezve, annak igazán megéri
itt taxizni…

Adatok az IRU-nak
1994 volt az az év, amikor a Taxis Kamara konkrét tárgyalásokkat
kezdett az IRU-val (International Road Transport Union – Közúti
Szállítók Nemzetközi Egyesülete). Ennek kapcsán látott napvilágot
néhány olyan adat, amelynek felidézése talán nem minden tanulság
nélkül való:
••   Érvényes taxiengedélyek száma országosan 2013-ban: 13.062 db
••   Megújított taxiengedély: 7.158 db
••   Érvényes taxiengedélyek a fővárosban 2013-ban: 7.800 db
••   Megújított taxiengedély: 5.500 db
A számokból egyértelműen látszik, hogy minden fanyalgásunk elle-
nére az új előírások beváltották a hozzájuk fűzött reményt, legalább
is ami a létszám csökkenését illeti.

Taxizás Zürichben
Tapasztalatcserére hívta meg a magyarországi taxis vezetőket Szabó
Károly, aki akkor már több mint 30 éve volt taxis vállalkozó a svájci
nagyvárosban. Íme néhány tény:
• A lebonyolított fuvarok 70%-a rádión érkezik.
• A tarifát a város vezetése határozza meg a taxisok kezdeményezé-

sére.
• A tarifa az egész város területén egységes.
• Nincs taxikoncesszió, mindenki kaphat engedélyt, ha úgy véli, hogy

neki ezzel a tarifával megéri.
• A szabályozás városonként változik; Bernben és Laussanne-ban

például limitált a taxik száma.

Erről írt a Taxisok Világa 2004 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 márciusában

20 éve történt

– Képzeld, tegnapelõtt
elhagyott a feleségem. Az-
óta se aludni, se enni nem
tudok – panaszkodik Ko-
vács a haverjának. 

– Ennyire megviselt? –
kérdi a haver együttérzõ-
en.

– Dehogyis! Csak elvitte
az ágyat meg a hûtõszek-
rényt!

* * *
Budapest egy kész állat-

kert:
A Lánchídnál van két

oroszlán. A zebrán átmegy
egy jaguár, abból kiszáll
egy ürge, felvesz egy tyú-
kot, megcsinálják a nagy
disznóságot, és már jöhet
is a gólya.
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!

ujtaxi.qxd  7/11/12 08:50  Page 8

Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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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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rintba kerül. Az autók éjjel-
nappal mennek. Egy teli tank a taxisunk szerint 90 dirham.
Igen, jól számoltok: 5400 Ft-ból tele a tank! És nem hibridről
beszélünk, ők azt sem tudják, hogy létezik hibrid ebből a típus-
ból. Az üzemanyag-spórolást, még hírből sem ismerik. Minden
lámpánál padlógázzal indulnak. A 2x6 sávos úton, folyamatosan
cikáznak és száguldoznak. Öltözködésük kulturált, egyen szö-
vetnadrág és egyen ing. Több taxis fáradt volt, ásítozott, és min-
den másodiknál garantált volt a hónaljszag. Imádnak kerülő
úton menni, mert ott a 6 sávos úton végigvágtatnak, és az óra
is többet mutat. Például ők, egy Nyugati pályaudvar–Boráros-
tér útvonalat simán teljesítenének a Hungária körúton keresztül.
Taxisunk azt is elárulta, hogy egy műszak alatt 360 dirhamot
kell termelnie, és erre ő napi 130 dirhamot kap, plusz a borra-

való. A reggeli
és a délutáni időszakban nehéz szabad taxit
találni, pedig 20.000 darab szalad Dubai utcáin. Ezenfelül 3000
fehér VIP Lexus szolgáltat taxiként szabadjelző nélkül. Ők azok,
akik leszólítják az utasokat, de előre meg kell egyezni velük, mert
drágábban fuvaroznak. Ez a sok taxi úgy él meg, hogy a helyi
BKV, amit RTA-nak neveznek, gyakorlatilag nincs. 3 metróvona-
luk van, melyek vezető nélküli szerelvényekből állnak. 8 percen-
ként járnak, és reggel, valamint délután nagy a zsúfoltság. A met-
rók és az állomások patyolattiszták, és szebben néznek ki, mint
nálunk a plázák. A szerelvények és az állomások légkondicionál-
tak voltak. Különlegesség, hogy a nőknek és a gyerekeknek kü-
lön vonatrész állt rendelkezésükre. A szemetelésért 800 dirham
a büntetés. A metrójegy 4 dirham – 240 Ft volt. Helyi buszjáratot

Medinat Burj Khalifa

Abra-csónak
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összesen kettőt láttam kint tartózkodásunk alatt, ezért a taxi a fő köz-
lekedési eszköz. A nagyobb bevásárlóközpontokban és turisztikai
látványosságoknál, szalagfolyosókon sorban álltak az utasok, és 4-5
kocsirendező segíti az utasok és a taxik egymásra találását. 

Dubai is bővelkedik látnivalókban. Gondolom, már mindenki hal-
lott a tengerbe épített pálmaszigetről. A sziget csúcsán épült
Atlantis birodalmat kötelező megnézni. Impozáns látványt nyújt még
a Burj al Arab, a világ első 7*-os luxushotele. Ha már ott állunk, csak
egy sétára van a Jumeriah Medinat, ami Aladdin korába repít vissza
minket. Egy bazár és számos étterem, szálloda található benne. A
bevezetett tengervízzel töltött csatornákban kis abra-csónakokon le-
het túrákat tenni (kihagyhatatlan). Az esti program csakis az óriás

szökőkút lehet, ami este 6-tól félóránként mindig más zenére táncol.
A fényjáték meg az akár 150 m magasra lövellő vízsugár impozáns
látványt nyújt. Könnyű megtalálni, mert a világ legnagyobb plázája és
a világ legmagasabb épülete, a Burj Kalifa közé építették.

Dubaiban minden szebb és nagyobb, mint máshol. Ahol olaj van,
ott pénz is van. A 828 m magas Burj Kalifa is az ő gazdagságukat
szimbolizálja. Egy másik világ, ahol a taxisok ugyanúgy élnek, mint
nálunk (soha nem lesz belőlük olaj-sejk). 

Ha valakit érdekel ez a különleges világ, idejében elkezdhet gyűj-
teni. Karácsonyig még van idő. Csak el ne vigye a pénzünket egy
újabb fóliázás, vagy más őrültség. Akkor talán még több kollégánk
részesülhet ilyen élményekben. Tibcsi

Droszt, droszt, droszt
A Taxisok Világa 2004 márciusi száma szinte kizárólag a drosztren-
deletről szólt, azt járta körbe több aspektusból. Megszólalt a ren-
deletalkozó és a taxis érdekképviselő, a csapatvezető és az utcai ta-
xis. Néhány mondat az elhangzottakból:
• Rendeletalkotó: „Az újabb taxiállomások létesítése kérdésében az

érintettek bevonásával közös helyszíni bejáráson történt  a lehetsé-
ges helyek kiválasztása.” „A taxiállomás használata minden jogsza-
bályi feltételnek megfelelő taxigépkocsi számára megengedett,
egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a külön-
böző kommunikációs berendezések (URH-készülék, CB rádió, mo-
biltelefon stb.) drosztkisajátítás célú használatát, továbbá a droszt-
ra szabályosan érkező taxigépkocsi akadályozását a droszt haszná-
latában.”

• Kamara: „Kétségtelen tény – ezt levezettük számításokban –, hogy
a rendelkezésre álló taxidroszt férőhely ma kevés.”

• Érdekképviselet: „…minimum 2000-2500 (droszt)férőhelyre van
számunkra azonnal szükség. Ehelyett jelenleg mindössze 1255 fé-
rőhely áll a taxisok rendelkezésére, a többiek nyilvánvaló szabály-
sértésre kényszerülnek.”

• Másik érdekképviselet: „A taxis, miután nem tud megállni a belvá-
rosban, vagy ott, ahol a tényleges fuvarigény jelentkezik, nem tehet
mást, mint megy-megy tovább, míg szabad helyet nem talál. Hol
lesz ilyen? Ha elmegy a peremkerületbe, egy forgalommentes he-
lyen lévő taxiállomásra. Ott nyugodtan megágyazhat magának,
mert napi egy fuvarja sem lesz. Olvasgathat, tanulhat, talán lángost
is süthet kis kempingfőzőjén, de utast felvenni arról a helyről nem-
igen fog. A belvárosban, vagy a forgalmasabb helyeken hiába je-
lentkezne igény a szolgáltatásra, a taxisok többsége nem tudja
majd azt kihasználni, mert egész egyszerűen nem fér oda azokra a
helyekre, ahol szabályosan meg lehet állni.”

• Taxis (a belvárosból): „Látsz itt (szabad) drosztot? Oda beállnék
még sok pénzért is!”

• Taxis (a pályaudvarról) „Nézd, mi hosszú évek óta innen dolgozunk,
megvan a jól bevált taktikánk. Ezt egy idegen csak elrontani tudja,
tehát innen biztosan eltanácsoljuk…”

• Éjszakás taxis (a nyomdafestéket nem tűrő szavakat *-gal jelöltem):
„A jó * édes * nénikéjüket meg a * * teli * a * továbbá ** le a *
drosztjukkal…”

Taxizás Milánóban
„Szia, Apuci!” – így kezdődik a levél, melyet egy „taxis csemete”,
Barbi írt édesapjának Milánóban tapasztalt taxis élményeiről. Né-
hány érdekesség olaszhonból:
• A drosztról csak sorrendben lehet utassal távozni, hiába választ az

utas egy hátrébb álló, valami miatt szimpatikusabb taxist. 
• Minden út 6 euróról indul, de ez utcai tarifa. A telefonos rendelés

10-12 euró közötti összegről indul. (Véleményem szerint itt nem
alapdíjról, hanem úgynevezett minimális fuvardíjról van szó. A
szerk.)

• A taxikban GPS van. (2004-et írunk!)
• A taxis nem fogadott el borravalót (!)
• A taxis nem adta meg a számát, hogy ezután őt hívjuk, mert szerin-

te az tisztességtelen lenne a társaival szemben!
• A taxisok nagyon összetartóak, egy hete még sztrájkoltak is, az

alatt egyetlen (!) taxi sem dolgozott Milánóban.
• Egyik nap a pályaudvarnál – pedig nem volt sztrájk – vagy száz em-

ber állt sorba, és várta a taxikat!
• Úgy tapasztaltam, hogy ha valaki el bírja viselni a nappali csúcsfor-

galmat az olasz vezetési stílussal fűszerezve, annak igazán megéri
itt taxizni…

Adatok az IRU-nak
1994 volt az az év, amikor a Taxis Kamara konkrét tárgyalásokkat
kezdett az IRU-val (International Road Transport Union – Közúti
Szállítók Nemzetközi Egyesülete). Ennek kapcsán látott napvilágot
néhány olyan adat, amelynek felidézése talán nem minden tanulság
nélkül való:
••   Érvényes taxiengedélyek száma országosan 2013-ban: 13.062 db
••   Megújított taxiengedély: 7.158 db
••   Érvényes taxiengedélyek a fővárosban 2013-ban: 7.800 db
••   Megújított taxiengedély: 5.500 db
A számokból egyértelműen látszik, hogy minden fanyalgásunk elle-
nére az új előírások beváltották a hozzájuk fűzött reményt, legalább
is ami a létszám csökkenését illeti.

Taxizás Zürichben
Tapasztalatcserére hívta meg a magyarországi taxis vezetőket Szabó
Károly, aki akkor már több mint 30 éve volt taxis vállalkozó a svájci
nagyvárosban. Íme néhány tény:
• A lebonyolított fuvarok 70%-a rádión érkezik.
• A tarifát a város vezetése határozza meg a taxisok kezdeményezé-

sére.
• A tarifa az egész város területén egységes.
• Nincs taxikoncesszió, mindenki kaphat engedélyt, ha úgy véli, hogy

neki ezzel a tarifával megéri.
• A szabályozás városonként változik; Bernben és Laussanne-ban

például limitált a taxik száma.

Erről írt a Taxisok Világa 2004 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 márciusában

20 éve történt

– Képzeld, tegnapelõtt
elhagyott a feleségem. Az-
óta se aludni, se enni nem
tudok – panaszkodik Ko-
vács a haverjának. 

– Ennyire megviselt? –
kérdi a haver együttérzõ-
en.

– Dehogyis! Csak elvitte
az ágyat meg a hûtõszek-
rényt!

* * *
Budapest egy kész állat-

kert:
A Lánchídnál van két

oroszlán. A zebrán átmegy
egy jaguár, abból kiszáll
egy ürge, felvesz egy tyú-
kot, megcsinálják a nagy
disznóságot, és már jöhet
is a gólya.
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Igaz, hogy eddig sem volt tél, de a naptár szerint
is tavaszodik már, s ilyenkor a füstölt sonkával
szoktunk foglalkozni. 

Jó szokásunk szerint még január végén besze-
reztük a frissen vágott sertéscombot, amit aztán
sóban, pácban

dé-
delgettünk vagy
hat hétig, majd
füstre akasztot-
tuk, s vagy négy
napig füstöltük
rendületlen. Az
eredmény nem
maradt el, szép,
barna sonkákat
akasztottunk a
kamrába. Né-
hány nap szikka-
dás után hozzá is foghatunk a kós-
tolgatásnak, de azért gondoljunk a húsvétra is,

m a r a d j o n
belőle… 

Addig vi-
szont néz-

zünk valami mediterrán receptet, főzzünk
bébipolipot szicíliai módra.

Olívaolajon enyhén megpirítunk néhány szem
tört fokhagymát, majd ezt kihalásszuk az olajból, s
félretesszük. Hámozott, kockázott paradicsomot

teszünk az olajra, né-
mi bazsalikom-
mal, majd a tisztí-
tott, feldarabolt
polipot, s így pá-
roljuk. A polip
elég sok vizet en-
ged, ebből lesze-
dünk, s helyette
testes, száraz vö-
rös bort locsolunk
rá. Sózzuk, enyhén
borsozzuk, fedő
alatt pároljuk, majd
a fedőt levéve sűrű

lére főzzük. Hogy ne feledjem,
a fokhagymát is visszatesszük,
az ízek miatt. 

Mellette spagettit főzünk,
amire aztán tálalásnál a finom,
mártásos polipot halmozzuk,
esetleg reszelt parmezánt is
hinthetünk rá. 

Egy pohár vörös bor pedig
igen jólesik utána.

Fakanalas jó étvágyat kívánok
hozzá!

Soós István 
City22

1. Helyes a „B” válasz. Ha a
„Mindkét irányból behajtani tilos”
jelzőtábla alatt a kiegészítő tábla
időszakot jelöl meg, a tilalom csak
ebben az időszakban áll fenn.
2. Helyes a „C” válasz. Az ábrá-
zolt forgalmi helyzetben a különö-
sen veszélyes helyre figyelmezte-
tő útburkolati jel a vasúti átjárónak
azt a részét jelzi, ahol lehetséges,
illetve bekövetkezhet a vasúti és a
közúti jármű összeütközése. A
közúti járműnek a vasúti átjáróban
még forgalmi okból sem szabad
megállnia!
3. Helyes a „B” válasz. A
KRESZ-ben csak azt határozzák
meg, hogy hol, illetve mikor van a
gyalogosnak elsőbbsége a jármű-
vekkel szemben. Ennek fordított-
járól nem írnak, tehát nincs olyan,
hogy a járműveknek van elsőbb-
sége a gyalogossal szemben. A
vonatkozó szabály szerint a nem
elsőbbségi helyzetben lévő gyalo-
gos az úttesten való áthaladása

közben a járművek forgalmát nem
zavarhatja, és tartózkodnia kell
minden olyan magatartástól,
amellyel a járművek vezetőit meg-
tévesztheti.
4. Helyes a „C” válasz. A leálló-
sáv: az útnak az úttesttel azonos
szintben lévő, attól útburkolati jel-
lel elválasztott és útburkolattal el-
látott része. A közlekedésben
részt vevő autósoknak, gyalogo-
soknak az út e részének nevéről
többnyire az autópálya leállósávja
jut eszébe, mert ott az úttest mel-
lett mindig kötelező ilyen sávot
építeni. Azonban leállósávot bár-
milyen más úttest mellett is létesít-
hetnek. Ez utóbbi helyeken a jár-
művek akár várakozhatnak is, ve-
zetőik pihenhetnek, kikapcsolód-
hatnak, és kerékpárosok is halad-
hatnak.
5. Helyes az „A” válasz. A tábla
jelentése „Autópálya vége”. Az
ilyen tábla után már nem szabad a
taxival az autópályán még megen-

gedett 130 km/h sebességgel ha-
ladni, mert az „új” úton ez a sebes-
ség már gyorshajtásnak minősül.
6. Helyes a „C” válasz. Kerék-
párral az útpadkán, az úttesten és
a járdán csak egy sorban szabad
haladni. Mivel a kerékpársávot az
erre szolgáló útburkolati jellel az
úttesten jelölik ki, erre a különle-
ges sávra is érvényes az egy sor-
ban való haladás szabálya.  
7. Helyes a „B” válasz. A tábla je-
lentése „Egyenrangú utak kereszte-
ződése”. Az ilyen útkereszteződés-
ben a taxi vezetőjének a balról érke-
ző gépkocsikkal szemben elsőbb-
sége van.
8. Helyes a „C” válasz. A teher-
autónak a 3-as számmal jelölt
nyomvonalon kell haladnia, hogy a
manővere során ne hajtson föl a
járdára, illetve ne hajtson át a má-
sik út bal oldalára. 
9. Helyes a „C” válasz. A hátsó
kerekek oldalirányú megcsúszása
/farolása/ esetén a fékezőerőt
csökkenteni kell és ellenkormány-
zással kell megszüntetni a faro-
lást. 

10. Helyes az „A” válasz. A
megkülönböztető jelzést haszná-
ló gépjárművek vezetői több,
egyébként más közlekedőre köte-
lezően érvényes szabályt figyel-
men kívül hagyhatnak, ha maga-
tartásukkal a közlekedés bizton-
ságát, valamint a személy és va-
gyonbiztonságot nem veszélyez-
tetik, és meggyőződtek arról,
hogy a közlekedés többi résztve-
vője az akadálytalan továbbhala-
dásukat lehetővé tette. Azonban
e gépjárművek vezetőinek is meg
kell tartaniuk a járművek kivilágí-
tására vonatkozó általános szabá-
lyokat!
11. Helyes a „C” válasz. A
„Megállni tilos” jelzőtábla alatt el-
helyezett kiegészítő tábla az út-
padkán történő megállási tilalom-
ra is utal. 
12. Helyes az „A” válasz. Az
ábrázolt forgalmi helyzetben az út-
test nem alkalmas párhuzamos
közlekedésre. Az ilyen helyen az
azonos irányú villamosvágányokat
előzés céljából igénybe szabad
venni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Párolódik a bébipolip Sonka pácolva

Tálalva

– Teljesen mentes va-
gyok mindenféle elõíté-
lettõl. Mindenkit egyfor-
mán utálok.

* * *
Két veréb beszélget.
– Látod, ki van a fa

alatt? – kérdezi az egyik.
– Látom hát – így a má-

sik. – Egy rendõr.
– Hát akkor mire vársz?

* * *
A kisfiú megkérdezi az

anyukáját, hogy mi lesz
ma ebédre:

– Anya, mi lesz ma az
ebéd?

Mire az anya:
– Hát, ...
– És még?

* * *
Este az ágyban az asz-

szonynak romantikus
hangulata támad. Kérdez-
geti a férjét:

– Szerinted mi a szere-
lem?

– A szerelem az a fény,
ami bevilágítja az ember
életét.

– És mi a házasság?
– A villanyszámla.

* * *
– Mi a skizofrén ked-

venc filmje?
– Én-ek az esõben.
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Igaz, hogy eddig sem volt tél, de a naptár szerint
is tavaszodik már, s ilyenkor a füstölt sonkával
szoktunk foglalkozni. 

Jó szokásunk szerint még január végén besze-
reztük a frissen vágott sertéscombot, amit aztán
sóban, pácban

dé-
delgettünk vagy
hat hétig, majd
füstre akasztot-
tuk, s vagy négy
napig füstöltük
rendületlen. Az
eredmény nem
maradt el, szép,
barna sonkákat
akasztottunk a
kamrába. Né-
hány nap szikka-
dás után hozzá is foghatunk a kós-
tolgatásnak, de azért gondoljunk a húsvétra is,

m a r a d j o n
belőle… 

Addig vi-
szont néz-

zünk valami mediterrán receptet, főzzünk
bébipolipot szicíliai módra.

Olívaolajon enyhén megpirítunk néhány szem
tört fokhagymát, majd ezt kihalásszuk az olajból, s
félretesszük. Hámozott, kockázott paradicsomot

teszünk az olajra, né-
mi bazsalikom-
mal, majd a tisztí-
tott, feldarabolt
polipot, s így pá-
roljuk. A polip
elég sok vizet en-
ged, ebből lesze-
dünk, s helyette
testes, száraz vö-
rös bort locsolunk
rá. Sózzuk, enyhén
borsozzuk, fedő
alatt pároljuk, majd
a fedőt levéve sűrű

lére főzzük. Hogy ne feledjem,
a fokhagymát is visszatesszük,
az ízek miatt. 

Mellette spagettit főzünk,
amire aztán tálalásnál a finom,
mártásos polipot halmozzuk,
esetleg reszelt parmezánt is
hinthetünk rá. 

Egy pohár vörös bor pedig
igen jólesik utána.

Fakanalas jó étvágyat kívánok
hozzá!

Soós István 
City22

1. Helyes a „B” válasz. Ha a
„Mindkét irányból behajtani tilos”
jelzőtábla alatt a kiegészítő tábla
időszakot jelöl meg, a tilalom csak
ebben az időszakban áll fenn.
2. Helyes a „C” válasz. Az ábrá-
zolt forgalmi helyzetben a különö-
sen veszélyes helyre figyelmezte-
tő útburkolati jel a vasúti átjárónak
azt a részét jelzi, ahol lehetséges,
illetve bekövetkezhet a vasúti és a
közúti jármű összeütközése. A
közúti járműnek a vasúti átjáróban
még forgalmi okból sem szabad
megállnia!
3. Helyes a „B” válasz. A
KRESZ-ben csak azt határozzák
meg, hogy hol, illetve mikor van a
gyalogosnak elsőbbsége a jármű-
vekkel szemben. Ennek fordított-
járól nem írnak, tehát nincs olyan,
hogy a járműveknek van elsőbb-
sége a gyalogossal szemben. A
vonatkozó szabály szerint a nem
elsőbbségi helyzetben lévő gyalo-
gos az úttesten való áthaladása

közben a járművek forgalmát nem
zavarhatja, és tartózkodnia kell
minden olyan magatartástól,
amellyel a járművek vezetőit meg-
tévesztheti.
4. Helyes a „C” válasz. A leálló-
sáv: az útnak az úttesttel azonos
szintben lévő, attól útburkolati jel-
lel elválasztott és útburkolattal el-
látott része. A közlekedésben
részt vevő autósoknak, gyalogo-
soknak az út e részének nevéről
többnyire az autópálya leállósávja
jut eszébe, mert ott az úttest mel-
lett mindig kötelező ilyen sávot
építeni. Azonban leállósávot bár-
milyen más úttest mellett is létesít-
hetnek. Ez utóbbi helyeken a jár-
művek akár várakozhatnak is, ve-
zetőik pihenhetnek, kikapcsolód-
hatnak, és kerékpárosok is halad-
hatnak.
5. Helyes az „A” válasz. A tábla
jelentése „Autópálya vége”. Az
ilyen tábla után már nem szabad a
taxival az autópályán még megen-

gedett 130 km/h sebességgel ha-
ladni, mert az „új” úton ez a sebes-
ség már gyorshajtásnak minősül.
6. Helyes a „C” válasz. Kerék-
párral az útpadkán, az úttesten és
a járdán csak egy sorban szabad
haladni. Mivel a kerékpársávot az
erre szolgáló útburkolati jellel az
úttesten jelölik ki, erre a különle-
ges sávra is érvényes az egy sor-
ban való haladás szabálya.  
7. Helyes a „B” válasz. A tábla je-
lentése „Egyenrangú utak kereszte-
ződése”. Az ilyen útkereszteződés-
ben a taxi vezetőjének a balról érke-
ző gépkocsikkal szemben elsőbb-
sége van.
8. Helyes a „C” válasz. A teher-
autónak a 3-as számmal jelölt
nyomvonalon kell haladnia, hogy a
manővere során ne hajtson föl a
járdára, illetve ne hajtson át a má-
sik út bal oldalára. 
9. Helyes a „C” válasz. A hátsó
kerekek oldalirányú megcsúszása
/farolása/ esetén a fékezőerőt
csökkenteni kell és ellenkormány-
zással kell megszüntetni a faro-
lást. 

10. Helyes az „A” válasz. A
megkülönböztető jelzést haszná-
ló gépjárművek vezetői több,
egyébként más közlekedőre köte-
lezően érvényes szabályt figyel-
men kívül hagyhatnak, ha maga-
tartásukkal a közlekedés bizton-
ságát, valamint a személy és va-
gyonbiztonságot nem veszélyez-
tetik, és meggyőződtek arról,
hogy a közlekedés többi résztve-
vője az akadálytalan továbbhala-
dásukat lehetővé tette. Azonban
e gépjárművek vezetőinek is meg
kell tartaniuk a járművek kivilágí-
tására vonatkozó általános szabá-
lyokat!
11. Helyes a „C” válasz. A
„Megállni tilos” jelzőtábla alatt el-
helyezett kiegészítő tábla az út-
padkán történő megállási tilalom-
ra is utal. 
12. Helyes az „A” válasz. Az
ábrázolt forgalmi helyzetben az út-
test nem alkalmas párhuzamos
közlekedésre. Az ilyen helyen az
azonos irányú villamosvágányokat
előzés céljából igénybe szabad
venni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Párolódik a bébipolip Sonka pácolva

Tálalva

– Teljesen mentes va-
gyok mindenféle elõíté-
lettõl. Mindenkit egyfor-
mán utálok.

* * *
Két veréb beszélget.
– Látod, ki van a fa

alatt? – kérdezi az egyik.
– Látom hát – így a má-

sik. – Egy rendõr.
– Hát akkor mire vársz?

* * *
A kisfiú megkérdezi az

anyukáját, hogy mi lesz
ma ebédre:

– Anya, mi lesz ma az
ebéd?

Mire az anya:
– Hát, ...
– És még?

* * *
Este az ágyban az asz-

szonynak romantikus
hangulata támad. Kérdez-
geti a férjét:

– Szerinted mi a szere-
lem?

– A szerelem az a fény,
ami bevilágítja az ember
életét.

– És mi a házasság?
– A villanyszámla.

* * *
– Mi a skizofrén ked-

venc filmje?
– Én-ek az esõben.
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Az Országos Taxis Szövetség és a Citroën M5 Center
meghívja önt

 2014. április 8. 11 órától
 a Citroën bemutatójára!

Teszteljen, ismerje meg gépjármű finanszírozási lehetőségeit, Citroën  TAXI CASCOCitroën  TAXI CASCO
termékeinket, speciális szervizelési ajánlatainkat, vegyen részt fóliázásifóliázási konzultációnkon!

A rendezvényen részt vevő 
partnerek között 

ajándékokat sorsolunk ki!

CitroËn M5 Center, 1194 Budapest, andré CitroËn u. 1., tel.: 06 1 358 5858

TaxisTaxis nyílt nap az M5 Centerben!
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