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

*Az ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig valamint, a megvásárolni kívánt gép-
kocsi meghatározott minimum megtartási feltételei mellett érvényes. A részletekről 
kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben. 
Az ár ajánlott fogyasztói ár.

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI

opel.hu

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

Meriva akár 

3.690.000 Ft-ért!*

Címzettek: Személytaxi tevékenységet
folytató vállalkozások érdekképviseletei 

Jelenleg erősen keverednek az elapró-
zott érdekképviseletekben a személytaxi-
vállalkozók és a fuvarközvetítő vállalkozá-
sok tulajdonosi köre által befolyásolt kép-
viselők. Ez nem helyes, mert például ez
is akadályozhatja a ma már nagyon ko-
moly anyagi és egyéb feltételeknek ele-
get tevő egyéni vállalkozók tisztességes
és kiszámítható, hosszú távú
szerződésen alapuló nyu-
godt és hatékony munkavég-
zését, és érdeksérelem ese-
tén a hatékony érdekképvi-
seletet. 

Jelenlegi fajsúlyos és sür-
gős témánk szempontjából
azonban ennek nincs jelen-
tősége. Nyilvánvaló, hogy a
taxiszolgáltatásból valami-
lyen formában jövedelmet húzó
valamennyi szereplőnek érdeke, hogy
egy több évtizedes, rossz emlékű, meg-
alapozatlan gyanakváson alapuló, átgon-
dolatlan, buta és határozottan diszkrimi-
natív gazdasági szabályozás miatt egyik
évről a másikra ne omoljon össze a rend-
szer. Az érintett vállalkozások és szolgál-
tatást igénybe vevők nagy száma miatt a
szakmai felügyeletet ellátó fővárosi veze-
tés könnyen megnyerhető szövetséges-
nek, mivel egyértelműen ők felelnek a fő-
városi közlekedés kiszámítható és bizton-
ságos működéséért. A kormány sem fog
elzárkózni a jó szándék és az okos szó
elől, főleg ha néhány fővárosi és ország-
gyűlési képviselőt is megnyerünk az ügy-
nek. Az esedékes önkormányzati válasz-
tások miatt most nehéz lesz azonnal nem
az újra választással foglalkozó küldöttet
találni, mégis azonnal föl kellene venni a
kapcsolatot – az NGM adózásért és
számvitelért felelős helyettes államtitkárá-
val (Pankucsi Zoltán) –, az illetékes or-
szággyűlési költségvetési bizottsággal
(Burány Sándor MSZP), hogy a téma az
ősszel esedékes adótörvény-módosítá-
sok közé bekerüljön. 

A 2007. évi CXXVII. törvény az általá-
nos forgalmi adóról (népiesen áfa-tör-
vény) általában a vállalkozások által meg-
termelt új hozzáadott értéket adóztatja
többnyire 27%-os adókulccsal. Ez úgy tör-
ténik, hogy a bevétel áfa-tartalmával szem-
ben levonható a számlával igazolható költ-
ségek áfa-tartalma, és a különbözetet kell
bevallani és megfizetni a költségvetésnek.
Így a kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági,
szolgáltatási szakmák túlnyomó többsége

nem nagy örömmel, de együtt tud élni az
áfával, mert a felhasznált termelőeszköz,
anyag, áru, energia, szolgáltatás stb. áfá-
ját levonhatja és valóban csak a megter-
melt új érték után adózik. 

Szerencsétlenségére azonban a fővá-
rosban kb. 5500, országosan tízezres
nagyságrendű személytaxi-vállalkozás ezt
nem teheti meg. Az áfa-tör-

vény 124. §-a rendelkezik az
adólevonási jog korlátozásáról. Nem von-
ható le: 

– a személygépkocsi üzemeltetéséhez
szükséges üzemanyagot terhelő előzete-
sen felszámított áfa (a szakma legna-
gyobb költségtétele), 

– a személygépkocsit terhelő áfa (ezt
nehezen realizálható esetben egyéb pa-
ragrafusban látszólag megengedi), 

– a személygépkocsi üzemeltetéséhez,
fenntartásához szükséges szolgáltatást
terhelő áfa összegének 50%-a. 
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J. Kurtz
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ujtaxi.qxd  11/12/14 08:23  Page 3

Taxi nov 48o.indd   2 11/13/14   1:44 PM



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

*Az ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig valamint, a megvásárolni kívánt gép-
kocsi meghatározott minimum megtartási feltételei mellett érvényes. A részletekről 
kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben. 
Az ár ajánlott fogyasztói ár.

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!

opel.hu

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

Meriva akár 

3.690.000 Ft-ért!*

Címzettek: Személytaxi tevékenységet
folytató vállalkozások érdekképviseletei 

Jelenleg erősen keverednek az elapró-
zott érdekképviseletekben a személytaxi-
vállalkozók és a fuvarközvetítő vállalkozá-
sok tulajdonosi köre által befolyásolt kép-
viselők. Ez nem helyes, mert például ez
is akadályozhatja a ma már nagyon ko-
moly anyagi és egyéb feltételeknek ele-
get tevő egyéni vállalkozók tisztességes
és kiszámítható, hosszú távú
szerződésen alapuló nyu-
godt és hatékony munkavég-
zését, és érdeksérelem ese-
tén a hatékony érdekképvi-
seletet. 

Jelenlegi fajsúlyos és sür-
gős témánk szempontjából
azonban ennek nincs jelen-
tősége. Nyilvánvaló, hogy a
taxiszolgáltatásból valami-
lyen formában jövedelmet húzó
valamennyi szereplőnek érdeke, hogy
egy több évtizedes, rossz emlékű, meg-
alapozatlan gyanakváson alapuló, átgon-
dolatlan, buta és határozottan diszkrimi-
natív gazdasági szabályozás miatt egyik
évről a másikra ne omoljon össze a rend-
szer. Az érintett vállalkozások és szolgál-
tatást igénybe vevők nagy száma miatt a
szakmai felügyeletet ellátó fővárosi veze-
tés könnyen megnyerhető szövetséges-
nek, mivel egyértelműen ők felelnek a fő-
városi közlekedés kiszámítható és bizton-
ságos működéséért. A kormány sem fog
elzárkózni a jó szándék és az okos szó
elől, főleg ha néhány fővárosi és ország-
gyűlési képviselőt is megnyerünk az ügy-
nek. Az esedékes önkormányzati válasz-
tások miatt most nehéz lesz azonnal nem
az újra választással foglalkozó küldöttet
találni, mégis azonnal föl kellene venni a
kapcsolatot – az NGM adózásért és
számvitelért felelős helyettes államtitkárá-
val (Pankucsi Zoltán) –, az illetékes or-
szággyűlési költségvetési bizottsággal
(Burány Sándor MSZP), hogy a téma az
ősszel esedékes adótörvény-módosítá-
sok közé bekerüljön. 

A 2007. évi CXXVII. törvény az általá-
nos forgalmi adóról (népiesen áfa-tör-
vény) általában a vállalkozások által meg-
termelt új hozzáadott értéket adóztatja
többnyire 27%-os adókulccsal. Ez úgy tör-
ténik, hogy a bevétel áfa-tartalmával szem-
ben levonható a számlával igazolható költ-
ségek áfa-tartalma, és a különbözetet kell
bevallani és megfizetni a költségvetésnek.
Így a kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági,
szolgáltatási szakmák túlnyomó többsége

nem nagy örömmel, de együtt tud élni az
áfával, mert a felhasznált termelőeszköz,
anyag, áru, energia, szolgáltatás stb. áfá-
ját levonhatja és valóban csak a megter-
melt új érték után adózik. 

Szerencsétlenségére azonban a fővá-
rosban kb. 5500, országosan tízezres
nagyságrendű személytaxi-vállalkozás ezt
nem teheti meg. Az áfa-tör-

vény 124. §-a rendelkezik az
adólevonási jog korlátozásáról. Nem von-
ható le: 

– a személygépkocsi üzemeltetéséhez
szükséges üzemanyagot terhelő előzete-
sen felszámított áfa (a szakma legna-
gyobb költségtétele), 

– a személygépkocsit terhelő áfa (ezt
nehezen realizálható esetben egyéb pa-
ragrafusban látszólag megengedi), 

– a személygépkocsi üzemeltetéséhez,
fenntartásához szükséges szolgáltatást
terhelő áfa összegének 50%-a. 

3

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.
Kiadásért felelős:

Nagy Zoltán

Color Pack Nyomdaipari Rt.
Felelős vezető:
Zsukk László

ISSN 1786-5328
MEGVÁSÁROLHATÓ
A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

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

TARTALOM
A taxiállomás a taxisoké 4.
Költői kérdés 4.
Készül a Kormányrendelet 5.
10 éve történt, 20 éve történt 6.
Jár is, meg nem is 7.
Dolgozzunk hétvégén? 8.
A hatóságok tehetetlenek 8.
Fiókokat a taxikba 10.
Haltenberger Samu-díj 2014 13.
Utasbarát taxis 14.
Sebességmérőket hoz a Mikulás 16.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 16.
KATA vagy átalány? 18.
Nyugdíj-ügyek 19.
Házhoz jön a külföldi bírság 19.
Milliós pénzbeszedés a semmiért 20.
Sok a nem sárga taxi Budapesten 21.
Tudod vagy tippelsz? 23.
Változások a TaxiPlusnál 24.
Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai 27.
Forgalmirend-változások 28.
Mit tesznek a fehér rendszámos „taxikkal“? 33.
Találtunk egy verset 33.
Áfa a taxiszolgáltatásban 34.
TPMS minden autóban 35.
Egy korláttal kevesebb... 36.
Megszaporodtak a leintések! 36.
eTaxidroszt Óbudán 36.
Pilla jelenti – Egy vásárlás örömei 39.
Sok a baj a hidakkal, a felüljárókkal 42.
Légitársaságok – teminálok 43.
Elszaporodtak a nem minősített taxik 44.
Tisztelt Kollégák! 45.
Továbbra is bilincselnek a Józsefvárosban 46.
Autófeltörések az Erzsébetvárosban 46.

Havi aforizma

Az aggodalom nem képes megóvni ben-

nünket a holnapi szomorúságtól, de meg

tud fosztani minket a mai nap élvezetétõl.  

J. Kurtz

SzSz emélytemélyt axi taxi t ee vv ékék enen yy ss égeége t ft f olytolyt atat ó ó 
vv állalkállalk ozások áfozások áf a-lea-le vv onási jogának onási jogának 
kiszélesítése, tkiszélesítése, t elel jes kjes k örör űvűv é téé té tt ele ele 

ujtaxi.qxd  11/12/14 08:23  Page 3

Taxi nov 48o.indd   3 11/13/14   1:44 PM



Ezek a törvényhelyek több évtizede meg-
vannak, és a személygépkocsit luxusnak te-
kintő szocialista hiánygazdálkodás termé-
kei. Nem kifejezetten a személytaxisokra cé-
loznak, de őket találták, találják telibe. Be-
vezetésükkor azonban csak elviselhető mér-
tékű, 10-12% volt a taxit terhelő áfa, ma pe-
dig 27%, ami az adott szabályozás mellett
elviselhetetlen.. 

Ha valaki év közben belecsúszik az áfá-
ba (ahonnan a következő években sem tud
kijönni), az eddigi járulékok, adók mellett a
bevétele újabb 15-20%-át kellene adóként
befizetnie, ami nem megy, mert nagyjából
ez a jelenlegi jövedelme. Természetesen
szükség esetén ezt szakszerű számítások-
kal alá lehet és kell is támasztani. Emiatt
eddig is törvényesen csak az egyszemélyes
egyéni vállalkozások tudtak megélni a pia-
con, mert ők alanyi adómentességet vá-
lasztva bevételüket évi 6.000.000 Ft alatt
tartva elkerülhették a diszkriminatív szabá-
lyozás drasztikus hatását. 

Ezt a határt azonban a budapesti taxisok
már az idén tömegesen átléphetik, ha nem
állítják le a kocsit november közepén vagy
előbb. Kényszerű módon ki kell maradniuk
a karácsonyi, szilveszteri forgalomból. Per-
sze meg lehet próbálni ügyeskedni, hogy
kétvállalkozós taxiórával az asszony által ve-

zetett második vállalkozásban elhelyezke-
dek alkalmazottként, miközben saját vállal-
kozásomat szüneteltetem. 

De a törvényhozók éppen azért vannak,
hogy átgondolt empatikus törvényalkotással
időben elejét vegyék az állampolgárok
kényszerű kétségbeesett reakcióinak. Az
érdekképviseletnek pedig dolga, hogy hatá-
rozottan és haladéktalanul felhívja erre a
problémára a törvényhozók figyelmét meg-
oldásokat is kínálva. Jó lenne, ha a szakma
apraja-nagyja egyeztetett állásponttal tudna
előrukkolni. 

Tűzoltásként ajánlható: 
– Az alanyi adómentes határ megemelé-

se már 2014-re kihatóan (vagy mindenkire,
vagy csak a személytaxira). 

Hosszú távú megoldásokként ajánlható:
– Levonási jog nélküli adómentes tevé-

kenységgé lehet tenni a személytaxit.. (Ma
még gyakorlatilag így működik.) 

Vagy: 
– A személytaxira az általános áfa-szabá-

lyokat kell alkalmazni, azaz teljes körűvé
tenni, kiterjeszteni a levonási jogot. 

Ez minden további nélkül megtehető
anélkül, hogy ezzel bárki visszaélhetne. Ma
már senki nem fog és tud azért személytaxit
csinálni a gépkocsijából, hogy arra áfa-levo-
nási jogot alapíthasson. Az elmúlt években

ugyanis megtörtént a személytaxi közel tel-
jes körűnek mondható szabályozása.

A hitelesített taxióra-adatok birtokában
pedig elkészíthető a finom szabályozása is
az elismerhető költségelemeknek. Pl. az
utas km-maximum kétszerese lehet az elis-
merhető taxi össz km (mint az üzemanyag
normatív elszámolás alapja), a személygép-
kocsi beszerzés áfá-ja 3-5 év alatt lehetne
levonható az elismert taxi össz km és a
megtett gk-km arányában, értékcsökkenés
5 év alatt érvényesíthető szintén az elis-
mert taxi ökm és a megtett gk-km arányá-
ban. 

Nyilván a minisztériumi szakapparátusnak
is meg lesznek az ötletei. Lényeg az, hogy
elérjük, hogy még az idén beemeljék a tör-
vényhozás munkájába ezt a témát. Ha ez
nem sikerül, sokaknak valóban nem marad
más hátra, mint a demonstráció, mert már
úgysem dolgozhatnak. Ne húzzák meg su-
nyin magukat azok sem, akik közvetlenül
még nem érintettek, mert most valóban
szükség van a közös kiállásra, szolidaritás-
ra. Mert ma nekem, holnap neked. 

Budapest, 2014.10.10. 
Eredményes, sikeres munkát kívánok. 

Vadai Vilmos 
okl. közl. mérnök mk. könyvelő 
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– Olvastam az újságban, hogy áfa-csalókat
keres a rendõrség. Felhívtam õket, de azt
mondták, hogy ez nem egy álláshirdetés.

Németországban…

A taxiállomás a taxisoké
Rövid kis híradásban számolt be az ADAC MOTORWELT,
a Német Autóklub lapja egy Lipcsében született Szövetsé-
gi Bírósági döntésről. 

„Civil autó még egy pillanatra sem állhat meg a ta-
xiállomáson!”

Az újság szerint így bizony: 
Nem jó ötlet megállni taxiállomáson, még rövid időre se!
A bezzeg nálunk kezdetű összehasonlítástól ezúttal elte-

kintek, minek ezt tovább ragozni…
Juhász Péter

Ezt a jelzőtáb-

lát tessék ko-

molyan venni!

Költői kérKöltői kérdés…dés…
Hónapok óta – háborítatlanul – dolgozik a kolléga az Oktogontól! Még mi-
nősítő matricára sem futja! Természetesen nem engedélyezett a szabadjel-
zője! Nem Békásmegyeren, a csarnoknál!

Nem Pestimrén a vasútállomásnál. Az Oktogonon, a város
közepén! A BKK-ellenőrök sohasem járnak erre? A Budapesti Közlekedési
Központ néhány száz méterre van az Oktogontól! 

Még meddig dolgozhat ez a kolléga?
Ez sajnos csak egy költői kérdés… 

Név és cím a szerkesztőségben 

Fényes nappal, 
a város közepén!
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A taxizás szabályait előíró rendelet immár több mint negyedszáza-
dos, pontosabban 26 éves (89/1988 MT rendelet). Bár az évek so-
rán több tucat módosításon esett át, mégiscsak elavultnak tekinthe-
tő. Kiváltására évek óta készül egy új kormányrendelet-tervezet,
amelynek legutóbbi változatát azonban egyöntetűen utasította el
a szakma.

A taxisok és érdekképviselőik nem jogalkotók, nem tudnak és nem
is akarnak rendeletszövegeket írni, ez nem feladatuk. Igényük lehet
ugyanakkor arra, hogy ha már tevékenységüket szabályzó jogszabály
születik, annak tartalmába beleszóljanak. Hiszen a gyakorlatban rá-
juk fogják alkalmazni, megsértése esetén őket fogják büntetni. Nyil-
ván a Kormány nem hagyatkozhat teljes egészében a szakma véle-
ményére, megvannak a maga szempontjai és feladatai is. Például a
bürokrácia csökkentése. Mielőtt rátérnénk a konkrét kérdésekre,
idézzük fel a Kormány javaslatait az egyszerű államról 2011-ből:

„Az Egyszerű Állam Program segítségével a Kormány 500 milliárd
forinttal csökkenti a vállalkozók bürokráciával kapcsolatos
adminisztratív költségeit.

A kevesebb adminisztráció a gyors ügyintézés és a csökke-
nő kockázatok hatására több időt, pénzt és energiát takaríthatnak
meg a vállalkozások, amelyet munkahelyek megtartására, új munka-
helyek megteremtésére és fejlesztésre fordíthatnak. Egyszerűbb
és összehangoltabb lesz az adatszolgáltatás, gyorsabb az
engedélyeztetés. Kérhető lesz a hatósági ellenőrzés és elismerik
a hatóságok, ha hiteles audit készül egy cégről, bővül a nyilvános
céginformációk köre, valamint az elektronikus ügyintézés lehetősé-
ge is.

Az Európai Unióban Magyarországon kiemelkedően magasak a
vállalkozók bürokráciához köthető költségei, a GDP-hez viszonyítva
az Unió átlagának háromszorosát teszik ki. Jellemző és ismert
probléma a párhuzamos adatbekérés, ugyanazon adatok
többszöri kötelező benyújtása, a lassú és drága engedélyez-
tetési eljárások, valamint a kizárólagos papíralapú ügyinté-
zés.

Itt az ideje a szemléletváltásnak: az átláthatatlan, bonyo-
lult és életszerűtlen szabályozás nem szolgálja sem az állam-
polgárok, sem a vállalkozások, de még az állam biztonságát
sem. A bürokráciacsökkentéssel a Kormány átláthatóvá, egy-
szerűvé és életszerűvé teszi a szabályozást. A bürokrácia így a
mindennapi élet kihívásaihoz igazodik, a gazdaság fehérítését segí-
ti, valamint biztonságosabbá, rendezetté teszi a rendszert mindenki
számára.

A kiadáscsökkentés, a versenyképesség növelése és a gazdaság
megerősítése azért is fontos, mert régiós versenytársa-
ink sem tétlenkednek, fáradhatatlanul küzdenek ugyan-
ezekért a célokért. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a ré-
gióban, nemzetközi mezőnyben is érvényesülni képes
hazai vállalkozásokra van szükség.

Az Egyszerű Állam Program közös munkánk eredmé-
nye, vállalkozói szervezetek bevonásával és a szakma
támogatásával dolgoztuk ki. Köszönjük az együttműkö-
dést, a rengeteg javaslatot és a biztatást, amit Önöktől
kaptunk a nyár folyamán!

Itt az ideje, hogy a felesleges bürokrácia helyett zöld
lámpát kapjanak a tisztességes vállalkozások!”
forrás: www.egyszeruallam.kormany.hu kiemelések
tőlem

Fenti célok megfogalmazása három évvel ezelőtt, 2011-
ben történt. Csökkent azóta a bürokrácia, kevesebb lett
az adminisztráció? Egy egyéni vállalkozó ezt nem na-

gyon érzékeli, bár részeredmények vannak (gondolok itt az egysze-
rűbb adózási formák bevezetésére, pl. KATA). Konkrétan a taxis szak-
ma berkeiben azonban nem látunk egyszerűsítést, és a fentebb jel-
zett készülő kormányrendelet sem tartalmaz ilyesmit. Mondhatnánk,
hogy inkább még nő a teher, például az  oktatás tervezett bevezeté-
sével. Ezt szeretnénk? Persze hogy nem! Nyugodt körülményeket,
egyszerűbb ügyintézést, kisebb adminisztrációs költségeket, egysé-
ges követelményeket mindenkire, továbbá olyan változást, ami-
nek értelme és célja van!

Tudjuk, az a jogszabály bizton nem fog megszületni, amelyik min-
den vállalkozónak, munkaadónak és alkalmazottnak megfelel. A több
ezer taxisnak nyilván több ezer javaslata lenne. Ám a saját érdeket bi-
zonyos esetekben alá kell rendelni a köz érdekeinek (ha ez nem így
lenne, például például senki sem fizetne adót). A taxis szakma meg-
fontolásra érdemes és közel sem teljes körű javaslatai például az
alábbiak lehetnek: 
• Minden taxiként forgalomba helyezett gépkocsi ugyanazon karak-

terekkel rendelkező rendszámot kapja sárga színben, mint ame-
lyet normál gépkocsiként használ!  Így a jelenlegi több mint tíz lé-
pésből álló folyamat, amely egy autó taxivá válását kíséri, mindösz-
sze három lépésre csökken. Nincs többszöri rendszámcsere,
nincs többszöri forgalmi csere, az ezzel együttjáró sorbanállá-
sokkal és költségekkel.  Egy másik javaslat szerint minősülhetne a
sárga rendszám a vállalkozáshoz, és nem az autóhoz köthető
egyedi rendszámnak, amely kocsicsere esetén továbbvihető.

• Csökkenjen az általános adminisztrációs teher. Tíz éve törvény
rendelkezik arról, hogy az ügyfelektől milyen igazolások kérhetők
egy hatósági eljárás során (2004. évi CXL. törvény a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól). „36. § …
(2) Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügy-
féltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy
amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tar-
talmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt
kell teljesíteni.

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél kérheti, hogy az adattal
rendelkező szerv az adatot az általa megjelölt hatóságnak továb-
bítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) bekezdés szerint jár el.”
Ennek ellenére mi történik napjainkban?  A hatóság a taxis vállal-
kozóktól várja el, hogy beszerezzék az NAV igazolásokat. A helyi
önkormányzati igazolásokat. A fővárosi önkormányzati igazoláso-
kat. A taxis vállakozó futkározik például a 15-20 évvel ezelőtt ki-
adott PÁV 2 igazolás másolatáért.  Minden gépkocsicsere alkal-
mával be kell mutatni a hatóság által már ismert, taxis vezetői, illet-

5

Készül a Kormányrendelet
De mit kívánnak a taxisok?

Két munkás beszél-
get az ebédszünet-
ben.

– Te – mondja az
egyik –, beiratkoz-
tam a dolgozók esti
iskolájába, és egy
csomó érdekességet
tanultam már. Tudod
te például, hogy ki
az az Albert Ein-
stein?

– Honnan tudnám?
– Egy nagy fizikus.

Õ alkotta meg a re-
lativitáselméletet. És
azt tudod, hogy ki
az a Neumann Já-
nos?

– Nem.
– Az õ ötlete alap-

ján építették az elsõ
számítógépet.

– És te tudod, ki az
a Kovács János?

– Nem én. Ki az?
– Õ jár a felesé-

gedhez esténként,

amíg te az iskolában
vagy!

* * *
– Mondja, volt már

önnek egy komoly
állása?

– Egyszer egy ideig
sírásó voltam.

– Az komoly mun-
ka magának?

– Hát, nem volt
szabad röhögni…
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Ezek a törvényhelyek több évtizede meg-
vannak, és a személygépkocsit luxusnak te-
kintő szocialista hiánygazdálkodás termé-
kei. Nem kifejezetten a személytaxisokra cé-
loznak, de őket találták, találják telibe. Be-
vezetésükkor azonban csak elviselhető mér-
tékű, 10-12% volt a taxit terhelő áfa, ma pe-
dig 27%, ami az adott szabályozás mellett
elviselhetetlen.. 

Ha valaki év közben belecsúszik az áfá-
ba (ahonnan a következő években sem tud
kijönni), az eddigi járulékok, adók mellett a
bevétele újabb 15-20%-át kellene adóként
befizetnie, ami nem megy, mert nagyjából
ez a jelenlegi jövedelme. Természetesen
szükség esetén ezt szakszerű számítások-
kal alá lehet és kell is támasztani. Emiatt
eddig is törvényesen csak az egyszemélyes
egyéni vállalkozások tudtak megélni a pia-
con, mert ők alanyi adómentességet vá-
lasztva bevételüket évi 6.000.000 Ft alatt
tartva elkerülhették a diszkriminatív szabá-
lyozás drasztikus hatását. 

Ezt a határt azonban a budapesti taxisok
már az idén tömegesen átléphetik, ha nem
állítják le a kocsit november közepén vagy
előbb. Kényszerű módon ki kell maradniuk
a karácsonyi, szilveszteri forgalomból. Per-
sze meg lehet próbálni ügyeskedni, hogy
kétvállalkozós taxiórával az asszony által ve-

zetett második vállalkozásban elhelyezke-
dek alkalmazottként, miközben saját vállal-
kozásomat szüneteltetem. 

De a törvényhozók éppen azért vannak,
hogy átgondolt empatikus törvényalkotással
időben elejét vegyék az állampolgárok
kényszerű kétségbeesett reakcióinak. Az
érdekképviseletnek pedig dolga, hogy hatá-
rozottan és haladéktalanul felhívja erre a
problémára a törvényhozók figyelmét meg-
oldásokat is kínálva. Jó lenne, ha a szakma
apraja-nagyja egyeztetett állásponttal tudna
előrukkolni. 

Tűzoltásként ajánlható: 
– Az alanyi adómentes határ megemelé-

se már 2014-re kihatóan (vagy mindenkire,
vagy csak a személytaxira). 

Hosszú távú megoldásokként ajánlható:
– Levonási jog nélküli adómentes tevé-

kenységgé lehet tenni a személytaxit.. (Ma
még gyakorlatilag így működik.) 

Vagy: 
– A személytaxira az általános áfa-szabá-

lyokat kell alkalmazni, azaz teljes körűvé
tenni, kiterjeszteni a levonási jogot. 

Ez minden további nélkül megtehető
anélkül, hogy ezzel bárki visszaélhetne. Ma
már senki nem fog és tud azért személytaxit
csinálni a gépkocsijából, hogy arra áfa-levo-
nási jogot alapíthasson. Az elmúlt években

ugyanis megtörtént a személytaxi közel tel-
jes körűnek mondható szabályozása.

A hitelesített taxióra-adatok birtokában
pedig elkészíthető a finom szabályozása is
az elismerhető költségelemeknek. Pl. az
utas km-maximum kétszerese lehet az elis-
merhető taxi össz km (mint az üzemanyag
normatív elszámolás alapja), a személygép-
kocsi beszerzés áfá-ja 3-5 év alatt lehetne
levonható az elismert taxi össz km és a
megtett gk-km arányában, értékcsökkenés
5 év alatt érvényesíthető szintén az elis-
mert taxi ökm és a megtett gk-km arányá-
ban. 

Nyilván a minisztériumi szakapparátusnak
is meg lesznek az ötletei. Lényeg az, hogy
elérjük, hogy még az idén beemeljék a tör-
vényhozás munkájába ezt a témát. Ha ez
nem sikerül, sokaknak valóban nem marad
más hátra, mint a demonstráció, mert már
úgysem dolgozhatnak. Ne húzzák meg su-
nyin magukat azok sem, akik közvetlenül
még nem érintettek, mert most valóban
szükség van a közös kiállásra, szolidaritás-
ra. Mert ma nekem, holnap neked. 

Budapest, 2014.10.10. 
Eredményes, sikeres munkát kívánok. 

Vadai Vilmos 
okl. közl. mérnök mk. könyvelő 
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– Olvastam az újságban, hogy áfa-csalókat
keres a rendõrség. Felhívtam õket, de azt
mondták, hogy ez nem egy álláshirdetés.

Németországban…

A taxiállomás a taxisoké
Rövid kis híradásban számolt be az ADAC MOTORWELT,
a Német Autóklub lapja egy Lipcsében született Szövetsé-
gi Bírósági döntésről. 

„Civil autó még egy pillanatra sem állhat meg a ta-
xiállomáson!”

Az újság szerint így bizony: 
Nem jó ötlet megállni taxiállomáson, még rövid időre se!
A bezzeg nálunk kezdetű összehasonlítástól ezúttal elte-

kintek, minek ezt tovább ragozni…
Juhász Péter

Ezt a jelzőtáb-

lát tessék ko-

molyan venni!

Költői kérKöltői kérdés…dés…
Hónapok óta – háborítatlanul – dolgozik a kolléga az Oktogontól! Még mi-
nősítő matricára sem futja! Természetesen nem engedélyezett a szabadjel-
zője! Nem Békásmegyeren, a csarnoknál!

Nem Pestimrén a vasútállomásnál. Az Oktogonon, a város
közepén! A BKK-ellenőrök sohasem járnak erre? A Budapesti Közlekedési
Központ néhány száz méterre van az Oktogontól! 

Még meddig dolgozhat ez a kolléga?
Ez sajnos csak egy költői kérdés… 

Név és cím a szerkesztőségben 

Fényes nappal, 
a város közepén!
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rán több tucat módosításon esett át, mégiscsak elavultnak tekinthe-
tő. Kiváltására évek óta készül egy új kormányrendelet-tervezet,
amelynek legutóbbi változatát azonban egyöntetűen utasította el
a szakma.
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is akarnak rendeletszövegeket írni, ez nem feladatuk. Igényük lehet
ugyanakkor arra, hogy ha már tevékenységüket szabályzó jogszabály
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juk fogják alkalmazni, megsértése esetén őket fogják büntetni. Nyil-
ván a Kormány nem hagyatkozhat teljes egészében a szakma véle-
ményére, megvannak a maga szempontjai és feladatai is. Például a
bürokrácia csökkentése. Mielőtt rátérnénk a konkrét kérdésekre,
idézzük fel a Kormány javaslatait az egyszerű államról 2011-ből:

„Az Egyszerű Állam Program segítségével a Kormány 500 milliárd
forinttal csökkenti a vállalkozók bürokráciával kapcsolatos
adminisztratív költségeit.

A kevesebb adminisztráció a gyors ügyintézés és a csökke-
nő kockázatok hatására több időt, pénzt és energiát takaríthatnak
meg a vállalkozások, amelyet munkahelyek megtartására, új munka-
helyek megteremtésére és fejlesztésre fordíthatnak. Egyszerűbb
és összehangoltabb lesz az adatszolgáltatás, gyorsabb az
engedélyeztetés. Kérhető lesz a hatósági ellenőrzés és elismerik
a hatóságok, ha hiteles audit készül egy cégről, bővül a nyilvános
céginformációk köre, valamint az elektronikus ügyintézés lehetősé-
ge is.

Az Európai Unióban Magyarországon kiemelkedően magasak a
vállalkozók bürokráciához köthető költségei, a GDP-hez viszonyítva
az Unió átlagának háromszorosát teszik ki. Jellemző és ismert
probléma a párhuzamos adatbekérés, ugyanazon adatok
többszöri kötelező benyújtása, a lassú és drága engedélyez-
tetési eljárások, valamint a kizárólagos papíralapú ügyinté-
zés.

Itt az ideje a szemléletváltásnak: az átláthatatlan, bonyo-
lult és életszerűtlen szabályozás nem szolgálja sem az állam-
polgárok, sem a vállalkozások, de még az állam biztonságát
sem. A bürokráciacsökkentéssel a Kormány átláthatóvá, egy-
szerűvé és életszerűvé teszi a szabályozást. A bürokrácia így a
mindennapi élet kihívásaihoz igazodik, a gazdaság fehérítését segí-
ti, valamint biztonságosabbá, rendezetté teszi a rendszert mindenki
számára.

A kiadáscsökkentés, a versenyképesség növelése és a gazdaság
megerősítése azért is fontos, mert régiós versenytársa-
ink sem tétlenkednek, fáradhatatlanul küzdenek ugyan-
ezekért a célokért. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a ré-
gióban, nemzetközi mezőnyben is érvényesülni képes
hazai vállalkozásokra van szükség.

Az Egyszerű Állam Program közös munkánk eredmé-
nye, vállalkozói szervezetek bevonásával és a szakma
támogatásával dolgoztuk ki. Köszönjük az együttműkö-
dést, a rengeteg javaslatot és a biztatást, amit Önöktől
kaptunk a nyár folyamán!

Itt az ideje, hogy a felesleges bürokrácia helyett zöld
lámpát kapjanak a tisztességes vállalkozások!”
forrás: www.egyszeruallam.kormany.hu kiemelések
tőlem

Fenti célok megfogalmazása három évvel ezelőtt, 2011-
ben történt. Csökkent azóta a bürokrácia, kevesebb lett
az adminisztráció? Egy egyéni vállalkozó ezt nem na-

gyon érzékeli, bár részeredmények vannak (gondolok itt az egysze-
rűbb adózási formák bevezetésére, pl. KATA). Konkrétan a taxis szak-
ma berkeiben azonban nem látunk egyszerűsítést, és a fentebb jel-
zett készülő kormányrendelet sem tartalmaz ilyesmit. Mondhatnánk,
hogy inkább még nő a teher, például az  oktatás tervezett bevezeté-
sével. Ezt szeretnénk? Persze hogy nem! Nyugodt körülményeket,
egyszerűbb ügyintézést, kisebb adminisztrációs költségeket, egysé-
ges követelményeket mindenkire, továbbá olyan változást, ami-
nek értelme és célja van!

Tudjuk, az a jogszabály bizton nem fog megszületni, amelyik min-
den vállalkozónak, munkaadónak és alkalmazottnak megfelel. A több
ezer taxisnak nyilván több ezer javaslata lenne. Ám a saját érdeket bi-
zonyos esetekben alá kell rendelni a köz érdekeinek (ha ez nem így
lenne, például például senki sem fizetne adót). A taxis szakma meg-
fontolásra érdemes és közel sem teljes körű javaslatai például az
alábbiak lehetnek: 
• Minden taxiként forgalomba helyezett gépkocsi ugyanazon karak-

terekkel rendelkező rendszámot kapja sárga színben, mint ame-
lyet normál gépkocsiként használ!  Így a jelenlegi több mint tíz lé-
pésből álló folyamat, amely egy autó taxivá válását kíséri, mindösz-
sze három lépésre csökken. Nincs többszöri rendszámcsere,
nincs többszöri forgalmi csere, az ezzel együttjáró sorbanállá-
sokkal és költségekkel.  Egy másik javaslat szerint minősülhetne a
sárga rendszám a vállalkozáshoz, és nem az autóhoz köthető
egyedi rendszámnak, amely kocsicsere esetén továbbvihető.

• Csökkenjen az általános adminisztrációs teher. Tíz éve törvény
rendelkezik arról, hogy az ügyfelektől milyen igazolások kérhetők
egy hatósági eljárás során (2004. évi CXL. törvény a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól). „36. § …
(2) Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügy-
féltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy
amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tar-
talmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt
kell teljesíteni.

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél kérheti, hogy az adattal
rendelkező szerv az adatot az általa megjelölt hatóságnak továb-
bítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) bekezdés szerint jár el.”
Ennek ellenére mi történik napjainkban?  A hatóság a taxis vállal-
kozóktól várja el, hogy beszerezzék az NAV igazolásokat. A helyi
önkormányzati igazolásokat. A fővárosi önkormányzati igazoláso-
kat. A taxis vállakozó futkározik például a 15-20 évvel ezelőtt ki-
adott PÁV 2 igazolás másolatáért.  Minden gépkocsicsere alkal-
mával be kell mutatni a hatóság által már ismert, taxis vezetői, illet-
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Készül a Kormányrendelet
De mit kívánnak a taxisok?

Két munkás beszél-
get az ebédszünet-
ben.

– Te – mondja az
egyik –, beiratkoz-
tam a dolgozók esti
iskolájába, és egy
csomó érdekességet
tanultam már. Tudod
te például, hogy ki
az az Albert Ein-
stein?

– Honnan tudnám?
– Egy nagy fizikus.

Õ alkotta meg a re-
lativitáselméletet. És
azt tudod, hogy ki
az a Neumann Já-
nos?

– Nem.
– Az õ ötlete alap-

ján építették az elsõ
számítógépet.

– És te tudod, ki az
a Kovács János?

– Nem én. Ki az?
– Õ jár a felesé-

gedhez esténként,

amíg te az iskolában
vagy!

* * *
– Mondja, volt már

önnek egy komoly
állása?

– Egyszer egy ideig
sírásó voltam.

– Az komoly mun-
ka magának?

– Hát, nem volt
szabad röhögni…
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ve taxis vállalkozói képzettséget igazoló dokumentumokat („kis
sárga”, „nagy sárga”). Ezek bizonyítványok, nem vonhatók vissza,
nem évülnek el! Miért kell újra és újra bemutatni? Forgalmit, jogo-
sítványt másoltatunk, sorbanállunk, idegeskedünk, és mindezért
még fizetünk is! Ennek változnia kell! 

• A teljes nyilvántartási rendszer átdolgozása szükséges. Ma, ha va-
laki megszegi a szabályokat, bevonhatják a gépkocsi rendszámára
szóló taxiengedélyt. A szabályt szegő sofőr meg akár már másnap
dolgozhat egy másik kocsin alkalmazottként. Az autó van megbün-
tetve! Ugyanez a probléma például a területi kiterjesztés esetén. A
gépkocsivezető vizsgázik helyismeretből (ideális esetben), de a ki-
terjesztés a vállalkozásra és az autó rendszámára szól. A jelenlegi
engedélyezési folyamat eredményeként az ellenőrző hatóságnak
utólag már fogalma sincs arról, hogy például egy adott időben ki
vezette a taxigépkocsit.

• További egyszerűsítést jelentene a rengeteg felesleges igazol-
vány, igazolás eltörlése. A közlekedési felügyelet minden egyéb
adat ellenőrzése után kiállít egy taxiengedélyt, amelynek van egy
sorszáma. Ezt a sorszámot kötelezően be kell jegyezni a forgalmi
engedélybe és fel kell tüntetni a gépkocsi oldalán. A hatóság úgy
ragaszkodik ehhez a számhoz, amely mindenképpen egy adott au-
tóhoz kötődik, mintha annak a kocsinak nem lenne rendszáma.
Ami egyébként azt egyértelműen azonosítja. További sorszámai
vannak a taxi igazolólapnak, a vállalkozási engedélynek, a fővárosi
drosztengedélynek stb. A jelenlegi engedélyeztetési folyamat ki-
alakításakor többségében egy autó–egy vállalkozás–egy gépko-
csivezető volt a jellemző üzemeltetési forma. Ma már csak az au-
tók kisebbik fele, a fővárosban talán ha 2600 üzemel így. A fenn-
maradó 1000 vállalkozó viszont kb. 3000 gépkocsivezetőt alkal-
maz, mely gépkocsivezetők körében nagyon jelentős a fluktuáció,
és ez megkövetelné a naprakész nyilvántartást. A gépkocsivezetők
cserélődése mellett – a rendszeresen előforduló gépkocsisérülé-
sek, meghibásodások miatt – jelentős számú a vállalkozók közöt-
ti, rövid időtartamú (3-5 nap, 1-2 hét, a biztosítási ügymenet elhú-
zódása esetén pár hónap időtartamú) gépkocsibérlés. Jelenleg a
gépkocsi bérlés esetén a teljes engedélyeztetési eljárást lenne
szükséges lebonyolítani, melynek ügyintézési időtartama sok
esetben hosszabb lenne, mint maga a tervezett bérlés időtartama.
A két vállalkozós taxióra beszerzésével, alkalmankénti beszerelé-
sével kapcsolatos költségek, és az egyéb ügyintézés során felme-
rülő költségek irreálisak, mely miatt ezen bérlés, illetve a pár na-
pos foglalkoztatások jelenleg nagyrészt engedélyeztetés nélkül
zajlanak. Ennek megfelelően az ügymenet hátterében nem létezik
az eltiltott gépkocsivezetők, és szabályszegő vállalkozások megyé-
ken átívelő nyilvántartása. 

• A kormányrendeletben szükséges szabályozni a taxira vonatkozó
előírások mellett minden más, díj ellenében személyszállíttással
foglalkozó vállalkozási formát és eszközt. Jelenleg a taxi mellett

utasokat szállít a személygépkocsis személyszállító, „Meseautó”,
a riksa, a tuk-tuk, a Dottó kisvonat, továbbá a személygépkocsi te-
tején „szabadjelzővel” felszerelt  Futár, Sofőr, VIP, Fuvar, meg még
ki tudja milyen megtévesztő feliratú jármű. A taxikra igen szigorú
szabályok vonatkoznak. Az itt felsoroltakra nem. A taxikat rendsze-
resen ellenőrzik a hatóságok. A fentebb jelzett járművek ellenőrzé-
sére „nincs hatáskörük”. 

• Megfontolandó lenne a taxaméter vállalkozáshoz kötése. Ha a ta-
xinak alkalmas gépkocsik műszaki vizsgáján csak azt ellenőriznék,
hogy a taxaméter bekötési pontjáig rendben van-e, akkor ez –
amellett hogy olcsóbb lehetne a műszaki vizsga – lehetőséget
nyújtana a fentebb már említett néhány napos bérlés egyszerű és
szabályos kivitelezésére, egy esetleges törés, vagy hosszabb javí-
tás esetén. Ezt jelenleg akadályozza, hogy a taxióra a gépkocsihoz
kötött, és nem a vállalkozáshoz. Hogyan lehet megoldani, hogy a
gépkocsik taxinak megfeleljenek oly módon is, hogy a gépkocsi a
vizsga során nem rendelkezik taxiórával? Például úgy kivitelezhe-
tő, hogy a bérbeadásra használt gépkocsik egységes (pl. 5000-s)
„K” értékű jel kiadásra hitelesítsenek, az ezen gépkocsikba beépí-
tett eszköz segítségével. Ezek után a bérbe adható gépkocsikhoz
az igényeknek megfelelően csatlakoztathatóak az előzetesen
meghatározott „fix 5000-s K” értékkel rendelkező taxiórák. Nőhet-
ne a gépkocsik kihasználtsága, ha azt megosztva többen is hasz-
nálhatnák. Lehetne a taxivezetői engedély kiadásának feltétele
egy saját tulajdonú taxaméter megléte. Egyéb opcióként felmerül-
het, a taxaméterek majdani esetleges cserélése esetén egy chip-
kártyával működő készülék használata is, így az vezethetné a taxit,
akinek ilyen kártyája van. 

• Szükséges eltörölni a jelenleg kötelezően előírt vagyoni letét, ill.
az ezt kiváltó biztosítás kötelezettségét. Az érvényben lévő rende-
let az „utasok más módon nem fedezett kártérítés és sérelemdíj
iránti igényének kielégítésére” rendeli felhasználni ezt a letétet.
Tudomásunk szerint még soha, sehol senkinek nem fizettek kárté-
rítést ebből az összegből.

• A fővárosban célszerű eltörölni a „drosztmatricát” és „drosztkár-
tyát”. Az ellenőrzés ma már minden esetben a központi nyilvántar-
tásból számítógépen lekérhető naprakész adatok felhasználásával
a rendszám alapján történik. Semmilyen külön szerepe nincs a
szélvédőre ragasztott matricának, vagy a kis műanyag lapocská-
nak. Ha csak az nem, hogy hiánya miatt büntetni lehet…

Amennyiben a fenti javaslatok beépülnek a készülő kormányren-
deletbe, talán egy olyan, ténylegesen használható rendelet születik,
amely megfelel a mai kor követelményeinek, és egyenlő mércét hasz-
nál minden személyfuvarozóval szemben. Bízzunk abban, hogy ez
így is lesz…

Nagy Zoltán
(Készült Bősz Péter anyagainak felhasználásával.)
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Tavasztól fix áron fuvarozhatnak a taxisok
Bizony, már tíz éve megvolt az elvi lehetőség a fix tarifa alkalmazásá-
ra. Önálló képviselői indítványként terjesztették be az Országgyűlés-
nek az „Árak megállapításáról szóló”  törvény módosítási javaslatát.
Részlet az indoklásból:

„A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a legmagasabb ár
megállapítása nem felel meg a szolgáltatás ellátása speciális köve-
telményeinek. A szolgáltatást igénybe vevő utasok számára gyakran
követhetetlen díjmegállapításra kerül sor, a különböző taxivál-
lalkozások árképzése és az általuk érvényesített ár nehezen ellen-
őrizhető.

A fix ár bevezetésével az utasok számára és az árhatóság számára
is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fogyasztóvédelmi

szempontból számtalan előnnyel jár, és kiszűri a megtévesztés lehe-
tőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az önköltségen felüli
biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételeket.”

Mikor lesz rend?
„A taxipiac sohasem lesz tökéletes árszabályzó piac, ezért e területen
még a legliberálisabb piacgazdasággal rendelkező országok is sza-
bályozzák a piacot. … 
• Anglia: A viteldíjat a városi hatóságok állapítják meg
• Franciaország: Az elöljáróságok, a polgármesterek határozzák

meg a taxik számát, a piacra lépés feltételeit. A francia Versenyhi-
vatal szerint az árak szabályozása indokolt

• Németország: A városi hatóságok rendeletileg hozzák meg a taxi-
tarifák felső korlátait”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 novemberében

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1994 novemberében

20 éve történt
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Hosszú évekbe telt, mígnem 1991. március
elsején hatályba lépő Büntető törvénykönyv
(Btk.) módosításával a taxisok is belekerül-
tek a közfeladatot ellátó személyek sorába.
Akkor a felsorolásban külön feltüntették a
személyszállítókat. A közelmúltban arra hív-
ták fel figyelmünket olvasóink, miszerint a
jogszabály megváltozhatott, a taxisok kikerül-
tek ebből a körből. Az Országos Rendőr-fő-
kapitányságot (ORFK) megkerestük, akik fel-
vetésünket és a több módon értelmezhető
jogszabályi környezetet nem minősítették,
egyszerűen közölték: a jogszabály értelme-
zése és az általunk felvetett anomáliák felol-
dása nem az ő hatáskörük.

Az Igazságügyi Minisztérium Sajtóosztá-
lyához adresszált felvetésünkre a napokban
a következő válasz érkezett:

Megkeresésére, az alábbiakról tudjuk tá-
jékoztatni:

A 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 459.§ 12. n) pontja értelmében közfel-
adatot ellátó személy a közösségi közleke-
dési eszközt működtető gazdálkodó szerve-
zetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e
tevékenysége során.

A 2013. év július hó 1. napjától hatályos
Btk. értelmében a személytaxi szolgáltatást
végző csak akkor tekinthető közfeladatot el-
látó személynek, ha tevékenysége igényve-
zérelt személyszállítási szolgáltatásként a

személyszállítási közszolgáltatás részeként
valósul meg.

Az ilyen személy a 2013. év június hó 30.
napjáig – az 1978. évi IV. törvény alkalmazá-
sában – közfeladatot ellátó személy volt. A
jelenlegi szabályozás mentén a Btk. nem ha-
tározza meg a gazdálkodó szervezet fogal-
mát, mindössze utal a többször módosított
1952. évi III. törvény (Pp. )396.§-ára, amely
taxatíve felsorolja a gazdálkodó szervezete-
ket. A közösségi közlekedés fogalmát az
1988. évi I. törvény határozza meg akként,
hogy az menetrend alapján közlekedő gép-
járművekkel végzett közforgalmú személy-
szállítás. Ez a meghatározás azonban nem
fed le minden közlekedési ágazatot.

A személyszállítási szolgáltatásokról szó-
ló 2012. évi XLI. törvény bevezetője is hasz-
nálja e fogalmat. A törvény 2. §-ának 29.
pontja a személyszállítási közszolgáltatás
tekintetében visszautal a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásokról szóló
1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontjára,
amely személyszállítási közszolgáltatásnak
tekinti a nyilvánosság számára megkülön-
böztetés nélkül és folyamatosan nyújtott ál-
talános gazdasági érdekű személyszállítási
szolgáltatásokat.

A törvény 2. §-ának 9. pontja értelmében
igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás a
meghatározott engedéllyel rendelkező szol-

gáltató által közszolgáltatási szerző-
dés vagy járati engedély alapján vég-
zett, információs technikai eszközök
alkalmazásával szervezett, változó út-
vonalon vagy változó időrendben,
vagy változó útvonalon és változó
időrendben közlekedő személyszállí-
tási szolgáltatás. A törvény 14. §-a ér-
telmében – a törvény 12. §-ában
meghatározott feltételek mellett – e
körbe tartozik a személytaxi szolgál-
tatás is.

Összefoglalva: Amennyiben
az igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatás a személyszállítási
közszolgáltatás részeként valósul
meg, akkor – a menetrendszerű-
ségre vonatkozó szabályokat le-
számítva – a közszolgáltatásra vo-
natkozó szabályokat kell alkalmaz-

ni. A törvény 20. §-ának (2) bekezdése sze-
rint pedig személyszállítási közszolgáltatás
keretében igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatások is biztosíthatók. Ebben – és
kizárólag ebben – az esetben tehát e szol-
gáltatásokra a személyszállítási közszolgál-
tatásokra vonatkozó szabályokat kell megfe-
lelően alkalmazni.

A fentebb kifejtettekből jól látható, hogy
nem minden taxis vállalkozást, illetve nem
minden személyszállító kisiparost illet meg a
fokozott büntetőjogi védelem, tehát az ko-
rántsem alanyi jog. A taxisok közfeladatot el-
látó személyként történő elismeréséhez – a
korábbiakban felsoroltakon túlmenően –
szükséges továbbá az is, hogy az önkor-
mányzattal szerződése legyen, rendelkezzen
a tevékenységhez szükséges infokommu-
nikációs eszközökkel, a vállalkozónak ne le-
gyen köztartozása, továbbá rendelkezzen a
tevékenység folytatásához megkívánt tőke-
erővel is.

A választ olvasva a mesék világából Mátyás
király és az okos leány esete jutott eszembe,
vagyis gyalog jöjjön meg nem is, legyen rajta
ruha, meg nem is, illetve hozzon is ajándé-
kot, meg nem is. Azt gondolom, taxistáma-
dás esetén nem biztos, hogy annak kellene
eldöntenie a támadó minősítését, hogy a
személyi fuvarozó szerződésben áll-e az ön-
kormányzattal, vagy hogy létezik-e köztarto-
zása vagy sem? Úgy hiszem, a tettes sem az
alapján lép fel erőszakosan, hogy a sofőr,
szerződésben álló, jogkövető, rendszeresen
adózó állampolgár vagy sem. A hivatalos vá-
laszt már ismerjük: abban csak bízhatunk,
hogy a bűnözők nem ennyire kutakodók,
mint mi, és abban a hiszem élnek, hogy min-
den taxis közfeladatot ellátó személy, így jár
neki a fokozott büntetőjogi védelem.

k.z.t.

Egyik tesó a másikhoz reggel:
– Te tudtad, hogy apunak hasmenése

van?
– Nem, de honnan veszed?
– Hát hallottam mikor este anyu a háló-

szobában azt kérdezte tõle, hogy: Mikor
fog már végre megkeményedni az a
szar???

* * *
– Tábornok úr, baj van! Az ellenség kö-

rülvett minket.
– Nagyszerû! Akkor bármilyen irányba

támadhatunk.
* * *

Furcsa dolog a házasság. Az elsõ évben
a férfi beszél, és a nõ hallgatja.

A második évben a nõ beszél, a férfi
hallgatja. 

A harmadik évben már mindketten be-
szélnek, és a szomszédok hallgatják
õket.

Hónapok óta ellentmondásos hírek látnak napvilágot a közfeladatot ellátó személy stá-
tusa körül. Előfordultak olyan bírósági ítéletek, amely minősítésében még szerepelt e
fokozott jogi védelem, ugyanakkor más helyzetben a rendőrség – taxis megtámadása-
kor – nem alkalmazta e minősítő körülményt. Korábban magazinunkban is foglalkoz-
tunk e problémakörrel, mígnem sikerült az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását is
megszereznünk, ami nem egyszerűsíti a helyzetet.

Feltételekhez kötött a fokozott jogi védelem

Jár is, meg nem isJár is, meg nem is
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ve taxis vállalkozói képzettséget igazoló dokumentumokat („kis
sárga”, „nagy sárga”). Ezek bizonyítványok, nem vonhatók vissza,
nem évülnek el! Miért kell újra és újra bemutatni? Forgalmit, jogo-
sítványt másoltatunk, sorbanállunk, idegeskedünk, és mindezért
még fizetünk is! Ennek változnia kell! 

• A teljes nyilvántartási rendszer átdolgozása szükséges. Ma, ha va-
laki megszegi a szabályokat, bevonhatják a gépkocsi rendszámára
szóló taxiengedélyt. A szabályt szegő sofőr meg akár már másnap
dolgozhat egy másik kocsin alkalmazottként. Az autó van megbün-
tetve! Ugyanez a probléma például a területi kiterjesztés esetén. A
gépkocsivezető vizsgázik helyismeretből (ideális esetben), de a ki-
terjesztés a vállalkozásra és az autó rendszámára szól. A jelenlegi
engedélyezési folyamat eredményeként az ellenőrző hatóságnak
utólag már fogalma sincs arról, hogy például egy adott időben ki
vezette a taxigépkocsit.

• További egyszerűsítést jelentene a rengeteg felesleges igazol-
vány, igazolás eltörlése. A közlekedési felügyelet minden egyéb
adat ellenőrzése után kiállít egy taxiengedélyt, amelynek van egy
sorszáma. Ezt a sorszámot kötelezően be kell jegyezni a forgalmi
engedélybe és fel kell tüntetni a gépkocsi oldalán. A hatóság úgy
ragaszkodik ehhez a számhoz, amely mindenképpen egy adott au-
tóhoz kötődik, mintha annak a kocsinak nem lenne rendszáma.
Ami egyébként azt egyértelműen azonosítja. További sorszámai
vannak a taxi igazolólapnak, a vállalkozási engedélynek, a fővárosi
drosztengedélynek stb. A jelenlegi engedélyeztetési folyamat ki-
alakításakor többségében egy autó–egy vállalkozás–egy gépko-
csivezető volt a jellemző üzemeltetési forma. Ma már csak az au-
tók kisebbik fele, a fővárosban talán ha 2600 üzemel így. A fenn-
maradó 1000 vállalkozó viszont kb. 3000 gépkocsivezetőt alkal-
maz, mely gépkocsivezetők körében nagyon jelentős a fluktuáció,
és ez megkövetelné a naprakész nyilvántartást. A gépkocsivezetők
cserélődése mellett – a rendszeresen előforduló gépkocsisérülé-
sek, meghibásodások miatt – jelentős számú a vállalkozók közöt-
ti, rövid időtartamú (3-5 nap, 1-2 hét, a biztosítási ügymenet elhú-
zódása esetén pár hónap időtartamú) gépkocsibérlés. Jelenleg a
gépkocsi bérlés esetén a teljes engedélyeztetési eljárást lenne
szükséges lebonyolítani, melynek ügyintézési időtartama sok
esetben hosszabb lenne, mint maga a tervezett bérlés időtartama.
A két vállalkozós taxióra beszerzésével, alkalmankénti beszerelé-
sével kapcsolatos költségek, és az egyéb ügyintézés során felme-
rülő költségek irreálisak, mely miatt ezen bérlés, illetve a pár na-
pos foglalkoztatások jelenleg nagyrészt engedélyeztetés nélkül
zajlanak. Ennek megfelelően az ügymenet hátterében nem létezik
az eltiltott gépkocsivezetők, és szabályszegő vállalkozások megyé-
ken átívelő nyilvántartása. 

• A kormányrendeletben szükséges szabályozni a taxira vonatkozó
előírások mellett minden más, díj ellenében személyszállíttással
foglalkozó vállalkozási formát és eszközt. Jelenleg a taxi mellett

utasokat szállít a személygépkocsis személyszállító, „Meseautó”,
a riksa, a tuk-tuk, a Dottó kisvonat, továbbá a személygépkocsi te-
tején „szabadjelzővel” felszerelt  Futár, Sofőr, VIP, Fuvar, meg még
ki tudja milyen megtévesztő feliratú jármű. A taxikra igen szigorú
szabályok vonatkoznak. Az itt felsoroltakra nem. A taxikat rendsze-
resen ellenőrzik a hatóságok. A fentebb jelzett járművek ellenőrzé-
sére „nincs hatáskörük”. 

• Megfontolandó lenne a taxaméter vállalkozáshoz kötése. Ha a ta-
xinak alkalmas gépkocsik műszaki vizsgáján csak azt ellenőriznék,
hogy a taxaméter bekötési pontjáig rendben van-e, akkor ez –
amellett hogy olcsóbb lehetne a műszaki vizsga – lehetőséget
nyújtana a fentebb már említett néhány napos bérlés egyszerű és
szabályos kivitelezésére, egy esetleges törés, vagy hosszabb javí-
tás esetén. Ezt jelenleg akadályozza, hogy a taxióra a gépkocsihoz
kötött, és nem a vállalkozáshoz. Hogyan lehet megoldani, hogy a
gépkocsik taxinak megfeleljenek oly módon is, hogy a gépkocsi a
vizsga során nem rendelkezik taxiórával? Például úgy kivitelezhe-
tő, hogy a bérbeadásra használt gépkocsik egységes (pl. 5000-s)
„K” értékű jel kiadásra hitelesítsenek, az ezen gépkocsikba beépí-
tett eszköz segítségével. Ezek után a bérbe adható gépkocsikhoz
az igényeknek megfelelően csatlakoztathatóak az előzetesen
meghatározott „fix 5000-s K” értékkel rendelkező taxiórák. Nőhet-
ne a gépkocsik kihasználtsága, ha azt megosztva többen is hasz-
nálhatnák. Lehetne a taxivezetői engedély kiadásának feltétele
egy saját tulajdonú taxaméter megléte. Egyéb opcióként felmerül-
het, a taxaméterek majdani esetleges cserélése esetén egy chip-
kártyával működő készülék használata is, így az vezethetné a taxit,
akinek ilyen kártyája van. 

• Szükséges eltörölni a jelenleg kötelezően előírt vagyoni letét, ill.
az ezt kiváltó biztosítás kötelezettségét. Az érvényben lévő rende-
let az „utasok más módon nem fedezett kártérítés és sérelemdíj
iránti igényének kielégítésére” rendeli felhasználni ezt a letétet.
Tudomásunk szerint még soha, sehol senkinek nem fizettek kárté-
rítést ebből az összegből.

• A fővárosban célszerű eltörölni a „drosztmatricát” és „drosztkár-
tyát”. Az ellenőrzés ma már minden esetben a központi nyilvántar-
tásból számítógépen lekérhető naprakész adatok felhasználásával
a rendszám alapján történik. Semmilyen külön szerepe nincs a
szélvédőre ragasztott matricának, vagy a kis műanyag lapocská-
nak. Ha csak az nem, hogy hiánya miatt büntetni lehet…

Amennyiben a fenti javaslatok beépülnek a készülő kormányren-
deletbe, talán egy olyan, ténylegesen használható rendelet születik,
amely megfelel a mai kor követelményeinek, és egyenlő mércét hasz-
nál minden személyfuvarozóval szemben. Bízzunk abban, hogy ez
így is lesz…

Nagy Zoltán
(Készült Bősz Péter anyagainak felhasználásával.)
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Tavasztól fix áron fuvarozhatnak a taxisok
Bizony, már tíz éve megvolt az elvi lehetőség a fix tarifa alkalmazásá-
ra. Önálló képviselői indítványként terjesztették be az Országgyűlés-
nek az „Árak megállapításáról szóló”  törvény módosítási javaslatát.
Részlet az indoklásból:

„A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a legmagasabb ár
megállapítása nem felel meg a szolgáltatás ellátása speciális köve-
telményeinek. A szolgáltatást igénybe vevő utasok számára gyakran
követhetetlen díjmegállapításra kerül sor, a különböző taxivál-
lalkozások árképzése és az általuk érvényesített ár nehezen ellen-
őrizhető.

A fix ár bevezetésével az utasok számára és az árhatóság számára
is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fogyasztóvédelmi

szempontból számtalan előnnyel jár, és kiszűri a megtévesztés lehe-
tőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az önköltségen felüli
biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételeket.”

Mikor lesz rend?
„A taxipiac sohasem lesz tökéletes árszabályzó piac, ezért e területen
még a legliberálisabb piacgazdasággal rendelkező országok is sza-
bályozzák a piacot. … 
• Anglia: A viteldíjat a városi hatóságok állapítják meg
• Franciaország: Az elöljáróságok, a polgármesterek határozzák

meg a taxik számát, a piacra lépés feltételeit. A francia Versenyhi-
vatal szerint az árak szabályozása indokolt

• Németország: A városi hatóságok rendeletileg hozzák meg a taxi-
tarifák felső korlátait”

Erről írt a Taxisok Világa 2004 novemberében

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1994 novemberében

20 éve történt
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Hosszú évekbe telt, mígnem 1991. március
elsején hatályba lépő Büntető törvénykönyv
(Btk.) módosításával a taxisok is belekerül-
tek a közfeladatot ellátó személyek sorába.
Akkor a felsorolásban külön feltüntették a
személyszállítókat. A közelmúltban arra hív-
ták fel figyelmünket olvasóink, miszerint a
jogszabály megváltozhatott, a taxisok kikerül-
tek ebből a körből. Az Országos Rendőr-fő-
kapitányságot (ORFK) megkerestük, akik fel-
vetésünket és a több módon értelmezhető
jogszabályi környezetet nem minősítették,
egyszerűen közölték: a jogszabály értelme-
zése és az általunk felvetett anomáliák felol-
dása nem az ő hatáskörük.

Az Igazságügyi Minisztérium Sajtóosztá-
lyához adresszált felvetésünkre a napokban
a következő válasz érkezett:

Megkeresésére, az alábbiakról tudjuk tá-
jékoztatni:

A 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 459.§ 12. n) pontja értelmében közfel-
adatot ellátó személy a közösségi közleke-
dési eszközt működtető gazdálkodó szerve-
zetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e
tevékenysége során.

A 2013. év július hó 1. napjától hatályos
Btk. értelmében a személytaxi szolgáltatást
végző csak akkor tekinthető közfeladatot el-
látó személynek, ha tevékenysége igényve-
zérelt személyszállítási szolgáltatásként a

személyszállítási közszolgáltatás részeként
valósul meg.

Az ilyen személy a 2013. év június hó 30.
napjáig – az 1978. évi IV. törvény alkalmazá-
sában – közfeladatot ellátó személy volt. A
jelenlegi szabályozás mentén a Btk. nem ha-
tározza meg a gazdálkodó szervezet fogal-
mát, mindössze utal a többször módosított
1952. évi III. törvény (Pp. )396.§-ára, amely
taxatíve felsorolja a gazdálkodó szervezete-
ket. A közösségi közlekedés fogalmát az
1988. évi I. törvény határozza meg akként,
hogy az menetrend alapján közlekedő gép-
járművekkel végzett közforgalmú személy-
szállítás. Ez a meghatározás azonban nem
fed le minden közlekedési ágazatot.

A személyszállítási szolgáltatásokról szó-
ló 2012. évi XLI. törvény bevezetője is hasz-
nálja e fogalmat. A törvény 2. §-ának 29.
pontja a személyszállítási közszolgáltatás
tekintetében visszautal a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásokról szóló
1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontjára,
amely személyszállítási közszolgáltatásnak
tekinti a nyilvánosság számára megkülön-
böztetés nélkül és folyamatosan nyújtott ál-
talános gazdasági érdekű személyszállítási
szolgáltatásokat.

A törvény 2. §-ának 9. pontja értelmében
igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás a
meghatározott engedéllyel rendelkező szol-

gáltató által közszolgáltatási szerző-
dés vagy járati engedély alapján vég-
zett, információs technikai eszközök
alkalmazásával szervezett, változó út-
vonalon vagy változó időrendben,
vagy változó útvonalon és változó
időrendben közlekedő személyszállí-
tási szolgáltatás. A törvény 14. §-a ér-
telmében – a törvény 12. §-ában
meghatározott feltételek mellett – e
körbe tartozik a személytaxi szolgál-
tatás is.

Összefoglalva: Amennyiben
az igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatás a személyszállítási
közszolgáltatás részeként valósul
meg, akkor – a menetrendszerű-
ségre vonatkozó szabályokat le-
számítva – a közszolgáltatásra vo-
natkozó szabályokat kell alkalmaz-

ni. A törvény 20. §-ának (2) bekezdése sze-
rint pedig személyszállítási közszolgáltatás
keretében igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatások is biztosíthatók. Ebben – és
kizárólag ebben – az esetben tehát e szol-
gáltatásokra a személyszállítási közszolgál-
tatásokra vonatkozó szabályokat kell megfe-
lelően alkalmazni.

A fentebb kifejtettekből jól látható, hogy
nem minden taxis vállalkozást, illetve nem
minden személyszállító kisiparost illet meg a
fokozott büntetőjogi védelem, tehát az ko-
rántsem alanyi jog. A taxisok közfeladatot el-
látó személyként történő elismeréséhez – a
korábbiakban felsoroltakon túlmenően –
szükséges továbbá az is, hogy az önkor-
mányzattal szerződése legyen, rendelkezzen
a tevékenységhez szükséges infokommu-
nikációs eszközökkel, a vállalkozónak ne le-
gyen köztartozása, továbbá rendelkezzen a
tevékenység folytatásához megkívánt tőke-
erővel is.

A választ olvasva a mesék világából Mátyás
király és az okos leány esete jutott eszembe,
vagyis gyalog jöjjön meg nem is, legyen rajta
ruha, meg nem is, illetve hozzon is ajándé-
kot, meg nem is. Azt gondolom, taxistáma-
dás esetén nem biztos, hogy annak kellene
eldöntenie a támadó minősítését, hogy a
személyi fuvarozó szerződésben áll-e az ön-
kormányzattal, vagy hogy létezik-e köztarto-
zása vagy sem? Úgy hiszem, a tettes sem az
alapján lép fel erőszakosan, hogy a sofőr,
szerződésben álló, jogkövető, rendszeresen
adózó állampolgár vagy sem. A hivatalos vá-
laszt már ismerjük: abban csak bízhatunk,
hogy a bűnözők nem ennyire kutakodók,
mint mi, és abban a hiszem élnek, hogy min-
den taxis közfeladatot ellátó személy, így jár
neki a fokozott büntetőjogi védelem.

k.z.t.

Egyik tesó a másikhoz reggel:
– Te tudtad, hogy apunak hasmenése

van?
– Nem, de honnan veszed?
– Hát hallottam mikor este anyu a háló-

szobában azt kérdezte tõle, hogy: Mikor
fog már végre megkeményedni az a
szar???

* * *
– Tábornok úr, baj van! Az ellenség kö-

rülvett minket.
– Nagyszerû! Akkor bármilyen irányba

támadhatunk.
* * *

Furcsa dolog a házasság. Az elsõ évben
a férfi beszél, és a nõ hallgatja.

A második évben a nõ beszél, a férfi
hallgatja. 

A harmadik évben már mindketten be-
szélnek, és a szomszédok hallgatják
õket.

Hónapok óta ellentmondásos hírek látnak napvilágot a közfeladatot ellátó személy stá-
tusa körül. Előfordultak olyan bírósági ítéletek, amely minősítésében még szerepelt e
fokozott jogi védelem, ugyanakkor más helyzetben a rendőrség – taxis megtámadása-
kor – nem alkalmazta e minősítő körülményt. Korábban magazinunkban is foglalkoz-
tunk e problémakörrel, mígnem sikerült az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását is
megszereznünk, ami nem egyszerűsíti a helyzetet.

Feltételekhez kötött a fokozott jogi védelem

Jár is, meg nem isJár is, meg nem is
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Dolgozzunk hétvégén?
Hétköznap hattól kettőig dolgozni, az gyári munka. Hét-
köznap nyolctól ötig dolgozni, az irodai munka. Akkor
dolgozni, amikor éppen kedvünk tartja, az nem tudom
milyen munka, de szóljatok, ha ismertek ilyet, érdekel. 

A taxizás más. Olyan tevékenység, amit akkor érde-
mes, sőt akkor kell csinálni, amikor igény van rá. Az em-
berek nemcsak munkaidőben, hanem este, éjszaka, sőt
még hétvégén is szeretnének taxival utazni, és nekünk,
akiknek ez a foglalkozása, hivatása, ki kell szolgálnunk
ezeket az igényeket. 

Egyik nagyobb fővárosi taxitársaságnál a statisztika
szerint egy szombati délelőttön 15 taxi volt az utcán. A
több százból! Tizenöt taxival nem lehet Budapesten nor-
mális szolgáltatást nyújtani. Még nem normálisat sem!
Az az utas, aki esetleg hajlandó lenne akár 20-30 per-
cet is várni azért, hogy kedvenc taxitársaságával utaz-
zon, nem fogja elfogadni azt a választ, hogy egyáltalán
nem tudnak neki autót küldeni. Vagy elfogadja, de ak-
kor már nem az lesz a kedvenc taxitársasága…

Gondoljunk csak bele: egy cégvezető, mondjuk a
„Milliókat Eltaxizunk Kft.” ügyvezetője valamely hétvégi
programjához való eljutáshoz taxit hív. Természetesen
azt a társaságot, amellyel cége hivatalos utazásait is bo-
nyolítja. Vajon mi lesz a véleménye, ha szombaton vagy
vasárnap magánemberként nem kap kocsit? Nem fogja
ez befolyásolni az adott taxicéggel való szerződését? A
válaszon érdemes elgondolkodni…

A taxitársasági menedzser esetleg tud fuvarokat szer-
vezni, hiszen ez a feladata. Ma már, a fix tarifa korában
elég korlátozottak a lehetőségei, hiszen az olcsóbb vi-
teldíjjal nem pályázhat. Ha ügyes és rátermett, egyre
több fuvart szerez a társaságnak. A fuvarokat elveszteni
viszont csak a taxis tudja! Akár úgy is, hogy nincs kinn a
„pályán”, mert otthon van a családdal. Hiszen hétvége
van, nem?

Egyes cégek már kénytelenek úgynevezett „vezény-
lést” alkalmazni, hogy szerződéses partnereik fuvarigé-
nye a hétvégéken is ki legyen elégítve. A társasághoz
tartozó taxist kötelezik, hogy bizonyos mennyiségű fu-
vart a hét végén is teljesítenie kell. A csapat érdekében
ez egy teljesen logikus megközelítés, még akkor is, ha
az érintetteknek nem tetszik. Mindazonáltal sokkal jobb
lenne, ha a taxis vállalkozó felismerve saját és társasá-
ga érdekeit, önmagától tenné meg ezt a lépést. Vagyis
a címben feltett kérdésre a válasz igen! Ha megtehet-
jük, dolgozzunk hétvégén is…

8

A hatóságok tehetetlenek 
Három a magyar igazság. Már kétszer olvastam a „kollégáról” az újságunkban.
Foglalkozzanak vele harmadszor is! Állítólag már többször kapott sok százezres
bírságot, de nem tudják behajtani rajta… 

A hírek szerint az utolsó BKK-ellenőrzésénél azért nem tudott nyugtát adni,
mert egyszerűen nem volt papírszalag a taxiórában. Amikor az ellenőrök szám-
lát kértek, akkor az egyik taxitársaság (!) számlatömbjéből állított ki számlát…

Ez a „kolléga” a bizonyíték arra, hogy a hatóságok tehetetlenek az inkorrekt
kollégákkal szemben. Tegnap is ott állt a Teréz körúton, a Nyugati pályaudvar-
nál lévő taxiállomás előtt, ma is ott áll, holnap is ott fog állni. Betolat a tisztessé-
gesen sorba álló taxik elé. 

Így viszont felmerül a kérdés: a hatóság miért támaszt
velünk szemben millió követelményt, ha ezt neki megengedi? Miért dolgozzak
én becsületesen, ha engedik dolgozni az ilyeneket?

Név és cím a szerkesztőségben

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda az eddi-
giekhez hasonlóan az év végi

ünnepek között zárva tart. Utol-
só ez évi nyitva tartás december
23-a, kedd, 10–14 óráig. Az új év-
ben január 5-én, hétfőn nyitunk.

Beírás az ellenõrzõbe:
„A fia a házi feladatát rendszeresen a társaiéról

másolja át. Mi lesz így belõle? Tanár."
„A házi feladatot én is mindig másoltam. Ma

vezérigazgató vagyok. Szülõ."
* * *

Téli szünet utolsó napján hatalmas hó esik. A
gyerekek futkároznak az udvaron, hóval dobál-
ják egymást. Az osztályfõnök Peti ellenõrzõjé-
be ír:

– „Péter hógolyózott a szünetben. Oszt.fõ”
– „Ígérem, nyáron nem fog! Szülõ”

* * *
Ha úgy érzed, neked semmi sem sikerül elsõre,

biztos lehetsz benne, hogy az ejtõernyõzés nem
a te sportod…
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FiókFiókokokat a tat a t axikbaaxikba
A taxisoknak munka közben millió mütyürkét kell maguk-
nál tartani. Táblagép-töltő, telefontöltő, GPS-töltő, kártyale-
húzó-töltő, és lehetőleg mindenből tartalék kábel is… Meg
persze kéznél kell lenni a tollaknak, a bélyegzőnek, a tűző-
gépnek, összetűzni a nyugtákat a számlával. A napokban
az egyik taxitársaságnál megbüntettek egy kollégát, mert
az utas panaszt tett. Ő kártyával szeretett volna fizetni, és
a taxis hátraballagott a csomagtartóhoz kivenni a kártyale-
húzót.  Hol tárolhatta volna menet közben? Az ölében? Az
anyósülésen? Az külön fejezet, hova fordult a

világ, ha egy utas ezért a harminc másodperces késlekedésért ké-
pes betelefonálni egy taxitársasághoz…

Előzzük meg az ilyen „baleseteket”. Legyen minden mindig kéz-
nél! Nagyon sok autó tervezésekor gondoltak erre, és fiókok, prakti-

kus tároló rekeszek vannak az autóban. De sok esetben nincs
ilyen. Ilyenkor magunknak kell gondoskodni fiókokról. Műanyag-
boltokban pár száz forintért vehetünk műanyag tálcákat, amelyek
nagyon megfelelnek a célnak. 

Tóth Tibor

A kesztyűtartóban is könnyebb rendet tartani így

Ez a fiók elfér az ülés alatt
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Előző, októberi számunkban már beszámol-
tunk arról, hogy átadták a BKIK-ban az idei
„taxis Oszkárt”. A lapzárta miatt a kitüntetet-
tek közül Kocsis Ákos (Főtaxi) időközben el-
hunyt. Így bemutatása helyett sajnos csak
özvegye köszönőlevelét közöljük. Németh
Gábort (City 916) alább mutatjuk be olva-
sóinknak.

A szerk. 

• Kezdjük a már szokásosnak számító
kérdéssel: mikor kezdtél vezetni, taxiz-
ni? 
• A jogsit 1977-ben szereztem meg. Munka-
helyem, az Irodagépipari és Finommechani-
kai Vállalat volt az első Magyarországon, ami
felszámolással szűnt meg. Ez akkoriban
rendkívül szokatlan esemény volt. A minisz-
térium felszámoló-biztost nevezett ki, és a
vállalat területére még újságírókat sem en-
gedtek be. Én itt pénztárgépeket, másolókat
javítottam, és közben vezettem a szervizautót
is. Jártuk az országot és a világot. Többek
között Mongóliába, a Szovjetunióba, Bulgá-
riába is eljutottunk gépeket javítani. A távoli
országokba természetesen repülővel men-
tünk A feleségem éppen bent feküdt a kór-

házban, mert az el-
ső gyermekünket vártuk, amikor az előbb
említettek miatt állás nélkül maradtam. Vala-
ki azt javasolta: menjek el taxizni. Bár semmit
nem tudtam erről a világról, de belevágtam.
Volt egy autóm, amit eladtam és vettem egy
Skoda 120-ast, amivel elkezdtem fuvarozni.
Így kezdődött.
• Rögtön a Cityhez jelentkeztél?
• Nem. ’84-ben egy darabig még, mint mezít-
lábas fuvaroztam, majd régi barátommal, az
időközben elhunyt Kiss Gabival együtt lép-
tünk be a Citybe. Akkor ez csak úgy volt lehet-
séges, ha a jelentkezőnek volt két citys aján-
lója. Nem volt könnyű ilyet találni, de végül is
sikerült. Akkor az Almássy téren, a korábbi
központban nézték
meg az autót és a
szükséges papírokat.  
• Volt már CB-rádi-
ód és taxiórád?
• Igen, akkor vált kö-
telezővé a taxióra
használata a magánta-
xikban is. Nekem egy
tekergetős Digitaxi
órám volt. A központ-
tal és a kollégákkal va-
ló kapcsolatot egy
Stalker9-es CB-rádió
biztosította. Érdekes,
izgalmas világ volt.
• Nem volt szokat-
lan, vagy megter-
helő a taxizás? Ez
jóval összetettebb
feladat, mint a gép-
kocsivezetés. Egy
taxisnak a forga-
lom mellett figyelni
kell az utasra, a
címre és az útvo-
nalra is.
• Dehogynem, az elején nagyon nehéz volt,
meg kellett tanulni a figyelmemet több dolog
között megosztani. A City Taxinál ráadásul
már akkor is magasan volt a léc. Nem nagyon
lehetett hibázni. Meg kellett tanulni a várost

és e mellett szigorúan
vették az utasokkal való
kapcsolattartást is. 
• Komoly társadalmi
munkát is vállaltál,

amihez egy közösségen belül támo-
gatók kellenek. Könnyen ment?
• Nem, dehogy! Hosszú folyamat egy kö-
zösségbe való beilleszkedés. Évek kellet-
tek, hogy a kollégák elfogadjanak, meg-
hallgassák véleményemet. Idő kell ahhoz
is, hogy a szövetkezet működését, felépí-
tését az ember átlássa. Ez a kritérium saj-
nos az évek múlásával egyre kisebb súly-
lyal szerepel a kiválasztási szempontok
között. Ma sűrűn találkozni olyan kollégá-
val, aki akár már egy köztünk töltött év
után kinyitja a száját és „nagy arccá” vá-
lik. Anélkül, hogy bármit is letett volna
ennek a közösségnek az asztalára. Ám

térjünk vissza a kérdésedre. Amikor a City
Taxinál létrejött a MACITOSZ (Magyar City
Taxisok Országos Szövetsége), ott vállaltam
feladatot több évig. E mellett a City Taxi Fel-
ügyelő Bizottságban is dolgoztam többek
között a 316-os Mikivel, aki jelenleg a szövet-
kezet elnöke. Részt vettem a City Taxi REB-
Szabályzatának összeállításában is, mint a
Vének Tanácsának tagja, bár szerintem ak-
kor még nem voltam olyan nagyon öreg. Ám
mivel a City Taxi indulását követő évben jöt-
tem, azok közé tartoztam, akik legrégebben
itt voltak. Így fértem be a Vének Tanácsába.
Elég sok időnk ment rá a REB-Szabályzat el-
készítésére, de megérte, mert többnyire ezt
használjuk ma is. Aztán dolgoztam a Fel-
ügyelő Bizottságban, az elnökök mellett,

több mint 10 évig. Utólag úgy látom, a legna-
gyobb hibám az volt, hogy mindig a cég ér-
dekét néztem és nem fordítottam kellő időt
önmagam menedzselésére, a tagság irányá-
ba történő kommunikációra.

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönetet mondok mindenkinek, akik
férjem, Kocsis Ákos búcsúztatóján

részt vettek, és
megemlékez-
tek róla! 

Szere tném
megköszönni a
FŐTAXI Veze-
tőségének és
dolgozóinak a
segítségét, to-
vábbá köszöne-
temet fejezem
ki a FŐTAXI Ve-
zetőségének,

hogy javasolták férjemet a Haltenberger
Samu-díjra, melyet már sajnos személye-
sen nem vehetett át. 

Különösen szeretnék köszönetet mon-
dani Ádám Józsefnek, a FŐTAXI ellen-
őrének a sok-sok önzetlen segítségéért,
jó tanácsaiért a nehéz napokban és az
ügyintézésekben. 

Szeretném kérni, hogy a Taxisok Vilá-
ga című újságban levelemet megjelentet-
ni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. október 31.
Köszönettel: 

Kocsisné Hajas Judit 

Németh Gábor (City 916) 

Haltenberger Samu-díj 2014
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telezővé a taxióra
használata a magánta-
xikban is. Nekem egy
tekergetős Digitaxi
órám volt. A központ-
tal és a kollégákkal va-
ló kapcsolatot egy
Stalker9-es CB-rádió
biztosította. Érdekes,
izgalmas világ volt.
• Nem volt szokat-
lan, vagy megter-
helő a taxizás? Ez
jóval összetettebb
feladat, mint a gép-
kocsivezetés. Egy
taxisnak a forga-
lom mellett figyelni
kell az utasra, a
címre és az útvo-
nalra is.
• Dehogynem, az elején nagyon nehéz volt,
meg kellett tanulni a figyelmemet több dolog
között megosztani. A City Taxinál ráadásul
már akkor is magasan volt a léc. Nem nagyon
lehetett hibázni. Meg kellett tanulni a várost

és e mellett szigorúan
vették az utasokkal való
kapcsolattartást is. 
• Komoly társadalmi
munkát is vállaltál,

amihez egy közösségen belül támo-
gatók kellenek. Könnyen ment?
• Nem, dehogy! Hosszú folyamat egy kö-
zösségbe való beilleszkedés. Évek kellet-
tek, hogy a kollégák elfogadjanak, meg-
hallgassák véleményemet. Idő kell ahhoz
is, hogy a szövetkezet működését, felépí-
tését az ember átlássa. Ez a kritérium saj-
nos az évek múlásával egyre kisebb súly-
lyal szerepel a kiválasztási szempontok
között. Ma sűrűn találkozni olyan kollégá-
val, aki akár már egy köztünk töltött év
után kinyitja a száját és „nagy arccá” vá-
lik. Anélkül, hogy bármit is letett volna
ennek a közösségnek az asztalára. Ám

térjünk vissza a kérdésedre. Amikor a City
Taxinál létrejött a MACITOSZ (Magyar City
Taxisok Országos Szövetsége), ott vállaltam
feladatot több évig. E mellett a City Taxi Fel-
ügyelő Bizottságban is dolgoztam többek
között a 316-os Mikivel, aki jelenleg a szövet-
kezet elnöke. Részt vettem a City Taxi REB-
Szabályzatának összeállításában is, mint a
Vének Tanácsának tagja, bár szerintem ak-
kor még nem voltam olyan nagyon öreg. Ám
mivel a City Taxi indulását követő évben jöt-
tem, azok közé tartoztam, akik legrégebben
itt voltak. Így fértem be a Vének Tanácsába.
Elég sok időnk ment rá a REB-Szabályzat el-
készítésére, de megérte, mert többnyire ezt
használjuk ma is. Aztán dolgoztam a Fel-
ügyelő Bizottságban, az elnökök mellett,

több mint 10 évig. Utólag úgy látom, a legna-
gyobb hibám az volt, hogy mindig a cég ér-
dekét néztem és nem fordítottam kellő időt
önmagam menedzselésére, a tagság irányá-
ba történő kommunikációra.

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönetet mondok mindenkinek, akik
férjem, Kocsis Ákos búcsúztatóján

részt vettek, és
megemlékez-
tek róla! 

Szere tném
megköszönni a
FŐTAXI Veze-
tőségének és
dolgozóinak a
segítségét, to-
vábbá köszöne-
temet fejezem
ki a FŐTAXI Ve-
zetőségének,

hogy javasolták férjemet a Haltenberger
Samu-díjra, melyet már sajnos személye-
sen nem vehetett át. 

Különösen szeretnék köszönetet mon-
dani Ádám Józsefnek, a FŐTAXI ellen-
őrének a sok-sok önzetlen segítségéért,
jó tanácsaiért a nehéz napokban és az
ügyintézésekben. 

Szeretném kérni, hogy a Taxisok Vilá-
ga című újságban levelemet megjelentet-
ni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. október 31.
Köszönettel: 

Kocsisné Hajas Judit 

Németh Gábor (City 916) 

Haltenberger Samu-díj 2014
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• Akkoriban egy-egy közgyűlés időtar-
tamban és stílusban nem is hasonlított
a mostaniakra. Lehiggadtak a kollé-
gák?
• Bizony voltak nagyon komoly közgyűlése-
ink, melyek reggeltől másnap hajnalig tartot-
tak. Évi 4-5 alkalommal jöttünk össze. Ezeket
a találkozókat egymás között csak „köpőcsé-
szének” hívtuk, mert itt sokan sokakat aláz-
tak porig, okkal, ok nélkül. Ezekre az esemé-
nyekre az újak már nem emlékezhetnek,
mert akkor még nem voltak köztünk. Jelen-
leg már kulturáltabban zajlanak ezek az ese-
mények. 
• Azért, mert a tagok már nem annyira
aktívak, vagy azért, mert kialakult egy
struktúra? 
• Mindkét állítás igaz. Kialakult egy struktú-
ra, és nem is annyira aktívak. Nagyon sokan
csak azért lettek szövetkezeti tagok, hogy ne

kelljen több tagdíjat fizetniük. Eljöttek, ami-
kor felvettük őket, de ezt követően már nem.
E mögött többnyire gazdasági megfontolás
van. Mert ha elmentél egy közgyűlésre, ami
reggeltől a következő hajnalig tartott, más-
nap a többiek, akik nem voltak ott, az ember
arcába vágták, hogy milyen jól lehetett ez
idő alatt keresni. Ennek ellenére volt és van
egy kemény mag, aki mindig részt vesz a kö-
zösséget érintő döntésekben. 
• Voltál FEB-elnök is…
• Igen, egy idő után a Felügyelő Bizottság
tagjából elnökké választottak. Azt is elég so-
káig csináltam. Amikor úgy éreztem, hogy túl
régen vagyok ebben a pozícióban, nem vál-
laltam tovább. Javasoltam: jöjjön egy nálam
fiatalabb, mert ha valaki egy bizonyos dolgot
nagyon sokáig gyakorol, akkor egy idő után
beszürkül, megoldásai sematikussá válnak. 
• Voltak ügyek, melyeket a bíróságig

kellett vinni. Gondolom, ez nem volt
népszerű feladat. 
• Anélkül, hogy neveket, számokat, és konk-
rét eseményeket említenék, bizony sok visz-
szaélést derítettünk fel. Volt nem is egy
olyan eset, amiből rendőrségi ügy lett. A
konkrétumokat nekem kellett a Közgyűlés
elé vinnem. Ez olyan, mint amikor a katoná-
nak azt mondják „roham”, ő elindul és ami-
kor hátranéz, rájön, egyedül van. A nagy em-
berek ugyanis lesétálnak a pódiumról, mert
ugye kényes a téma, és eltűnnek. Marad az,
akinek ezt muszáj végigvinni… 
• Akkor nem is voltál különösebben
népszerű?
• Nagyon sok szekértábornak sértettem az
érdekeit. Sok embernek a felderített és nyil-
vánosságra hozott ügyek miatt el kellett
menni a Citytől. Többségük nem egyszerű
taxis volt. Nálam első volt a szövetkezet, a kö-
zösség érdeke, mindent ennek rendeltem
alá. Nagyon megtisztelő volt, hogy több cik-
luson keresztül bizalmat szavaztak nekem.
Ugyanakkor az is tény, hogy mindez nagyon
sok lemondással járt. Sőt, miután ezt az első
időkben minimális tiszteletdíjért csináltuk,
anyagilag is ráfizetés volt. 
• Gondolom, a tiszteletdíj összegét
más az utcán egy nap alatt megkeres-
te…
• Így van. Miközben mi nagyon sokat dol-
goztunk. A felügyelő bizottsági munka na-
gyon nagy felelősséggel jár. Ahogy már em-
lítettem, a feladat sok időnket vette el. Bíró-
ságra jártunk, ahol tanúvallomást kellett ten-
ni, és mindezt a cég érdekében. Elég mace-
rás dolog volt. Volt, hogy a tárgyalás alatt le-
bilincselték a kocsit, amit persze saját pénz-
ből váltottunk ki. Most konszolidáltabb a
helyzet, és úgy érzem, jó kezekben van a
City, jó irányba megyünk. A sok munkához a
nyugodt családi hátteret feleségem biztosí-
totta, amit köszönök neki!
• A közgyűlésekre mégsem megy el a
tagság nagy része. Ezen nem lehet vál-
toztatni?
• Nem, sajnos a szövetkezeti törvény azt
mondja ki, hogy jogod van részt venni a köz-
gyűlésen, és nem azt, hogy ez kötelességed.
Talán, ha egy kicsit modernebbek lennénk,
és ahogy a nagyvilágban erre vannak minták,
mi is másképpen oldanánk meg a problé-
mát. Például, ha más módszerrel is lehetne
szavazni, akkor sokkal hatékonyabbak len-
nénk. Vagy, ha olyan terembe mennénk, ahol
mindenki számára hitelesített szavazógép
lenne, és a kérdéseket, a programot előre
megkapnánk. Ez esetben az igen és nem
gombbal könnyebben, gyorsabban dönthet-
nénk. Ha előre felkészülhetnének az embe-
rek, nem lennének annyian a csak szerepel-
ni vágyók. Le kellene korlátozni a hozzászó-
lások időtartamát is, hogy ne legyenek 35
perces időrabló megnyilvánulások. 
• Úgy tudom, most is van olyan mun-
kád, amiért nem jár fizetség és komoly
felelősséggel jár…
• Amennyiben az ülnöki feladatomra gon-
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Utasbarát taxis 
Berendeltek egy kollégát az egyik taxitársasághoz, és megállapították, hogy nem utasbarát. Ta-
xisunk nem értette, mi az, hogy „nem utasbarát”. Neki barátkozni kell az utassal?

Erről szó sincs, csak a lényeget kellene érteni. A taxi, az egy taxaméterrel felszerelt bérau-
tó. Az utas bérbe veszi a taxit, gépkocsivezetővel együtt. És így jogai vannak. Természetesen
nem az övé az autó, nem tehet meg bármit. Nem szotyolázhat a földre, nem lötyögtetheti ki a
kávét, nem teheti fel a lábát az ülésre.

De a taxisnak is tudomásul kell venni, hogy most taxit és nem civil autót vezet. Nem telefo-
nálgathat megállás nélkül, nem bömböltetheti a rádiót, nem tömheti az arcába – menet köz-
ben – a parasztkolbászt, hagymával. Utasbarátnak kell lenni…

Ha az utas kérdez, válaszolni kell. Persze nem firtathatja az utas a taxis egészségi állapo-
tát, vagy politikai nézeteit, vagy ilyen magánjellegű dolgokat. De ha az utas megkérdezi, mi-
lyen idő lesz holnap, nem illik rávágni – mert nincs kedve beszélgetni: – „Nézze meg az új-
ságban!” Vagy szeretné megtudni az utas:, „Nyitva van a Nagycsarnok? – nem illik azt mon-
dani: „Én nem vagyok információs szolgálat!” Illik megkérdezni a rádión a kollégáktól, ha
nem tudjuk a választ.

Apró dolgok ezek, de ebből is áll a taxizás. 

Nem szép látvány a halom kiolva-
sott újság. Ez nem egy magánautó
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dolsz, úgy jók az információid. Mindig pró-
báltam olyan feladatokat keresni, melyekben
különböző közösségeknek lehet segíteni.
Most, hogy a Cityben nincs más dolgom,
mint taxizni, amikor van időm, ülnökként dol-
gozom a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 
• Erről a szerepről keveset lehet tudni.
Mit csinál egy ülnök?
• Az ülnök-rendszerre azért van szükség,
hogy a bíró mellett legyenek „hétköznapi”
személyek, akik ismerik a mindennapok vilá-
gát, nem olyan elszeparáltan élnek, mint pél-
dául egy bíró. Amikor a várható büntetés a
nyolc évet meghaladhatja, vagy mikor fiatal-
korúról döntenek, megkérdezik az ülnökö-
ket. Utóbbi esetben az ülnökök
pedagógusok, akik ismerik a
gyerekek, fiatalok világát. 
• Ezekre az ügyekre föl kell
készülni?
• Az első tárgyalásra nem, de a
folytatásra igen, hogy ne jöjjön az
ember zavarba. Ez alkalmakkal jó
látom, hogy bizony a taxizással
nincs is olyan rossz dolgunk. Mindig
sírunk, hogy ez egy nehéz munka, de bi-
zony ennél nagyon sok rosszabb is van.
Ilyenkor jön rá az ember, hogy örüljünk,
mert ez még mindig elfogadható jövedelmet
biztosít számunkra. Sok nagyon nehéz sor-
sot láttam, látok a tárgyalásokon. 
• Térjünk vissza a taxizáshoz. Jó egy év
telt el azóta, hogy a fővárosi taxiren-
delet hatályba lépett. Tehát már van
kellő tapasztalat. A korábbiakkal ösz-
szehasonlítva, javult, vagy romlott a
szakma helyzete? 
• Duzzogva, de tudomásul kell venni, nem
lett rosszabb. Nagyon nagy bajnak hittük a
sárgítási kényszert, de ezen is túltettük ma-
gunkat. Mondjuk az is igaz, ha elmegyünk
vidékre, akkor anyuka jön a kisgyerekével,
és mint az állatkertben a vízilovat, úgy muto-
gatnak az autónkra, ami azért egy kicsit kel-
lemetlen. Talán 5-6 év múlva már hozzászo-
kik a vidéki ember is a sárga színhez. Buda-
pesten már elfogadtak bennünket. A ránk
erőltetett címkiadó rendszerről is el kell is-
merni, ez igazságosabb megoldás a koráb-
binál, ráadásul nem lett kevesebb a cím
sem. Tehát a City Taxi nyert vele. Mint ahogy
a fix tarifával is. Azok az utasok, akik koráb-
ban azért mentek el tőlünk, mert máshol jó-
val alacsonyabb volt a tarifa, most ugyan-
azért az árért újra velünk utaznak. Volt ré-
gen egy nagy megrendelőnk, aki azt mond-
ta, hogy a City Taxiban a humán rész az
erős. Tehát a taxisok, akik közül mára sokan
megöregedtek, de még mindig ők az igazi-
ak. Akik tudják, mert azt tanulták meg, hogy
az utassal speciális viszonyt kell kiépíteni.
Minden megrendelőnek más az elvárása,
de ezt bizony a jó taxis előre felismeri, alkal-
mazkodik hozzá.. Nem rátelepszünk, zaklat-
juk a velünk utazókat, hanem kommuniká-
lunk velük. Végül, ami a tárgyi feltételeket il-
leti, azzal sem jártunk rosszul. Tisztul a hely-
zet. Aki nem tud egy saját vállalkozást, egy

saját autót fenntartani bármilyen okokból,
az már nincs nálunk. Akik maradtak, jó vál-
lalkozók, akik odafigyelnek még a szövetke-
zet érdekeire is.
• A főváros, ígérete szerint, újra tár-
gyalja majd ezt a rendeletet.  Valószínű-
leg meghallgatják a taxisok javaslatait
is. Te mit javasolnál? Mit kellene meg-
tartani, és min változtatni?
• A címkiadó rendszerben nem kéne ahhoz
ragaszkodni, amit kitaláltak, mert szerintem
az elvárásokat megfogalmazók nem értettek
hozzá. Félreértették az utas és a taxis érde-
keit. Nem milli-

méte-
rekben kellene

gondolkozni, hanem olyan rend-
szert engedélyezni, ahol az utas időben jut
taxihoz, a taxis pedig tervezni tudja tevékeny-
ségét. Ez nagyon fontos és kivitelezhető fel-
adat, ahogy egy alkalmazotti létszámkorláto-
zás is ránk férne. Nem csak a taxisok érde-
kében, mert nagyon hamar csak nehezen ke-
zelhető alkalmazottakkal fognak az illetéke-
sek találkozni. Onnantól pedig nincs kont-
roll, nem derül majd ki panasz esetén, hogy
ki is vezette éppen az autót. Vagy ha kiderül
sem okoz gondot, mert az adott alkalmazott
már másnap másik autón szolgáltat tovább.
Az utasok legnagyobb sajnálatára. Tehát
azért lenne min javítani.
• A tarifa megfelelő? Beleértve az áfa-
határt is?
• Jelen pillanatban még igen. Ám a tarifaeme-
lést nem tudjuk elkerülni. Előbb-utóbb lesz,
mert a piac újra osztódik, és ha egy olyan új
szereplő lép be, akinek jók a felső kapcsolatai,
az bizony ki fogja lobbizni a magasabb árat. Ez
esetben már biztosan belecsúszunk az áfába.
Tehát előbb-utóbb ez a lépés elkerülhetetlen.
Egyébként Európa normális országaiban álta-
lában egy taxival megtett ki-
lométer ára egy liter üzem-
anyag árával megegyező,
vagy azt valamivel meg is ha-
ladó összegbe kerül. Az ígé-
retek szerint előbb-utóbb mi
is normális európai ország
leszünk… 
• És az alapdíj? Ha már
Európát említetted, ott
ez általában 2, 2.5 euró. 
• Mivel nálunk nincsenek
európai keresetek, a jelen-
legi alapdíj azért ennyi,
hogy az ne riassza el az

utasokat. Ugyanakkor a tarifával van sok
egyéb gond is. Ahogy azt látni, más európai
országban jobban képviselik a taxisok érde-
két. Mire gondolok? Például arra, hogy az
egyterű autó eleve legalább másfélszer töb-
be kerül, mint a „normál” változat, és majd-
nem két autó utasát viszi el. Igény lenne rá,
de ráadásul dupla felelősségbiztosítása van,
mégsem kérhet tulajdonosa az extra szolgál-
tatásáért plusz pénzt. Ez butaság. Vagy ve-
gyünk más példát: valahova kérnek egy VIP
autót, aminek megvannak a szigorú kritériu-
mai. Ennek ára szintén legalább másfélsze-
res, de ezért sem kérhetünk plusz pénzt, pe-

dig erre is van utasigény. Ez megint
nagy butaság. Vagy ha valaki kombi
autóval olyan csomagot szállít,
amit a KRESZ megenged, de az
nem poggyász, ezért ő mégsem
kérhet plusz pénzt. Vagy ha fölvi-
szi a mosógépet a harmadikra, ezt
sem számolhatja fel extra szolgál-
tatásként. Ez, lássuk be, megint
egy nagy butaság. Az említett dol-

gok bizony a rendeletalkotói oldal
hozzánemértéséről tesznek tanúbizony-

ságot. Ezeken mindenképpen változtatni kel-
lene. Bécsben, tőlünk igazán nem messze,
legálisan hozzá lehet nyomni a tarifához a
csomagdíjat, amivel az utas rendezi a taxis-
nak az extra szolgáltatásból keletkező plusz-
terheit. A javaslat nem ördögtől való. Lenne
tehát min finomítani. Én a mai napig is úgy
gondolom, hogy össze kellene ülni egy tár-
saságnak, amely előzetesen a taxisokkal is
egyeztetné azt a dokumentumot, amit aztán
beadnának a BKK felé. A megbeszélésen
nem csak társaságvezetők, tulajdonosok
vennének részt, hanem aktív taxisok is. Akik
a saját bőrükön érzik a rendelet pozitív és
negatív hatásait egyaránt. 
• Említetted az alkalmazottakat. Ho-
gyan szabályoznád tevékenységüket?
• A leglényegesebb változásnak kellene len-
ni, hogy a drosztengedélyt ne autóra, hanem
személyre adják ki. Annak, aki a tényleges
taxiszolgáltatást végzi. Ha ma valaki valamit
elkövet, úgy az autó engedélyét vonják visz-
sza, nem a vétkes taxisét. Aki viszont akár
másnap átül egy másik vállalkozás másik au-
tójába. Pedig nem nehéz belátni, az autó
nem követett el semmit. A személyre szóló
engedéllyel nyilván lehetne tartani az aktívan
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Az állatkert igazgatója büszkén mutatja a vendégek-
nek a közös ketrecbe zárt bárányt és oroszlánt.

– Íme egy szép példa a konszenzusra!
– Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi gond?
– Nem, nincs, bár a bárányt idõnként cserélni kell.

* * *
A férj bánatosan mondja a feleségének:
– Drágám, olyan depressziós vagyok! Úgy érzem, tel-

jesen magányos és használhatatlan vagyok.
– Ugyan már – válaszol a feleség. – Ne érzed magad

magányosnak! Rajtad kívül még egy csomóan érezzük
úgy, hogy használhatatlan vagy!
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• Akkoriban egy-egy közgyűlés időtar-
tamban és stílusban nem is hasonlított
a mostaniakra. Lehiggadtak a kollé-
gák?
• Bizony voltak nagyon komoly közgyűlése-
ink, melyek reggeltől másnap hajnalig tartot-
tak. Évi 4-5 alkalommal jöttünk össze. Ezeket
a találkozókat egymás között csak „köpőcsé-
szének” hívtuk, mert itt sokan sokakat aláz-
tak porig, okkal, ok nélkül. Ezekre az esemé-
nyekre az újak már nem emlékezhetnek,
mert akkor még nem voltak köztünk. Jelen-
leg már kulturáltabban zajlanak ezek az ese-
mények. 
• Azért, mert a tagok már nem annyira
aktívak, vagy azért, mert kialakult egy
struktúra? 
• Mindkét állítás igaz. Kialakult egy struktú-
ra, és nem is annyira aktívak. Nagyon sokan
csak azért lettek szövetkezeti tagok, hogy ne

kelljen több tagdíjat fizetniük. Eljöttek, ami-
kor felvettük őket, de ezt követően már nem.
E mögött többnyire gazdasági megfontolás
van. Mert ha elmentél egy közgyűlésre, ami
reggeltől a következő hajnalig tartott, más-
nap a többiek, akik nem voltak ott, az ember
arcába vágták, hogy milyen jól lehetett ez
idő alatt keresni. Ennek ellenére volt és van
egy kemény mag, aki mindig részt vesz a kö-
zösséget érintő döntésekben. 
• Voltál FEB-elnök is…
• Igen, egy idő után a Felügyelő Bizottság
tagjából elnökké választottak. Azt is elég so-
káig csináltam. Amikor úgy éreztem, hogy túl
régen vagyok ebben a pozícióban, nem vál-
laltam tovább. Javasoltam: jöjjön egy nálam
fiatalabb, mert ha valaki egy bizonyos dolgot
nagyon sokáig gyakorol, akkor egy idő után
beszürkül, megoldásai sematikussá válnak. 
• Voltak ügyek, melyeket a bíróságig

kellett vinni. Gondolom, ez nem volt
népszerű feladat. 
• Anélkül, hogy neveket, számokat, és konk-
rét eseményeket említenék, bizony sok visz-
szaélést derítettünk fel. Volt nem is egy
olyan eset, amiből rendőrségi ügy lett. A
konkrétumokat nekem kellett a Közgyűlés
elé vinnem. Ez olyan, mint amikor a katoná-
nak azt mondják „roham”, ő elindul és ami-
kor hátranéz, rájön, egyedül van. A nagy em-
berek ugyanis lesétálnak a pódiumról, mert
ugye kényes a téma, és eltűnnek. Marad az,
akinek ezt muszáj végigvinni… 
• Akkor nem is voltál különösebben
népszerű?
• Nagyon sok szekértábornak sértettem az
érdekeit. Sok embernek a felderített és nyil-
vánosságra hozott ügyek miatt el kellett
menni a Citytől. Többségük nem egyszerű
taxis volt. Nálam első volt a szövetkezet, a kö-
zösség érdeke, mindent ennek rendeltem
alá. Nagyon megtisztelő volt, hogy több cik-
luson keresztül bizalmat szavaztak nekem.
Ugyanakkor az is tény, hogy mindez nagyon
sok lemondással járt. Sőt, miután ezt az első
időkben minimális tiszteletdíjért csináltuk,
anyagilag is ráfizetés volt. 
• Gondolom, a tiszteletdíj összegét
más az utcán egy nap alatt megkeres-
te…
• Így van. Miközben mi nagyon sokat dol-
goztunk. A felügyelő bizottsági munka na-
gyon nagy felelősséggel jár. Ahogy már em-
lítettem, a feladat sok időnket vette el. Bíró-
ságra jártunk, ahol tanúvallomást kellett ten-
ni, és mindezt a cég érdekében. Elég mace-
rás dolog volt. Volt, hogy a tárgyalás alatt le-
bilincselték a kocsit, amit persze saját pénz-
ből váltottunk ki. Most konszolidáltabb a
helyzet, és úgy érzem, jó kezekben van a
City, jó irányba megyünk. A sok munkához a
nyugodt családi hátteret feleségem biztosí-
totta, amit köszönök neki!
• A közgyűlésekre mégsem megy el a
tagság nagy része. Ezen nem lehet vál-
toztatni?
• Nem, sajnos a szövetkezeti törvény azt
mondja ki, hogy jogod van részt venni a köz-
gyűlésen, és nem azt, hogy ez kötelességed.
Talán, ha egy kicsit modernebbek lennénk,
és ahogy a nagyvilágban erre vannak minták,
mi is másképpen oldanánk meg a problé-
mát. Például, ha más módszerrel is lehetne
szavazni, akkor sokkal hatékonyabbak len-
nénk. Vagy, ha olyan terembe mennénk, ahol
mindenki számára hitelesített szavazógép
lenne, és a kérdéseket, a programot előre
megkapnánk. Ez esetben az igen és nem
gombbal könnyebben, gyorsabban dönthet-
nénk. Ha előre felkészülhetnének az embe-
rek, nem lennének annyian a csak szerepel-
ni vágyók. Le kellene korlátozni a hozzászó-
lások időtartamát is, hogy ne legyenek 35
perces időrabló megnyilvánulások. 
• Úgy tudom, most is van olyan mun-
kád, amiért nem jár fizetség és komoly
felelősséggel jár…
• Amennyiben az ülnöki feladatomra gon-
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Utasbarát taxis 
Berendeltek egy kollégát az egyik taxitársasághoz, és megállapították, hogy nem utasbarát. Ta-
xisunk nem értette, mi az, hogy „nem utasbarát”. Neki barátkozni kell az utassal?

Erről szó sincs, csak a lényeget kellene érteni. A taxi, az egy taxaméterrel felszerelt bérau-
tó. Az utas bérbe veszi a taxit, gépkocsivezetővel együtt. És így jogai vannak. Természetesen
nem az övé az autó, nem tehet meg bármit. Nem szotyolázhat a földre, nem lötyögtetheti ki a
kávét, nem teheti fel a lábát az ülésre.

De a taxisnak is tudomásul kell venni, hogy most taxit és nem civil autót vezet. Nem telefo-
nálgathat megállás nélkül, nem bömböltetheti a rádiót, nem tömheti az arcába – menet köz-
ben – a parasztkolbászt, hagymával. Utasbarátnak kell lenni…

Ha az utas kérdez, válaszolni kell. Persze nem firtathatja az utas a taxis egészségi állapo-
tát, vagy politikai nézeteit, vagy ilyen magánjellegű dolgokat. De ha az utas megkérdezi, mi-
lyen idő lesz holnap, nem illik rávágni – mert nincs kedve beszélgetni: – „Nézze meg az új-
ságban!” Vagy szeretné megtudni az utas:, „Nyitva van a Nagycsarnok? – nem illik azt mon-
dani: „Én nem vagyok információs szolgálat!” Illik megkérdezni a rádión a kollégáktól, ha
nem tudjuk a választ.

Apró dolgok ezek, de ebből is áll a taxizás. 

Nem szép látvány a halom kiolva-
sott újság. Ez nem egy magánautó
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dolsz, úgy jók az információid. Mindig pró-
báltam olyan feladatokat keresni, melyekben
különböző közösségeknek lehet segíteni.
Most, hogy a Cityben nincs más dolgom,
mint taxizni, amikor van időm, ülnökként dol-
gozom a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 
• Erről a szerepről keveset lehet tudni.
Mit csinál egy ülnök?
• Az ülnök-rendszerre azért van szükség,
hogy a bíró mellett legyenek „hétköznapi”
személyek, akik ismerik a mindennapok vilá-
gát, nem olyan elszeparáltan élnek, mint pél-
dául egy bíró. Amikor a várható büntetés a
nyolc évet meghaladhatja, vagy mikor fiatal-
korúról döntenek, megkérdezik az ülnökö-
ket. Utóbbi esetben az ülnökök
pedagógusok, akik ismerik a
gyerekek, fiatalok világát. 
• Ezekre az ügyekre föl kell
készülni?
• Az első tárgyalásra nem, de a
folytatásra igen, hogy ne jöjjön az
ember zavarba. Ez alkalmakkal jó
látom, hogy bizony a taxizással
nincs is olyan rossz dolgunk. Mindig
sírunk, hogy ez egy nehéz munka, de bi-
zony ennél nagyon sok rosszabb is van.
Ilyenkor jön rá az ember, hogy örüljünk,
mert ez még mindig elfogadható jövedelmet
biztosít számunkra. Sok nagyon nehéz sor-
sot láttam, látok a tárgyalásokon. 
• Térjünk vissza a taxizáshoz. Jó egy év
telt el azóta, hogy a fővárosi taxiren-
delet hatályba lépett. Tehát már van
kellő tapasztalat. A korábbiakkal ösz-
szehasonlítva, javult, vagy romlott a
szakma helyzete? 
• Duzzogva, de tudomásul kell venni, nem
lett rosszabb. Nagyon nagy bajnak hittük a
sárgítási kényszert, de ezen is túltettük ma-
gunkat. Mondjuk az is igaz, ha elmegyünk
vidékre, akkor anyuka jön a kisgyerekével,
és mint az állatkertben a vízilovat, úgy muto-
gatnak az autónkra, ami azért egy kicsit kel-
lemetlen. Talán 5-6 év múlva már hozzászo-
kik a vidéki ember is a sárga színhez. Buda-
pesten már elfogadtak bennünket. A ránk
erőltetett címkiadó rendszerről is el kell is-
merni, ez igazságosabb megoldás a koráb-
binál, ráadásul nem lett kevesebb a cím
sem. Tehát a City Taxi nyert vele. Mint ahogy
a fix tarifával is. Azok az utasok, akik koráb-
ban azért mentek el tőlünk, mert máshol jó-
val alacsonyabb volt a tarifa, most ugyan-
azért az árért újra velünk utaznak. Volt ré-
gen egy nagy megrendelőnk, aki azt mond-
ta, hogy a City Taxiban a humán rész az
erős. Tehát a taxisok, akik közül mára sokan
megöregedtek, de még mindig ők az igazi-
ak. Akik tudják, mert azt tanulták meg, hogy
az utassal speciális viszonyt kell kiépíteni.
Minden megrendelőnek más az elvárása,
de ezt bizony a jó taxis előre felismeri, alkal-
mazkodik hozzá.. Nem rátelepszünk, zaklat-
juk a velünk utazókat, hanem kommuniká-
lunk velük. Végül, ami a tárgyi feltételeket il-
leti, azzal sem jártunk rosszul. Tisztul a hely-
zet. Aki nem tud egy saját vállalkozást, egy

saját autót fenntartani bármilyen okokból,
az már nincs nálunk. Akik maradtak, jó vál-
lalkozók, akik odafigyelnek még a szövetke-
zet érdekeire is.
• A főváros, ígérete szerint, újra tár-
gyalja majd ezt a rendeletet.  Valószínű-
leg meghallgatják a taxisok javaslatait
is. Te mit javasolnál? Mit kellene meg-
tartani, és min változtatni?
• A címkiadó rendszerben nem kéne ahhoz
ragaszkodni, amit kitaláltak, mert szerintem
az elvárásokat megfogalmazók nem értettek
hozzá. Félreértették az utas és a taxis érde-
keit. Nem milli-

méte-
rekben kellene

gondolkozni, hanem olyan rend-
szert engedélyezni, ahol az utas időben jut
taxihoz, a taxis pedig tervezni tudja tevékeny-
ségét. Ez nagyon fontos és kivitelezhető fel-
adat, ahogy egy alkalmazotti létszámkorláto-
zás is ránk férne. Nem csak a taxisok érde-
kében, mert nagyon hamar csak nehezen ke-
zelhető alkalmazottakkal fognak az illetéke-
sek találkozni. Onnantól pedig nincs kont-
roll, nem derül majd ki panasz esetén, hogy
ki is vezette éppen az autót. Vagy ha kiderül
sem okoz gondot, mert az adott alkalmazott
már másnap másik autón szolgáltat tovább.
Az utasok legnagyobb sajnálatára. Tehát
azért lenne min javítani.
• A tarifa megfelelő? Beleértve az áfa-
határt is?
• Jelen pillanatban még igen. Ám a tarifaeme-
lést nem tudjuk elkerülni. Előbb-utóbb lesz,
mert a piac újra osztódik, és ha egy olyan új
szereplő lép be, akinek jók a felső kapcsolatai,
az bizony ki fogja lobbizni a magasabb árat. Ez
esetben már biztosan belecsúszunk az áfába.
Tehát előbb-utóbb ez a lépés elkerülhetetlen.
Egyébként Európa normális országaiban álta-
lában egy taxival megtett ki-
lométer ára egy liter üzem-
anyag árával megegyező,
vagy azt valamivel meg is ha-
ladó összegbe kerül. Az ígé-
retek szerint előbb-utóbb mi
is normális európai ország
leszünk… 
• És az alapdíj? Ha már
Európát említetted, ott
ez általában 2, 2.5 euró. 
• Mivel nálunk nincsenek
európai keresetek, a jelen-
legi alapdíj azért ennyi,
hogy az ne riassza el az

utasokat. Ugyanakkor a tarifával van sok
egyéb gond is. Ahogy azt látni, más európai
országban jobban képviselik a taxisok érde-
két. Mire gondolok? Például arra, hogy az
egyterű autó eleve legalább másfélszer töb-
be kerül, mint a „normál” változat, és majd-
nem két autó utasát viszi el. Igény lenne rá,
de ráadásul dupla felelősségbiztosítása van,
mégsem kérhet tulajdonosa az extra szolgál-
tatásáért plusz pénzt. Ez butaság. Vagy ve-
gyünk más példát: valahova kérnek egy VIP
autót, aminek megvannak a szigorú kritériu-
mai. Ennek ára szintén legalább másfélsze-
res, de ezért sem kérhetünk plusz pénzt, pe-

dig erre is van utasigény. Ez megint
nagy butaság. Vagy ha valaki kombi
autóval olyan csomagot szállít,
amit a KRESZ megenged, de az
nem poggyász, ezért ő mégsem
kérhet plusz pénzt. Vagy ha fölvi-
szi a mosógépet a harmadikra, ezt
sem számolhatja fel extra szolgál-
tatásként. Ez, lássuk be, megint
egy nagy butaság. Az említett dol-

gok bizony a rendeletalkotói oldal
hozzánemértéséről tesznek tanúbizony-

ságot. Ezeken mindenképpen változtatni kel-
lene. Bécsben, tőlünk igazán nem messze,
legálisan hozzá lehet nyomni a tarifához a
csomagdíjat, amivel az utas rendezi a taxis-
nak az extra szolgáltatásból keletkező plusz-
terheit. A javaslat nem ördögtől való. Lenne
tehát min finomítani. Én a mai napig is úgy
gondolom, hogy össze kellene ülni egy tár-
saságnak, amely előzetesen a taxisokkal is
egyeztetné azt a dokumentumot, amit aztán
beadnának a BKK felé. A megbeszélésen
nem csak társaságvezetők, tulajdonosok
vennének részt, hanem aktív taxisok is. Akik
a saját bőrükön érzik a rendelet pozitív és
negatív hatásait egyaránt. 
• Említetted az alkalmazottakat. Ho-
gyan szabályoznád tevékenységüket?
• A leglényegesebb változásnak kellene len-
ni, hogy a drosztengedélyt ne autóra, hanem
személyre adják ki. Annak, aki a tényleges
taxiszolgáltatást végzi. Ha ma valaki valamit
elkövet, úgy az autó engedélyét vonják visz-
sza, nem a vétkes taxisét. Aki viszont akár
másnap átül egy másik vállalkozás másik au-
tójába. Pedig nem nehéz belátni, az autó
nem követett el semmit. A személyre szóló
engedéllyel nyilván lehetne tartani az aktívan
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Az állatkert igazgatója büszkén mutatja a vendégek-
nek a közös ketrecbe zárt bárányt és oroszlánt.

– Íme egy szép példa a konszenzusra!
– Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi gond?
– Nem, nincs, bár a bárányt idõnként cserélni kell.

* * *
A férj bánatosan mondja a feleségének:
– Drágám, olyan depressziós vagyok! Úgy érzem, tel-

jesen magányos és használhatatlan vagyok.
– Ugyan már – válaszol a feleség. – Ne érzed magad

magányosnak! Rajtad kívül még egy csomóan érezzük
úgy, hogy használhatatlan vagy!
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taxizókat. Ma senki sem tudja, hogy egy au-
tón ki, vagy kik ülnek, ülhetnek. Mikor kezdő-
dött a munkaidejük és az meddig tart? Be
vannak-e jelentve, és ha igen, hány órára?
Már most is két részre szakadt a taxis társa-
dalom. Vannak az autó-bérbeadók az alkal-
mazottaikkal, és vannak az egyéni vállalko-
zók. Jelen pillanatban itt tartunk. Ha rossz
rendeletek születnek, a mérleg az egyik
irányba el fog billenni. 
• Azt tartják sokan, hogy a szövetkeze-
ti forma hatékonyabb ebben a szolgál-

tatási ágazatban, mint a többi megol-
dás. Ezzel az állítással egyet értesz?. 
• Igen. Amíg az elmúlt 30 év alatt a saját ma-
gunk által folyamatosan csiszolt, modernizált
követelmények fönnmaradnak, addig itt min-
dig jobb lesz a szolgáltatás színvonala. A
szövetkezet egy közösség tulajdona, aminek
sorsa nem egy-két tulajdonos jó, vagy rossz
döntésén múlik. Ha nem korlátoznak be min-
ket rossz rendeletekkel, szabályzókkal, ak-
kor nekünk mindig az lesz a célunk, hogy a
megrendelő igényeit szolgáljuk ki, a legmeg-

felelőbb taxissal. Ha egy elégedett taxis
megy egy megrendelésre, annak mindig
jobb lesz a vége, mint amikor egy elégedet-
lent küldenek oda. A fővárosnak sem mind-
egy, milyen taxiszolgáltatást nyújtunk a lakos-
ságnak. Legalábbis remélem…  A jövővel
szembeni aggodalmam, hogy amíg a BKK
rátelepszik a budapesti taxis társadalomra,
addig a szakmai hozzáértéssel rendelkező
Kamara súlya egyre csökken!
• Köszönöm a beszélgetést!

- BK -
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– Szörnyen nézel ki –
mondja Kovács a barátjá-
nak. – Mi ez a kék folt a
szemed alatt?

– Emlékszel arra formás
kis szõkére? Tudod, arra az
özvegyre!

– Emlékszem, mi van ve-
le?

– Nem özvegy!...
* * *

„Egyszer használt, fel-
bontatlan ejtõernyõ el-
adó.”

160 multifunkciós készüléket kap a rendőrség

Sebességmérőket hoz a Mikulás

A változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrző pontok közbeszer-
zése megtörtént, a napokban megkapja az Országos Rendőr-főkapi-
tányság (ORFK) azt a 160 darab multifunkciós készülékét, amelyet had-
rendbe is állít még az idén, így a karácsonyi közlekedési, közbiztonsági
akciókban már ezek is részt vesznek. Mint magazinunk megtudta: az új
sebességmérő eszközök összesen tucatnyi funkcióra figyelnek. Az
alapfelszereltségűek képesek a közúti járművek haladási sebességét
ellenőrizni, automatikus rendszámfelismeréssel bírnak, járműkategóri-
ánként számolják a forgalmat és érzékelik a forgalomtorlódást. Kiegé-
szítő opcióként a rendszer érzékeli a záróvonal átlépését, a behajtási ti-
lalom megszegését, a kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyását,
az autópálya leállósávjának vagy az autóbusz forgalmi sávnak a jogosu-
latlan igénybevételét. Éberen figyeli a vasúti átjárón történő áthaladás-
ra vonatkozó előírások, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző
készülék jelzéseire vonatkozó előírások megtartását, a biztonsági öv
használatát, végül, de nem utolsósorban a veszélyes áru szállítására
megjelölt járműveket is „szemmel tartja”.

Az ORFK tájékoztatása szerint: az eszközök rendszeres és szisztema-
tikus alkalmazásától a rendőrség azt várja, hogy az uniós elvárásokkal
és a hazai közlekedésbiztonsági törekvésekkel összhangban, jelentős
mértékben csökken majd az elkövetett közlekedési jogsértések – nem
csak a sebességtúllépések – száma; tehát fejlődik a közlekedésben
részt vevők önkéntes jogkövetése, ennek eredményeként kevesebb bal-
eset történik, és azok kimenetele a korábbiaknál enyhébb lesz. Hazánk-
ban a különböző rendőri szervek egyetlen traffipax gyártmányú sebes-
ségmérőt sem üzemeltetnek már, mert korábban használt ilyen típusú
eszközöket mind leselejtezték. 

Az új készülékek területi elhelyezéséről nem kívánt többet elárulni az
ORFK, ám azt sem árt figyelembe venni, hogy ezen eszközök mobilak,
és a közbeszerzési eljárásban fix telepítésű eszközöket is vásároltak,
úgyhogy az autópályák és gyorsforgalmi utjaink szalagkorlátjaiban és a
sávok fölötti információs táblák mögött is mind több árgus szem figyeli
a közlekedőket.

k.z.t.

Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal
kapcsolatban 

I. Dísz tér 
Nagyon fontos taxiállomás volt a Dísz téren, a turistaközpontban. Saj-
nos megszüntették, kérünk helyette másikat, de a közelben. Taxis kol-
léga mondja, eltűntek a taxik a Várból. Eltűntek, mert eltűntek a taxiál-
lomások is…

VI. Váci út 1–3.
A WESTEND bevásárlóközpont körúti kijáratánál van taxiállomás, kel-
lene a Ferdinánd-hídhoz közeli kijárathoz is. Taxik rendszeresen állo-
másoznak itt – szabálytalanul –, mert nagy a taxiigény. Jó lenne kiala-
kítani egyet, a kihasználatlan járda melletti sávban, hogy szabályosan
is várakozhassunk. 

Karácsonyi akciójában már bevetheti a hazai rendőrség azt
a 160 darab multifunkciós sebességmérő készülékét, amit a
napokban kap az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A
műszer nem csupán a gyorshajtókat, de a záróvonalat átlé-
pőket, a piroson áthajtókat és a biztonsági övet nem hasz-
nálókat is képes lesz felismerni és rögzíteni.
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IX. Csarnok tér 
Főtaxis kollé-
gánk korábban
jelezte, hogy el-
tűnt a TAXIÁL-
LOMÁS jelző-
tábla a legna-
gyobb budapesti
Vásárcsarnok
mellől. Újból kül-
dött képet a
szerkesztőség-
nek – köszönet
érte – még min-
dig nincs vissza-
helyezve a jelző-
tábla, pedig hó-
napok teltek el
közben! Most is
civil autók állnak
a taxiállomáson.
Még meddig? –
kérdezi… 

IX. István kórház
Gyakorlatilag semmit sem látni az útburkolati jelekből, ezért ezen a
taxiállomáson is rendszeresen megállnak civil autók. Kérjük a TAXI-
ÁLLOMÁS útburkolati jeleket újrafesteni. 

XI. Bocskai út 75. 
Valaki „privatizálta”, hazavitte a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát. Kérjük
pótolni. 

XIV. Örs vezér tere 

Ideiglenesen megszüntették a taxiállomást, de hónapók óta jelez-
zük, hogy visszaállt a régi forgalmi rend, kérjük visszahelyezni a TA-
XIÁLLOMÁS jelzőtáblát. 
XXI. Szent Imre tér 

Csepeli kollégák folyamatosan kérik vissza a taxiállomást a régi
helyre! A mostani taxiállomás HÉV-sínek túloldalán van, és a HÉV
csúcsidőben, szinte percenként jár. Az utasok többsége előváros-
ból, külterületről jön be Csepel központjába autóbusszal, majd taxi-
val szeretne bejutni Budapest központjába. Így viszont percekig
kell – kellene – várni, mire eljutna a taxiállomáshoz, nem beszélve
arról a kerülőútról, melyet a taxis kénytelen megtenni az utas költsé-
gére. Sokan ezért nem ülnek be itt a taxiba.

17

Egy nagymama korú
hölgy jelentkezett a fõisko-
lára. Letette a felvételi vizs-
gákat, fel is vették, de a
vizsgáztatók kíváncsiak vol-
tak, hát megkérdezték. 

– Mondja hölgyem, minek
magának a fõiskola, hiszen
már nyugdíjban van!?

– Hát nem is magamért
csinálom, de az én lökött pá-
rom a kocsmában azon
ácsingózott, hogy a 70 éves

születésnapjára szuper aján-
dék lenne neki, ha megke-
félhetne egy diáklányt...

* * *
– Felveszem a személyi

adatait. Vannak gyerekei?
– Három. Az egyik két-, a

másik négy-, a harmadik
hatéves.

– De hiszen maga özvegy-
asszony! A férje tíz éve ha-
lott.

– Viszont én élek.
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taxizókat. Ma senki sem tudja, hogy egy au-
tón ki, vagy kik ülnek, ülhetnek. Mikor kezdő-
dött a munkaidejük és az meddig tart? Be
vannak-e jelentve, és ha igen, hány órára?
Már most is két részre szakadt a taxis társa-
dalom. Vannak az autó-bérbeadók az alkal-
mazottaikkal, és vannak az egyéni vállalko-
zók. Jelen pillanatban itt tartunk. Ha rossz
rendeletek születnek, a mérleg az egyik
irányba el fog billenni. 
• Azt tartják sokan, hogy a szövetkeze-
ti forma hatékonyabb ebben a szolgál-

tatási ágazatban, mint a többi megol-
dás. Ezzel az állítással egyet értesz?. 
• Igen. Amíg az elmúlt 30 év alatt a saját ma-
gunk által folyamatosan csiszolt, modernizált
követelmények fönnmaradnak, addig itt min-
dig jobb lesz a szolgáltatás színvonala. A
szövetkezet egy közösség tulajdona, aminek
sorsa nem egy-két tulajdonos jó, vagy rossz
döntésén múlik. Ha nem korlátoznak be min-
ket rossz rendeletekkel, szabályzókkal, ak-
kor nekünk mindig az lesz a célunk, hogy a
megrendelő igényeit szolgáljuk ki, a legmeg-

felelőbb taxissal. Ha egy elégedett taxis
megy egy megrendelésre, annak mindig
jobb lesz a vége, mint amikor egy elégedet-
lent küldenek oda. A fővárosnak sem mind-
egy, milyen taxiszolgáltatást nyújtunk a lakos-
ságnak. Legalábbis remélem…  A jövővel
szembeni aggodalmam, hogy amíg a BKK
rátelepszik a budapesti taxis társadalomra,
addig a szakmai hozzáértéssel rendelkező
Kamara súlya egyre csökken!
• Köszönöm a beszélgetést!

- BK -
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– Szörnyen nézel ki –
mondja Kovács a barátjá-
nak. – Mi ez a kék folt a
szemed alatt?

– Emlékszel arra formás
kis szõkére? Tudod, arra az
özvegyre!

– Emlékszem, mi van ve-
le?

– Nem özvegy!...
* * *

„Egyszer használt, fel-
bontatlan ejtõernyõ el-
adó.”
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Így az év vége felé mindig felmerül a kérdés, hogy milyen adózási
formát válasszunk jövőre. Esetleg van-e ami kedvezőbb, amivel le-
gálisan is tudunk kevesebb közterhet fizetni. Taxis vállalkozók ese-
tén szinte kizárólag a KATA és az átalányadó megoldásokkal talál-
kozunk. Tételes adózást ma már igen kevesen választanak, mert a
cégautóadó miatt ott sokkal nagyobb az adóteher. Néhány éve az
átalányadózásban kedvező változások mutatkoznak: egyrészt ma
már másodállású taxis is választhatja ezt az adózási formát (eddig
csak főállású és nyugdíj melletti vállalkozó lehetett átalányadós),
másrészt kikerült ez elkülönülten adózó jövedelmek közül, így az
esetleges adókedvezmények korlátlanul érvényesíthetők. A tavalyi
évtől aztán választható a KATA szerinti adózás is, amely első meg-
közelítésben még kedvezőbbnek tűnik. De melyik a jobb?

Sajnos nem lehet generális tanácsot adni, az adózási forma kivá-
lasztásánál az adózó egyéni helyzetéből kell kiindulni. Az átalány-
adózásra vonatkozó szabályok – ezen belül az egyes szolgáltatá-
sokra, például a taxizásra vonatkozó kedvezményes mértékek –
évek óta nem változtak. A taxis bevétele 80%-át tekintheti költség-
nek, 20%-a a jövedelme, ez után adózik (nyugdíj mellettieknél ezek
a számok 75 és 25 százalékra módosulnak). Főállásúként járulékát
a minimálbér után fizeti, az ennek megfelelő bevételt nem lépheti
túl, mert akkor már áfás lenne. (101.500 forintos minimálbér az
éves szinten 1.218.000 forint, az ehhez szükséges átalányadós be-
vétel 6.090.000 Ft, kissé már túl van az alanyi áfa-mentes határon)
Átalányadós lévén  könnyen kiszámíthatja személyi jövedelemadó-
ját: bevétele 20%-nak 16 százalékát (nyugdíjas esetén 25%-nak 16
százalékát). Nézzük számokkal: főállású
3.000.000 bevételnél 96.000 forint
szja-t fizet, 5.000.000 Ft bevételnél
160.000 forintot. 

Az éves teljes közteher kiszámításá-
hoz két további tételt kell figyelembe
venni, mégpedig a helyi iparűzési adót
és a havonta fizetendő járulékokat (ez
utóbbi esetben a minimálbérrel számo-
lunk és feltételezzük, hogy nem volt táp-
pénzes állomány). Egy főállású taxis há-
rom részre bontva fizeti havi járulékait.
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
járulék címén 12.941 forintot, 10.150
forint nyugdíjjárulékot, továbbá 30.831
forint szociális hozzájárulási adót. E há-
rom tétel összesen 53.922 forint, ame-
lyet havonta fizetni kell. 

Az iparűzési
adó mértéke már
függ a bevételtől
is. Fővárosi ada-
tokkal számolunk,
egyes vidékeken
az adókulcs és a
mentes határ is
eltérő lehet. Bu-
dapesten az ipar-
űzési adó tekinte-
tében az adómen-
tes  határ
1.000.000 Ft,
mint korrigált net-
tó árbevétel. Áta-
lányadózók ese-
tén ennek számí-
tási módja a jöve-
delem (vagyis a
bevétel 20%-a),

egy 1,2-es szorzóval korrigálva. Nézzük ismét
számokkal: 3.000.000 forint árbevételnél a jöve-
delem 600.000 forint, ennek 1,2-es szorzata
720.000 forint, ami alatta van az egymilliós ha-

tárnak, tehát iparűzési adót fizetni nem kell. Ugyanez 5.000.000 fo-
rintos árbevételnél 1 millió jövedelem korrigála az 1,2-es szorzóval
1,200,000 Ft, a fizetendő helyi adó ennek 2%-a, vagyis 24.000 Ft. 

Mi a helyzet hasonló árbevétel esetén a KATA-val? Tudjuk, hogy
a KATA egy tételes adó, havi fizetendő összege tehát nem függ a
bevételtől (egészen éves hatmillió forintig).  Főállású katás vállalko-
zó havi 50.000 forintot fizet ezen a címen. Akkor is, ha 3.000.000
Ft az árbevétele, és akkor is, ha 5.000.000 forint. Járulékokat nem
kell fizetni sem a minimálbér-, sem egyéb jövedelem után, szemé-
lyi jövedelemadót szintén nem, ezeket a tételeket a KATA tartal-
mazza. Az iparűzési adó tekintetében viszont érdemes egy kicsit
számolni. Ha katások vagyunk, két lehetőségünk van. Fizetünk
egyszerűsített módon, ami a bevételünk 80%-át feltételezi adó-
alapnak, vagy bejelentjük hogy KATA szerint szeretnénk iparűzési
adózni is, ez évente 50.000 Ft adó fizetését jelenti két részletben.
Ha a fenti példák szerinti bevételekkel számolunk, akkor hamar ki-
derül, hogy az első (egyszerűsített) mód a 3 milliós árbevételnél
még kedvezőnek látszik (3.000.000x80%=2.400.000, ennek 2%-a,
48.000 Ft adó), a magasabb, 5 milliós bevételnél viszont ráfizet-
nénk (5.000x80%=4.000.000, ennek 2%-a 80.000 Ft az adó). Itt
már jobban járunk, ha bejelentjük, hogy iparűzési adónkat is tétele-
sen, éves 50 ezer forintos mértékben fizetjük. A határ átalányadó-
sok esetén 3.125.000 Ft bevételnél van, ez alatt a 80%-os, felette
pedig a „KATÁ-s” fizetési mód a kedvezőbb.

Az alábbiakban táblázatos formában összefoglalom a fenti számí-
tások eredményét:

Több érdekes dolog is kiolvasható a fenti táblázatokból. Egyrészt
úgy tűnik, hogy a KATA adózás minden tekintetben kedvezőbb,
másrészt pedig minél magasabb az árbevétel, annál inkább elbillen
a mérleg a KATA javára. Azt kell mondanunk, hogy „átlagos” eset-
ben ez így is van. Azonban átlagos eset a legritkábban létezik…
Nézzük, hogy mikor „ellenjavalt” a KATA alkalmazása:
• Évente többszöri, aránylag rövid betegállomány esetén. A KATÁ-t,

mint tételes adót, nem lehet megosztani. Ha a vállalkozó táppén-
zes állományba kerül 2-3 hétre, az adót erre az időszakra is teljes
összegében fizetni kell. Extrém esetben akár egy nap miatt is, ha
valaki 29 napig igazoltan beteg. A táppénz is jóval kevesebb, mi-
vel kiszámítása a vélelmezett 81.300 Ft jövedelem alapján törté-
nik, míg az átalányadónál 152.250 forint az alap.

• Néhány évvel nyugdíj előtt. Aki katás, annak ezek az évek nem szá-
mítanak teljes szolgálati időnek, csak 10 hónapnak. Öt év KATA
adózás után egy szolgálati év „elvész”. Miután a nyugdíjszámítás
egy rendkívül bonyolult dolog, szinte külön szakma, nem mernék
most belevágni annak becslésébe, hogy mennyivel csökken a maj-
dani nyugdíj összege bizonyos számú katás év után. De hogy
csökken, az biztos.

• Adókedvezmény lehetősége esetén. Ha a vállalkozó családos,
esetleg nagycsaládos, csökkentheti személyi jövedelemadóját

KATA vagy átalány?

ÁTALÁNYADÓ
Árbevétel Személyi Járulék Iparűzési adó KATA Éves közteher 

jövedelemadó összesen
3.000.000 96.000 647.064 0 743.064,-
5.000.000 160.000 647.064 24.000 831.064.-

KATA
Árbevétel Személyi Járulék Iparűzési adó KATA Éves közteher 

jövedelemadó összesen
3.000.000 0 0 48.000 600.000 648.000,-
5.000.000 0 0 50.000 600.000 650.000,-
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akár nulláig is. A KATA nem jövedelemadó, tehát e kedvezmény
nem érvényesíthető. Ha valaki saját elhatározásból önkéntes
egészségbiztosítási vagy nyugdíjpénztárba fizet, adóbevalláskor
adója 20%-át jóváírhatja. Ez a kedvezmény is csak a személyi jöve-
delemadóra vonatkozik, KATÁ-ra nem.

• Ha később meggondolnánk magunkat. A KATA az egyetlen olyan
adózási forma, amely akár év közben is választható. Ha azonban e
miatt kilépünk az átalányadózásból akkor 4 évig az nem alkalmaz-
ható újra. Ha a KATÁ-ból lépünk ki, az három évig nem alkalmazha-
tó ismét. Mindkét esetben marad a tételes adózás, annak minden
hátrányával (cégautóadó, bonyolultabb adminisztráció, drágább
könyvelési díj stb.) együtt.
A fenti számítások a 2014-es adatok alapján történtek. Várható,

hogy 2015-ben emelkedik a minimálbér (az elmúlt tíz évben ez min-
dig így volt), és esetleg a KATA összege is változik. A személyre
szabott számításokat célszerű a jövő évi adótörvények elfogadása
után, az abban szereplő adatok szerint elvégezni.

Nagy Zoltán

Évtizedeken keresztül lehetett kül-
földön úgy kocsikázni, hogy a sza-
bálysértések következményeiért –
ha helyben nem érték tetten a jog-
sértőt – nem kellett tartani a bír-
ságtól, mert az behajthatatlan volt.
2011-ben ennek a feloldására már
született európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv, de a gyakorlatban rit-
kán fordult elő, hogy bárkit is meg-
büntessenek külhonban elkövetett
csínytevéseiért. Haladékot kaptak
az uniós tagállamok, amely idén
május 21-én lejárt. Míg korábban
alapvetően bűncselekmények ese-
tén fordultak információért a Leg-
főbb Ügyészséghez a uniós igaz-
ságszolgáltatási szervek, addig
napjainkban már a közlekedési nyil-
vántartásból, elektronikusan, on-
line kérhetnek le adatot a hatósá-
gok, amennyiben a szabálysértés
ténye megalapozott. A helyzetet fi-
nomítja, hogy nem egységes a jog-
rendszer a kontinensen, így előfor-
dulhat, ami idehaza szabálysértés,
a határon túl már bűncselekmény
vagy fordítva. Nézzük konkrétan,
mely országok, amelyek közvetle-
nül élnek már e adatlekérési lehe-
tőséggel: Ausztria, Szlovákia, Ro-
mánia, Lengyelország, Bulgária,
Svédország, Litvánia, valamint Né-
metország és Belgium. Ezen álla-
mok már közlekedési szabálysér-
tés esetén is kérik az adott forgalmi
rendszám alapján a tulajdonos ada-
tait. Egyelőre Spanyolország, Finn-
ország, Lettország és Szlovénia
bűncselekmény gyanúja esetén él
e lehetőséggel.

Kevesen gondolnák, de május
vége óta alig telt el öt hónap, ez-
alatt 44.897 lekérdezést kezdemé-
nyeztek a korábban felsorolt orszá-
gok, kizárólag magyar rendszámú
autóval elkövetett szabálysértés mi-
att. Ezek között nem szerepelnek
azon esetek, amikor a jogsértőt a
helyszínen azonosították és intéz-
kedtek vele szemben. A magyar
rendőrök sem tétlenkedtek. 2.190-
szer kért adatot szabálysértő külföl-
di rendszámú autók tulajdonosairól
a hazai rendvédelem. Úgy tűnik,
végeszakad idehaza is annak a jól
bevált gyakorlatnak, hogy például

szlovák rendszámú gépjárművel
bárhol, bármit megtehet, mert vé-
dettséget remél a sofőr.

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság adatai szerint, 2013-ban 169
ezer esetben intézkedett a hazai
rendőrség valamilyen külföldi rend-
számú járművel elkövetett közleke-
dési szabálysértés miatt. Ezek kö-
zül több mint százezer esetben
megállították a magáról megfeled-
kező autóst, míg 69 ezer azoknak
az ügyeknek a száma, amikor nem
sikerült érvényt szerezni a jognak,
mert „csak” levillantotta a gyorshaj-
tót a sebességmérő készülék. Ami-
kor a rend őrei megállítanak egy
külföldi szabályszegő autóst, a
rendőrség – bizonyos esetekben
–, akár vissza is tarthatja a jármű-
vet, ha a sofőr nem fizeti ki a hely-
színen a bírságot.

Nem árt tudni, mely esetekben
használják a EUCARIS-t (European
Car and Drivig License Information
System) a korábban említett orszá-
gok. A leggyakoribb szabálytalan-
ságok közé tartozik a gyorshajtás,
a biztonsági öv használatának el-
mulasztása, tilos jelzésen történő
áthajtás, vagy éppen a kézbe vett
telefonnal vezetés, netán a bukósi-
sak nélküli motorozás, illetve akadt
példa arra is, hogy valaki szembe
közlekedett a forgalommal.

Ellentmondásosnak tűnhet, de a
parkolási pótdíjak és az autópálya-
használati díj meg nem fizetése
nem szerepel a lehetséges adatké-
rő okok között, ilyen ügyekben nem
használhatják a rendszert a magyar
hatóságok.

A mostani változás mindenkit
érint: aki rendszeresen autózik kül-
földön; aki kinti rendszámmal hasz-
nálja itthon saját autóját és azokat
is, akik Magyarországon autóznak,
de külföldön élnek, esetleg nem is
magyarok. Most még csak a felso-
rolt országok és Magyarország
közt működik ez az információcse-
re, de az Európai Unió logikája
alapján előbb-utóbb mind a 28 tag-
ország használni fogja majd az
EUCARIS rendszert. Ez tisztább
helyzetet teremthet az utakon.

k.z.t.

Nyugdíj-ügyek
Korhatár előtti ellátás után öregségi nyugdíj

Automatikusan öregségi nyugdíjassá válnak a korhatár előtti ellátás-
ban részesülők, vagy van valami plusz teendő? Cikkünkben bemu-
tatjuk, hogyan fest az átmenet a korhatár előtti ellátásból az öregsé-
gi nyugdíjba.

Bár a korhatár előtti ellátásban részesülő személyt a közvéleke-
dés lényegében már nyugdíjasnak tartja, ténylegesen nyugdíjassá
csak akkor válik, amikor számára a sajátjogú öregségi nyugellátást
megállapítják. Azaz betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.
(Nőknél a 40 év szolgálati időt.)

A vonatkozó törvény alapján amint  a korhatár előtti ellátásban ré-
szesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, a korhatár
előtti ellátás összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.
Alaphelyzetben az érintetteknek semmi teendőjük nincs, a törvény
erejénél fogva automatikusan válnak nyugdíjassá.

Más a helyzet olyan személyek esetében, akik a korhatár előtti el-
látás tartama alatt keresőtevékenységet folytattak, például az egyéni
vállalkozók. Ők a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon be-
lül a nyugdíjmegállapító szervtől kérhetik az öregségi nyugdíj össze-
gének ismételt megállapítását, feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás-
ban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt
szereztek.

Az újraszámolásra vonatkozó kérelemmel a nyugdíjasnak nincs
veszítenivalója, hiszen a jogszabály szerinti öregségi nyugdíj össze-
gét csak abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így
megállapított öregségi nyugdíj magasabb a korábban folyósított
összegnél. Tehát, aki él ezzel a lehetőséggel, az csak jobban járhat,
rosszabbul semmi esetre sem.

A nyugdíj újbóli megállapítására vonatkozó igényt a korhatár be-
töltését követő 6 hónapon belül (ez jogvesztő határidő!) kell be-
nyújtani anélkül, hogy az igénylőnek a keresőtevékenységét meg
kellene szüntetni. A kérelmező a korhatár betöltésének időpontjától
már öregségi nyugdíjasnak minősül, tehát státusza az eljárás kap-
csán nem változik, csupán az ellátás összegének az újbóli megálla-
pításáról van szó.

Az a vállalkozó, aki már tényleges öregségi nyugdíj mellett folytat-
ja keresőtevékenységét, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével min-
den évben kérheti, hogy befizetett nyugdíjjárulékai kapcsán emeljék
nyugdíját. Alacsonynak minősülő nyugdíj esetén (taxisok nyugdíja
nagyrészt ilyen) háromévenként ún. méltányossági nyugdíjemelés
kérhető.

Öt hónap, 45 ezer külhoni szabálysértés

Házhoz jön a külföldi bírság
Május 21-e óta vége a „jó világnak”, a külföldön elkövetett köz-
lekedési szabálysértésekért idehaza kaphatjuk kézhez a határo-
zatot és a befizetésről szóló értesítést. 2011-ben ennek lehető-
ségéről született egy európai parlamenti és tanácsi irányelv, de
az országok kaptak néhány évnyi időt a felkészülésre. Idén ez le-
járt, érdemes lesz mindenkinek betartania az adott ország elő-
írásait, mert súlyos, euróban mért bírságokat hozhat a postás.

– Mit fogsz csinálni, ha meghalok?
– Elengedem a nyakad.
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Így az év vége felé mindig felmerül a kérdés, hogy milyen adózási
formát válasszunk jövőre. Esetleg van-e ami kedvezőbb, amivel le-
gálisan is tudunk kevesebb közterhet fizetni. Taxis vállalkozók ese-
tén szinte kizárólag a KATA és az átalányadó megoldásokkal talál-
kozunk. Tételes adózást ma már igen kevesen választanak, mert a
cégautóadó miatt ott sokkal nagyobb az adóteher. Néhány éve az
átalányadózásban kedvező változások mutatkoznak: egyrészt ma
már másodállású taxis is választhatja ezt az adózási formát (eddig
csak főállású és nyugdíj melletti vállalkozó lehetett átalányadós),
másrészt kikerült ez elkülönülten adózó jövedelmek közül, így az
esetleges adókedvezmények korlátlanul érvényesíthetők. A tavalyi
évtől aztán választható a KATA szerinti adózás is, amely első meg-
közelítésben még kedvezőbbnek tűnik. De melyik a jobb?

Sajnos nem lehet generális tanácsot adni, az adózási forma kivá-
lasztásánál az adózó egyéni helyzetéből kell kiindulni. Az átalány-
adózásra vonatkozó szabályok – ezen belül az egyes szolgáltatá-
sokra, például a taxizásra vonatkozó kedvezményes mértékek –
évek óta nem változtak. A taxis bevétele 80%-át tekintheti költség-
nek, 20%-a a jövedelme, ez után adózik (nyugdíj mellettieknél ezek
a számok 75 és 25 százalékra módosulnak). Főállásúként járulékát
a minimálbér után fizeti, az ennek megfelelő bevételt nem lépheti
túl, mert akkor már áfás lenne. (101.500 forintos minimálbér az
éves szinten 1.218.000 forint, az ehhez szükséges átalányadós be-
vétel 6.090.000 Ft, kissé már túl van az alanyi áfa-mentes határon)
Átalányadós lévén  könnyen kiszámíthatja személyi jövedelemadó-
ját: bevétele 20%-nak 16 százalékát (nyugdíjas esetén 25%-nak 16
százalékát). Nézzük számokkal: főállású
3.000.000 bevételnél 96.000 forint
szja-t fizet, 5.000.000 Ft bevételnél
160.000 forintot. 

Az éves teljes közteher kiszámításá-
hoz két további tételt kell figyelembe
venni, mégpedig a helyi iparűzési adót
és a havonta fizetendő járulékokat (ez
utóbbi esetben a minimálbérrel számo-
lunk és feltételezzük, hogy nem volt táp-
pénzes állomány). Egy főállású taxis há-
rom részre bontva fizeti havi járulékait.
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
járulék címén 12.941 forintot, 10.150
forint nyugdíjjárulékot, továbbá 30.831
forint szociális hozzájárulási adót. E há-
rom tétel összesen 53.922 forint, ame-
lyet havonta fizetni kell. 

Az iparűzési
adó mértéke már
függ a bevételtől
is. Fővárosi ada-
tokkal számolunk,
egyes vidékeken
az adókulcs és a
mentes határ is
eltérő lehet. Bu-
dapesten az ipar-
űzési adó tekinte-
tében az adómen-
tes  határ
1.000.000 Ft,
mint korrigált net-
tó árbevétel. Áta-
lányadózók ese-
tén ennek számí-
tási módja a jöve-
delem (vagyis a
bevétel 20%-a),

egy 1,2-es szorzóval korrigálva. Nézzük ismét
számokkal: 3.000.000 forint árbevételnél a jöve-
delem 600.000 forint, ennek 1,2-es szorzata
720.000 forint, ami alatta van az egymilliós ha-

tárnak, tehát iparűzési adót fizetni nem kell. Ugyanez 5.000.000 fo-
rintos árbevételnél 1 millió jövedelem korrigála az 1,2-es szorzóval
1,200,000 Ft, a fizetendő helyi adó ennek 2%-a, vagyis 24.000 Ft. 

Mi a helyzet hasonló árbevétel esetén a KATA-val? Tudjuk, hogy
a KATA egy tételes adó, havi fizetendő összege tehát nem függ a
bevételtől (egészen éves hatmillió forintig).  Főállású katás vállalko-
zó havi 50.000 forintot fizet ezen a címen. Akkor is, ha 3.000.000
Ft az árbevétele, és akkor is, ha 5.000.000 forint. Járulékokat nem
kell fizetni sem a minimálbér-, sem egyéb jövedelem után, szemé-
lyi jövedelemadót szintén nem, ezeket a tételeket a KATA tartal-
mazza. Az iparűzési adó tekintetében viszont érdemes egy kicsit
számolni. Ha katások vagyunk, két lehetőségünk van. Fizetünk
egyszerűsített módon, ami a bevételünk 80%-át feltételezi adó-
alapnak, vagy bejelentjük hogy KATA szerint szeretnénk iparűzési
adózni is, ez évente 50.000 Ft adó fizetését jelenti két részletben.
Ha a fenti példák szerinti bevételekkel számolunk, akkor hamar ki-
derül, hogy az első (egyszerűsített) mód a 3 milliós árbevételnél
még kedvezőnek látszik (3.000.000x80%=2.400.000, ennek 2%-a,
48.000 Ft adó), a magasabb, 5 milliós bevételnél viszont ráfizet-
nénk (5.000x80%=4.000.000, ennek 2%-a 80.000 Ft az adó). Itt
már jobban járunk, ha bejelentjük, hogy iparűzési adónkat is tétele-
sen, éves 50 ezer forintos mértékben fizetjük. A határ átalányadó-
sok esetén 3.125.000 Ft bevételnél van, ez alatt a 80%-os, felette
pedig a „KATÁ-s” fizetési mód a kedvezőbb.

Az alábbiakban táblázatos formában összefoglalom a fenti számí-
tások eredményét:

Több érdekes dolog is kiolvasható a fenti táblázatokból. Egyrészt
úgy tűnik, hogy a KATA adózás minden tekintetben kedvezőbb,
másrészt pedig minél magasabb az árbevétel, annál inkább elbillen
a mérleg a KATA javára. Azt kell mondanunk, hogy „átlagos” eset-
ben ez így is van. Azonban átlagos eset a legritkábban létezik…
Nézzük, hogy mikor „ellenjavalt” a KATA alkalmazása:
• Évente többszöri, aránylag rövid betegállomány esetén. A KATÁ-t,

mint tételes adót, nem lehet megosztani. Ha a vállalkozó táppén-
zes állományba kerül 2-3 hétre, az adót erre az időszakra is teljes
összegében fizetni kell. Extrém esetben akár egy nap miatt is, ha
valaki 29 napig igazoltan beteg. A táppénz is jóval kevesebb, mi-
vel kiszámítása a vélelmezett 81.300 Ft jövedelem alapján törté-
nik, míg az átalányadónál 152.250 forint az alap.

• Néhány évvel nyugdíj előtt. Aki katás, annak ezek az évek nem szá-
mítanak teljes szolgálati időnek, csak 10 hónapnak. Öt év KATA
adózás után egy szolgálati év „elvész”. Miután a nyugdíjszámítás
egy rendkívül bonyolult dolog, szinte külön szakma, nem mernék
most belevágni annak becslésébe, hogy mennyivel csökken a maj-
dani nyugdíj összege bizonyos számú katás év után. De hogy
csökken, az biztos.

• Adókedvezmény lehetősége esetén. Ha a vállalkozó családos,
esetleg nagycsaládos, csökkentheti személyi jövedelemadóját

KATA vagy átalány?

ÁTALÁNYADÓ
Árbevétel Személyi Járulék Iparűzési adó KATA Éves közteher 

jövedelemadó összesen
3.000.000 96.000 647.064 0 743.064,-
5.000.000 160.000 647.064 24.000 831.064.-

KATA
Árbevétel Személyi Járulék Iparűzési adó KATA Éves közteher 

jövedelemadó összesen
3.000.000 0 0 48.000 600.000 648.000,-
5.000.000 0 0 50.000 600.000 650.000,-
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akár nulláig is. A KATA nem jövedelemadó, tehát e kedvezmény
nem érvényesíthető. Ha valaki saját elhatározásból önkéntes
egészségbiztosítási vagy nyugdíjpénztárba fizet, adóbevalláskor
adója 20%-át jóváírhatja. Ez a kedvezmény is csak a személyi jöve-
delemadóra vonatkozik, KATÁ-ra nem.

• Ha később meggondolnánk magunkat. A KATA az egyetlen olyan
adózási forma, amely akár év közben is választható. Ha azonban e
miatt kilépünk az átalányadózásból akkor 4 évig az nem alkalmaz-
ható újra. Ha a KATÁ-ból lépünk ki, az három évig nem alkalmazha-
tó ismét. Mindkét esetben marad a tételes adózás, annak minden
hátrányával (cégautóadó, bonyolultabb adminisztráció, drágább
könyvelési díj stb.) együtt.
A fenti számítások a 2014-es adatok alapján történtek. Várható,

hogy 2015-ben emelkedik a minimálbér (az elmúlt tíz évben ez min-
dig így volt), és esetleg a KATA összege is változik. A személyre
szabott számításokat célszerű a jövő évi adótörvények elfogadása
után, az abban szereplő adatok szerint elvégezni.

Nagy Zoltán

Évtizedeken keresztül lehetett kül-
földön úgy kocsikázni, hogy a sza-
bálysértések következményeiért –
ha helyben nem érték tetten a jog-
sértőt – nem kellett tartani a bír-
ságtól, mert az behajthatatlan volt.
2011-ben ennek a feloldására már
született európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv, de a gyakorlatban rit-
kán fordult elő, hogy bárkit is meg-
büntessenek külhonban elkövetett
csínytevéseiért. Haladékot kaptak
az uniós tagállamok, amely idén
május 21-én lejárt. Míg korábban
alapvetően bűncselekmények ese-
tén fordultak információért a Leg-
főbb Ügyészséghez a uniós igaz-
ságszolgáltatási szervek, addig
napjainkban már a közlekedési nyil-
vántartásból, elektronikusan, on-
line kérhetnek le adatot a hatósá-
gok, amennyiben a szabálysértés
ténye megalapozott. A helyzetet fi-
nomítja, hogy nem egységes a jog-
rendszer a kontinensen, így előfor-
dulhat, ami idehaza szabálysértés,
a határon túl már bűncselekmény
vagy fordítva. Nézzük konkrétan,
mely országok, amelyek közvetle-
nül élnek már e adatlekérési lehe-
tőséggel: Ausztria, Szlovákia, Ro-
mánia, Lengyelország, Bulgária,
Svédország, Litvánia, valamint Né-
metország és Belgium. Ezen álla-
mok már közlekedési szabálysér-
tés esetén is kérik az adott forgalmi
rendszám alapján a tulajdonos ada-
tait. Egyelőre Spanyolország, Finn-
ország, Lettország és Szlovénia
bűncselekmény gyanúja esetén él
e lehetőséggel.

Kevesen gondolnák, de május
vége óta alig telt el öt hónap, ez-
alatt 44.897 lekérdezést kezdemé-
nyeztek a korábban felsorolt orszá-
gok, kizárólag magyar rendszámú
autóval elkövetett szabálysértés mi-
att. Ezek között nem szerepelnek
azon esetek, amikor a jogsértőt a
helyszínen azonosították és intéz-
kedtek vele szemben. A magyar
rendőrök sem tétlenkedtek. 2.190-
szer kért adatot szabálysértő külföl-
di rendszámú autók tulajdonosairól
a hazai rendvédelem. Úgy tűnik,
végeszakad idehaza is annak a jól
bevált gyakorlatnak, hogy például

szlovák rendszámú gépjárművel
bárhol, bármit megtehet, mert vé-
dettséget remél a sofőr.

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság adatai szerint, 2013-ban 169
ezer esetben intézkedett a hazai
rendőrség valamilyen külföldi rend-
számú járművel elkövetett közleke-
dési szabálysértés miatt. Ezek kö-
zül több mint százezer esetben
megállították a magáról megfeled-
kező autóst, míg 69 ezer azoknak
az ügyeknek a száma, amikor nem
sikerült érvényt szerezni a jognak,
mert „csak” levillantotta a gyorshaj-
tót a sebességmérő készülék. Ami-
kor a rend őrei megállítanak egy
külföldi szabályszegő autóst, a
rendőrség – bizonyos esetekben
–, akár vissza is tarthatja a jármű-
vet, ha a sofőr nem fizeti ki a hely-
színen a bírságot.

Nem árt tudni, mely esetekben
használják a EUCARIS-t (European
Car and Drivig License Information
System) a korábban említett orszá-
gok. A leggyakoribb szabálytalan-
ságok közé tartozik a gyorshajtás,
a biztonsági öv használatának el-
mulasztása, tilos jelzésen történő
áthajtás, vagy éppen a kézbe vett
telefonnal vezetés, netán a bukósi-
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példa arra is, hogy valaki szembe
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Ellentmondásosnak tűnhet, de a
parkolási pótdíjak és az autópálya-
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A mostani változás mindenkit
érint: aki rendszeresen autózik kül-
földön; aki kinti rendszámmal hasz-
nálja itthon saját autóját és azokat
is, akik Magyarországon autóznak,
de külföldön élnek, esetleg nem is
magyarok. Most még csak a felso-
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közt működik ez az információcse-
re, de az Európai Unió logikája
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helyzetet teremthet az utakon.

k.z.t.

Nyugdíj-ügyek
Korhatár előtti ellátás után öregségi nyugdíj

Automatikusan öregségi nyugdíjassá válnak a korhatár előtti ellátás-
ban részesülők, vagy van valami plusz teendő? Cikkünkben bemu-
tatjuk, hogyan fest az átmenet a korhatár előtti ellátásból az öregsé-
gi nyugdíjba.

Bár a korhatár előtti ellátásban részesülő személyt a közvéleke-
dés lényegében már nyugdíjasnak tartja, ténylegesen nyugdíjassá
csak akkor válik, amikor számára a sajátjogú öregségi nyugellátást
megállapítják. Azaz betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.
(Nőknél a 40 év szolgálati időt.)

A vonatkozó törvény alapján amint  a korhatár előtti ellátásban ré-
szesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, a korhatár
előtti ellátás összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.
Alaphelyzetben az érintetteknek semmi teendőjük nincs, a törvény
erejénél fogva automatikusan válnak nyugdíjassá.

Más a helyzet olyan személyek esetében, akik a korhatár előtti el-
látás tartama alatt keresőtevékenységet folytattak, például az egyéni
vállalkozók. Ők a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon be-
lül a nyugdíjmegállapító szervtől kérhetik az öregségi nyugdíj össze-
gének ismételt megállapítását, feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás-
ban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt
szereztek.

Az újraszámolásra vonatkozó kérelemmel a nyugdíjasnak nincs
veszítenivalója, hiszen a jogszabály szerinti öregségi nyugdíj össze-
gét csak abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így
megállapított öregségi nyugdíj magasabb a korábban folyósított
összegnél. Tehát, aki él ezzel a lehetőséggel, az csak jobban járhat,
rosszabbul semmi esetre sem.

A nyugdíj újbóli megállapítására vonatkozó igényt a korhatár be-
töltését követő 6 hónapon belül (ez jogvesztő határidő!) kell be-
nyújtani anélkül, hogy az igénylőnek a keresőtevékenységét meg
kellene szüntetni. A kérelmező a korhatár betöltésének időpontjától
már öregségi nyugdíjasnak minősül, tehát státusza az eljárás kap-
csán nem változik, csupán az ellátás összegének az újbóli megálla-
pításáról van szó.

Az a vállalkozó, aki már tényleges öregségi nyugdíj mellett folytat-
ja keresőtevékenységét, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével min-
den évben kérheti, hogy befizetett nyugdíjjárulékai kapcsán emeljék
nyugdíját. Alacsonynak minősülő nyugdíj esetén (taxisok nyugdíja
nagyrészt ilyen) háromévenként ún. méltányossági nyugdíjemelés
kérhető.

Öt hónap, 45 ezer külhoni szabálysértés

Házhoz jön a külföldi bírság
Május 21-e óta vége a „jó világnak”, a külföldön elkövetett köz-
lekedési szabálysértésekért idehaza kaphatjuk kézhez a határo-
zatot és a befizetésről szóló értesítést. 2011-ben ennek lehető-
ségéről született egy európai parlamenti és tanácsi irányelv, de
az országok kaptak néhány évnyi időt a felkészülésre. Idén ez le-
járt, érdemes lesz mindenkinek betartania az adott ország elő-
írásait, mert súlyos, euróban mért bírságokat hozhat a postás.

– Mit fogsz csinálni, ha meghalok?
– Elengedem a nyakad.
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Milliós pénzbeszedés 
a semmiért

A Taxiállomás Kht. létrejöttekor, még az előző városvezetés idején, hor-
rorisztikus taxiállomás-bérleti díjat határoztak meg a budapesti taxisok-
nak, többek között a taxiállomásokon kialakított ülőbútorok elkészítésé-
ért és a benne kialakított technika fenntartásáért. Ugyanakkor mit látunk
napjainkban? A méregdrága technikát senki sem használja. Feleslege-
sen dobtunk ki az ablakon milliókat. Ki fogja ezeket a milliókat visszafizet-
ni a taxisoknak? (Ez nem komoly kérdés!)

Mikor fogják megbüntetni azokat, akik kiviteleztették ezeket a felesle-
ges munkákat? Vagy egyszer beüzemelik ezt a technikát? Tényleg, közvet-
len kapcsolatot lehet teremteni a rendőrséggel? Tényleg lehet közvetlenül
taxit rendelni? De melyik taxitársaságtól? Esetleg a tervezett Fővárosi Ön-
kormányzati Taxi Társaságtól? Lesz ezekre a kérdésekre egyszer korrekt
válasz?

Ferenczy P. Károly 

20

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

Milliókba ke-
rült, de nem
működik
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Szeptember elsején világgá
kürtölték a televíziók, az új-
ságok, a rádiók, hogy attól a
naptól már csak sárga taxik
lesznek Budapesten. Azu-
tán a Budapesti Közlekedé-
si Központ pontosított,
technikai okok miatt néhány
napig még szabályosan
dolgozhatnak nem sárga
taxival budapesti taxisok. 

De az a néhány nap már
régen letelt, és még min-
dig tucatjával látni Pesten
taxizni kollégákat nem sár-
ga taxival! Akkor minek
volt a sárgítás, a minősí-
tés? Természetesen lehet-
nek Budapestre látogató
vidéki kollégák is. De a
mellékelt képeken látha-
tóak nyilvánvalóan nem
ilyenek! Még létező, vagy már
nem létező budapesti taxitársaságok szabadjelzőit viselik. Ők nyilvánvalóan
nem vidéki kollégák, hanem pesti taxisok!

Persze mondhatják, már nem dolgoznak, már befejezték az ipart. De akkor
tessék a szabadjelzőket és a taximatricákat eltávolítani. Ha már nem taxisok, ak-
kor ne taxiautót vezessenek, hanem civil autót!

Név és cím a szerkesztőségben 

Sok a nem sárga taxi Budapesten

A taxis utassal az
Aréna Plázánál

Szabályosan felmatricázva,
egy taxiállomás közelében

Lefelé a Várból, utassal
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1. Az ábrázolt forgalmi helyzetben elha-
ladhatnak-e a járművek az úttest szélén
álló gyermekszállítás táblával megjelölt
autóbusz mellett, amíg az a mindkét olda-
li első és hátsó irányjelzőjét működteti?

a) Igen,
mert az
út párhu-
z a m o s
közleke-
désre al-
kalmas.
b) Csak a
szemből
érkezők
a menet-

irány szerinti bal oldalon. 
c) Nem, mert mind a szembejövőknek, mind
pedig az azonos irányból érkezőknek meg kell
állniuk az autóbusz eleje, illetve a vége vonalá-
ban. 

2. Hogyan kell a taxival megközelíteni a táb-
lával megjelölt helyet és áthaladni rajta?

a) Fékké-
szenlét -
ben és
legalább
30 km/h-
ra mérsé-
kelt se-
besség-
gel. 
b) Úgy,
hogy a

jelzőtábla előtt meg tudjon állni, ezt követően
pedig csak abban az esetben szabad tovább-
haladni, ha meggyőződött arról, hogy vonat
nem közeledik. 
c) Fokozott óvatossággal, mert csak abban az
esetben szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha
meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem kö-
zeledik.

3. Mi a teendője, ha látja, hogy az egyik
közlekedési partnere szabálysértésével
balesetveszélyes helyzetet teremt?
a) Valamennyi közlekedő közös érdekében
rendre kell utasítania, hogy a jövőben ne kö-
vessen el szabálysértést. 
b) Minden erejével igyekeznie kell megakadá-
lyozni, hogy az illető hasznot húzzon a szabály-
talan cselekedetéből.
c) A pillanatnyi biztonságot szem előtt tartva,
mindent meg kell tennie a baleset elhárítása
érdekében. 

4. Vét-e a tehergépkocsi
vezetője a KRESZ sza-
bályai ellen, ha a beraj-
zolt pályavonalon halad-
va késlekedés nélkül
folytatja az útját?
a) Igen. 
b) Nem.

5. Mit jelez a vezetőnek ez a táblakombi-
náció?

a) A forgalmi sávok ívekkel történő görbítését,
a haladási sebesség csökkentése érdekében. 
b) Számolnia kell azzal, hogy adott esetben, az
út kanyarulatában az autóbusz hátsó része az
Ön forgalmi sávjába belóghat. 
c) Azt, hogy segítse a menetrend szerint közle-
kedő autóbusznak a forgalomba való besoro-
lását.

6. Köteles-e leszerelni taxi-
járól a hóláncot, ha a táblá-
val megjelölt útszakaszhoz
ér?
a) Igen. 
b) Nem. 

7. Szabályosan várakoznak az úttest bal
szélén álló gépkocsik?

a) Igen.
b) Legfeljebb az, amelyik a sor végén áll.
c) Nem.

8. A táblával jelölt úton
taxijával megelőz egy
20 km/h sebességgel
haladó „kukás” autót.
Az alábbiak közül me-
lyik lenne a helyes vá-
lasz, ha utasa megkér-

dezné, hogy szabályos volt-e ez a manő-
ver?
a) Igen, mert a lakó-pihenő övezetben az elő-
zés nincs megtiltva. 
b) Igen, mert a nagyméretű kommunális sze-
metet szállító teherautó veszélyesen akadá-
lyozza Önt szabad kilátásban.
c) Nem, sajnos hibát követett el, mert a sebes-
ségtúllépés ilyen esetben sem megengedett.

9. Tiltja-e szabály a képen látható elő-
zést?

a) Igen. 
b) Nem. 

10. Taxijával az úttest szélén áll. Elindu-
láskor mi az elvégzendő teendők helyes
sorrendje?
a) Meggyőződik arról, hogy nem sérti a forga-
lomban részt vevők elsőbbségét, majd indító
sebességfokozatba kapcsol, irányjelzést ad,
körülnéz, és a kéziféket kioldja.
b) Irányjelzést ad, körülnéz, kioldja a kéziféket,
és végül kapcsolja az egyest.
c) Kioldja a kéziféket, kapcsolja az I. sebes-
ségfokozatot, irányt jelez, meggyőződik arról,
hogy nem sérti a forgalomban részt vevők el-
sőbbségét.

11. Megengedett-e, hogy a képen látható
segédmotoros kerékpárok a járdán vára-
kozzanak?

a) Igen.
b) Nem.

12. Köteles-e a képen látható teherautó
vezetője letakarni az ömlesztett rakomá-
nyát?
a) Igen.
b) Csak nagy oldalszél esetén, vagy akkor, ha
az úttest rossz állapota miatt fokozottan fenn-
áll az elszóródás veszélye. 
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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• Kezdjük talán a taxisokat
leginkább érintő fuvarszám-
mal. Ez taxisaitok szerint
drámaian esett vissza 2013.
szeptembertől. Így is volt,
vagy a kollégák felnagyítják
a problémát?

• Nem, ez saj-
nos valóban így történt. 2013
augusztusában a számítógépes
adatbázisunk szerint 161 311 fu-
vart közvetítettünk ki taxisaink fe-
lé. Októberben már csak
93 381-et. Ezt valóban lehet drá-
mai visszaesésnek nevezni. Ak-
kor azt hittük, nincs lejjebb, de a
2014-es évet is csak 75 972 le-
kezelt, kiközvetített fuvarral kezd-
tük. Ugyanakkor ma már pozitív
változásokat jelez a fuvarközvetí-
tő rendszerünk. Nagyon komoly
cégeket sikerült magunkhoz köt-
ni, úgy, mint a Főpolgármesteri
Hivatalt, az Országgyűlés Hiva-
talát, a Celebi Ground Handling

Hungary Kft. éjszakai csoportos
személyszállításait, illetve a
Morrison’s Ligetet, nem is be-
szélve a Mellow Mood szálloda-
láncról. 

• Az említett szabályozás
előtti időszakban taxisai-
tok száma egyes pletykák
szerint elérte a 800-at. E
területen is „hatott” az új
rendelet?
• Pontosítanék. 2013 au-
gusztusában 726 fizető taxi-
sunk volt. Ma ez a szám en-
nél jóval alacsonyabb.
Ugyanakkor ez nem is baj,
mert az egy főre eső fuvar-
számot kívánjuk növelni elő-
ször, illetve természetesen a
fuvarok átlagértékét. Ezért
is céloztunk meg közfelada-
tot ellátó hivatalokat, és a
szórakozni vágyó fizetőképes

keresletet, szállodák
vendégeit. Mára el-
mondhatjuk, hogy
több mint 160-170
cím jut átlagosan egy
főre, de persze ez a
szám nem jelent igazi
mércét, ezt mindannyi-
an tudjuk. Mondanék
inkább konkrét számo-
kat: 6240 darab szállo-
dai megrendelést, és

2206 „Ligetes” fuvart teljesítet-
tünk 2014 októberében. 
• A TaxiPlusról a kollégák
közt az a hír terjed, hogy itt
már szinte csak droidtartók

és kétes egzisz-
tenciájú alkal-
mazottaik dol-
goznak.  Nem
is vesztek fel
egyéni vállalko-
zót?
• Ez tévedés,
ilyen szándék ko-
rábban sem volt.
Sőt, ma éppen
ellenkező irányú
törekvéseinkkel
találkozhatnak
az ide jönni
szándékozók.
Üdvözöljük az
egyéni vállalko-

zókat, ugyanis financiális stabilitá-
suk jelenti a jövőt. A droidok kér-
désében egyértelműen mondha-
tom, hogy állományunk keve-
sebb, mint harmada dolgozik
alkalmazottként. Információink
szerint a többi piaci résztvevő-
höz képest ez az arányszám így
is kedvezőbb.
• Milyen elvárásokat kell tel-
jesíteni a jelentkezőnek
(személyi, tárgyi feltételek
stb.)?
• Elvárásunk, hogy a jelentkező
stabil egzisztenciával rendelkez-
zen, és egyéni vállalkozó, bt. bel-
tag, vagy kft. többségi tulajdo-
nos legyen, továbbá saját gép-
kocsival rendelkezzen.
• Mennyi a tagdíj?
• 79.000 Ft, mely a többi fuvar-
szervező társasághoz képest
meglátásunk szerint így is ked-
vezőbb, a több mint 81.000 havi
megrendeléshez mérten.
• Központotokat igazán ide-
ális helyre telepítettétek.
Könnyen megközelíthető,
zárt parkolóval és nagyon
sok szolgáltatással. Milyen
szempontokat vettetek fi-
gyelembe a hely kiválasztá-
sánál?
• Mindenképpen olyan helyet
szerettünk volna, ahol kollégáink

ingyenesen parkolhatnak
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Változások a TaxiPlusnál
A Fővárosi Taxirendelet tavaly szeptemberi bevezetése a budapesti fu-
varszervezőket eltérően érintette. Ezek közül, amelyik addig is a lehet-
séges tarifamaximumon (240 Ft/km), vagy ahhoz közeli áron szolgálta-
tott, egy átmeneti fuvarszám-csökkenést követően visszaállt, vagy kö-
zelített korábbi megrendelés-számához. Amelyik viszont korábban en-
nél jóval olcsóbban fuvarozott, azt megrendelői jelentős számban el-
hagyták, mert a magasabb árat egyszerűen nem tudták kifizetni. Az
egyik ilyen érintett cég, a taxipiacon néhány év alatt komoly üzleti sike-
reket produkáló TaxiPlus volt. Az eltelt időszak tapasztalatairól, illetve
a jövő elképzeléseiről Pólya Sándor cégvezetőt kérdeztük:
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ügyintézésük ideje alatt. Meg-
vizsgáltunk több lehetőséget is,
azonban vagy a parkolóhelyek
száma, vagy azok épülettől való
távolsága miatt elvetettük eze-
ket. Itt, a XIV. Gvadányi utca 61-
65. szám alatt
egyszerre több

mint 150 autó parkolhat, de idei
szemlénk során kiderült, hogy
akár 160-170 autó is kényelme-
sen elfér. Fontos szempont volt
továbbá, hogy adjon valami
„Plust” a hely, és ez sikerült

is. A telephely tőszomszédságá-
ban egy olcsó benzinkút találha-
tó friss szendvicsekkel és kiváló
kávéval, a telepen belül fényező-
műhely, autószerviz, eredetvizs-

ga-központ, gumis műhely, to-
vábbá karosszéria-lakatos is vár-
ja kollégáinkat. Ezek a műhelyek
természetesen soron kívül fo-
gadják a taxisokat, így ügyinté-

zésük alatt akár lecse-
réltethetik az olajat, fel-
rakathatják a gumikat
stb. 
• A taxisok köré-
ben elterjedt az is,
hogy a TaxiPlus Eti-
kai Bizottsága (EB)
elfogult, droidok-
ból áll, és módsze-
reik megkérdője-
lezhetőek. Kacsa
lenne a hír?
• Sajnos mi magunk
is visszahallottuk
ezeket a pletykákat.
Korábban valóban
igaz volt, hogy nem
megfelelő szemé-
lyek viselték ezt a
megtiszteltetésnek
számító titulust, de
ma már ez egyálta-
lán nem igaz. Igen,
ezek mára már csak
pletykák, hiszen tár-
saságunk rendkívül
nagy hangsúlyt fek-
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tetett arra, hogy etikásai példa
értékű, kollegiális beállítottságú,
előzékeny emberek legyenek.
Az EB tagjai köztiszteletnek ör-
vendő egyéni vállalkozók, saját
vállalkozással és gépkocsival,
rendezett anyagi körülmények-
kel, releváns szakmai tapaszta-
lattal. 
• Ki az EB elnöke, kik a tag-
jai?
• Nappalos kollégáink Tóth
Ákos (655) és Pakai Krisztián
(160), illetve Vásárhelyi Tamás
(876, Pipi), mint Etikai Bizottsá-
gunk egyik elnöke. Pipi több
mint 30 éves szakmai tapaszta-
latával, empátiájával és a sza-
bályzat alapos ismeretével méltó
vezető társa Rácz Gábor (750)
egyéni vállalkozónak, a bizott-
ság másik elnökének, akit sokan
a Taxi2000-nél töltött évei után
csak „100-as Gabiként” ismer-
nek. Ő egy merőben új, konzer-
vatív szemléletet hozott az bizott-
ság munkájába. Mindkét válasz-

tott vezető lo-
jalitása meg-
kérdőjelezhe-
tetlen, minden
esetben objek-
tívek és igazsá-
gosak, és ezt
túlzás nélkül
m o n d h a t o m .
Elégedettek va-
gyunk tevékeny-
ségükkel, és
ahogy taxisaink-
tól is visszahal-
lottam, ők ma-
guk is kelleme-
sen csalódtak a
korábbi tapaszta-
lataik alapján. A
bizottság éjszakás tagjai Erdős
József (885), és Bagi Attila
(396) szintén minden erejükkel
azon munkálkodnak, hogy a kol-
légák számára igazságos, élhe-
tő szabályokat betartassák, se-
gítsék az új kollégákat a beillesz-
kedésben. Nappalos etikásaink

Vásárhelyi Ta-
más, éjszakás
k o l l é g á i n k
Rácz Gábor
v e z e t é s é v e l
erős csapatot
alkotnak, és
őszintén mond-
hatom, hogy ta-
xisaink bizalom-
mal fordulnak
hozzájuk. Ösz-
szegzésként te-
hát azt monda-
nám, hogy nem
droidok gyüleke-
zete, akik túlka-
pásaikról híresek,

hanem becsüle-
tes, igazságos taxis vállalkozók,
akikre lehet számítani. Az etiká-
sok mottója: „Nincs rossz kér-
dés, csak ha nem kérdezel!”
• Mi a helyzet a minősítése-
tekkel? Sok fuvarszervező-
nek támadtak nehézségei a
második minősítés megszer-

zésével…
• Köszönöm kérdésedet.
A TaxiPlus immáron máso-
dik alkalommal kapta meg
a BKK Zrt. minősítését, így
jelenleg a 4 minősített tár-
saság egyike a miénk. 
• A rádióban egyre
többször hallani, hogy
Győrben is a TaxiPlus-t
reklámozzátok. Ez a ti
vállalkozásotok, vagy
kiadtátok a nevet vala-
kinek?
• A győri TaxiPlus saját
vállalkozásunk, a korábban

Volán Taxi néven szolgáltatást
nyújtó társaságot és kollégákat
vettük át, illetve szereltük fel a
legmodernebb technikával (Tab-
let, POS-terminál stb.).
• Sikeres a győri vállalko-
zás?
Igen, nagy büszkeséggel tölt el
minket, hogy olyan neves part-
nereknek szolgáltathatunk töb-
bek között, mint a győri ETO FC,
az ETO Hotel****, Thyssen-
Krupp, Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal, vagy éppen a
Petz Aladár Kórház.
• Tervezitek a terjeszke-
dést a többi vidéki város-
ban is?

• Igen, közép-hosszú távú terve-
ink között szerepel Magyaror-
szág térképének lefedése, első
körben a legnagyobb népessé-
gű megyeszékhelyekkel, nagyvá-
rosokkal kezdve.
• Győrben is van tagfelvé-
tel?
• Mind győri, mind budapesti
csapatunkba keresünk olyan el-
hivatott, becsületes vállalkozó-
kat, akik tudnak és akarnak is
dolgozni, illetve szolgálatké-
szek. A mai kiélezett piaci ver-
senyben csak az maradhat tal-
pon, akiknek a szolgáltatása ma-
kulátlan, udvariassága példaér-
tékű, autója „patikatiszta”. Ilyen
kollégák jelentkezését várjuk
minden hétköznap irodaidőben
a +36/70/588-8905-ös telefon-
számon.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Szõke nõ áll a bíróság elõtt.
Megkérdezi a bíró: 

– Tudja, mi jár azért, ha hami-
san tanúskodik?

– Igen, egy Mercedest ígértek
érte.

* * *
A nyolcvanéves Karcsi bácsi

dicsekszik az orvosának, hogy
fiatal felesége terhes lett. A
doktor megcsóválj a fejét, és a
következõket mondja: – Hadd
meséljek el egy történetet! Egy

ember elment vadászni, de
olyan szórakozott volt, hogy
puska helyett az esernyõjét vit-
te magával. Amikor váratlanul
elétoppant az oroszlán, jobb hí-
ján ráfogta az esernyõjét, és el-
kiáltotta magát: „Bummm!” Az
oroszlán erre holtan terült el.

– Ilyen nincs, biztosan valaki
más lõtt helyette – hitetlenke-
dik az „ifjú” apa.

– Hát ezt akartam én is mon-
dani.
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VI. Király utca 

!Korábban kértük, hogy a Zeneakadémia
magasságában az ideiglenes terelővonalat

távolítsák el, a végleges jelet pedig fessék fel.
Ezt megtették, köszönet érte. Azonban most
az ideiglenes jeleket takaró fekete festés leko-
pott, a végleges terelővonal meg alig látszik.
Ismét kérjük a felesleges jeleket végleg eltávolítani, a rosszul látszó
terelővonalat meg véglegesen felfesteni.
• A Zeneakadémia beruházója felé jeleztük az észrevételeket. Új kö-
zépszigetes gyalogos átkelőhely létesítése van folyamatban, türel-
müket kérjük. 
IV. Bagolyvár köz 

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

A Budapesti Közlekedési Központon belül különvált az
a munkacsoport, akik a „napi” ügyekkel foglalkoznak
(jelzőtábla visszahelyezése, útburkolati jel pótlása), at-
tól a munkacsoporttól, akik a hosszú távú tervekkel
foglalkoznak (például: forgalmi rend változtatása). Így
most kérdéseink, kéréseink egy részére kaptunk vá-
laszt. A kérések másik részével megkeresem a Buda-
pesti Közlekedési Központ másik munkacsoportját.

VI. Király utca: Hiányos
az útburkolati jel

IV. Bagolyvár köz: Hiány-
zik egy zsákutca tábla
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!A Szilaspatak sor sarkon hiányzik egy „Zsákutca”jelzőtábla, kérjük
pótolni. 

• A jelzőtábla pótlását megrendeltük. 
V. Szervita tér 

!Tükör segíti a sarkon
a járművezetők dol-

gát, azonban már egy
évvel ezelőtt is jeleztük,
hogy rossz irányban áll
a tükör. Miután nem tör-
tént változás, ismét jel-
zem a problémát. Most
a Városház utcából ér-
kezők a Petőfi Sándor
utca felől jövő forgal-
mat láthatják, de on-
nan nem jöhet jármű…
• A tükör megfordítá-
sáról intézkedtünk. 
VI. Király utca 92.

!A „Trolibusz-megállóhely” útburkolati jelet csak a trolibusz-megál-
lóhely jelzőtábláig festették fel, így nehezen tudnak kiállni a troli-

buszok a megállóból.  Jó lenne módosítani a felfestést.  
• A burkolati jel felfestési programban idén már nem kerül sorra.
Jelenleg a buszmegálló előtt forgalom elől elzárt terület van felfest-
ve. Egyébként, ha nincs felfestve sárga burkolati jel, akkor sem sza-
bad várakozni a megállóhely tábla után 5 méterre.

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségen keresztül. 

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)  
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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A múltkor csengettek, kinyitom az ajtót, és ott áll egy
magas, jóképû pasas, és azt kérdi, itthon van-e a férjem.
Mondom, nincs, erre felkap, bevisz a szobába, lerak a fran-
ciaágyra, és jól megdug. Utána egy héten át minden egyes
nap ugyanez történt... Na most már megöl a kíváncsiság,
hogy vajon mit akarhat ez a pasas a férjemtõl? 

* * *
Öt férj meghal, és együtt jelentkeznek Szent Péternél.
– Tartsa fel a kezét, aki megcsalta a feleségét! – kezdi

Szent Péter.
Négyen felemelik a kezüket. Szent Péter vár egy darabig,

majd így szól:
– Rendben van. A tisztítótûzbe mentek, és ezt a süketet is

vigyétek magatokkal! 

VII. Síp utca
A hónapók
óta lezárt Síp
utcát végre
megnyitották,
most már
nem kell le-
menni a Ká-
roly körútig,
ha a Wesse-
lényi utcából
a Síp utcán
keresztül a
Dob utcába
igyekszünk.
Váratlanul
mégiscsak ki-
helyeztek egy „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát a Síp utca
végébe. A Dob utca átadásakor még jobbkezes volt ez a keresz-
teződés. 
VIII. Könyves Kálmán körút 
Rendszeresek voltak a torló-
dások az Üllői úttól a Lágy-
mányosi híd irányában, mert
a Remiz utcánál a bal oldali
sáv balra kanyarodott. Taxis
kolléga évekkel ezelőtt java-
solta, hogy mind a három sáv
menjen egyenesen, akkor
megszűnik a torlódás. A javas-
latot elutasították. Azonban az
elmúlt időszakban ideiglenes
forgalmi rendet vezettek be,
három sáv megy egyenesen,
és megszűnt a „dugó”. Kér-
tem, hogy maradjon véglege-
sen az ideiglenes forgalmi
rend. Válasz ugyan még nem
érkezett, de valószínűleg ma-
rad, mert már jelzőtáblákat is
kihelyeztek, ami erre utal. 
Nagyberuházások 
Az elkövetkező egy évben két nagy közlekedési beruházás lesz Bu-
dapesten. 
Budai fonódó villamoshálózat 
Összekötik az óbudai (Bécsi úti) és a budafoki (Fehérvári úti) villa-
mosvonalakat, ezért síneket fektetnek le többek között a Bem rak-
parton. A hosszadalmas munkálatok szakaszos forgalmirend-válto-
zásokkal járnak. Első szakaszban lezárták a Bem rakpart Csalo-
gány utca és a Bem tér közötti szakaszát. Ha elkészülnek a munká-
latok, újabb szakaszt zárnak le a közúti forgalom elől. Rossz hír,
hogy a fonódó villamosvonal elkészülte után megszűnik a párhuza-
mos autóbusz-közlekedés a Fő utcában, és ezzel egy időben meg-
szűnik majd a buszsáv is.  
Őrmező és Kelenföld közúti összekötése 
Meg akarják könnyíteni az autósok és gyalogosok dolgát, ezért a
Budaörsi út felett felüljáró köti össze Őrmező forgalmát Kelenföld
úthálózatával, valamint gyalogos aluljáró épül a Budaörsi út alatt. Itt
is szakaszos lezárás lesz, méghozzá folyamatosan. Az ígéretek sze-
rint a Budaörsi úton végig marad a kétszer három sávos közleke-
dés, de számítani kell sávelhúzásokra és sávszűkítésekre. 

Juhász Péter

Forgalmirend-
változások

V. Szervita tér: A tükörben
a negy semmit látjuk

VII. Síp utca: „mackósajt”
került a Dob utca sarokra

VIII. Könyves Kálmán krt.
Megszűnik a bal kanyar.
Úgy látszik, elfogadták a
taxisok javaslatát

VI. Zeneakadémia: A fe-
lesleges útburkolati jel
látszik, a fontos nem
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277
Március 407 426 277
Április 417 434 277
Május 415 426 277
Június 423 428 275
Július 418 423 268
Augusztus 430 432 270
Szeptember 421 427 273
Október 418 427 273
November 417 421 273

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%
2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27 – 2013.12.17 3,20%
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulék-
fizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 1.800.- tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 150.-tõl
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással!
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!A Szilaspatak sor sarkon hiányzik egy „Zsákutca”jelzőtábla, kérjük
pótolni. 

• A jelzőtábla pótlását megrendeltük. 
V. Szervita tér 

!Tükör segíti a sarkon
a járművezetők dol-

gát, azonban már egy
évvel ezelőtt is jeleztük,
hogy rossz irányban áll
a tükör. Miután nem tör-
tént változás, ismét jel-
zem a problémát. Most
a Városház utcából ér-
kezők a Petőfi Sándor
utca felől jövő forgal-
mat láthatják, de on-
nan nem jöhet jármű…
• A tükör megfordítá-
sáról intézkedtünk. 
VI. Király utca 92.

!A „Trolibusz-megállóhely” útburkolati jelet csak a trolibusz-megál-
lóhely jelzőtábláig festették fel, így nehezen tudnak kiállni a troli-

buszok a megállóból.  Jó lenne módosítani a felfestést.  
• A burkolati jel felfestési programban idén már nem kerül sorra.
Jelenleg a buszmegálló előtt forgalom elől elzárt terület van felfest-
ve. Egyébként, ha nincs felfestve sárga burkolati jel, akkor sem sza-
bad várakozni a megállóhely tábla után 5 méterre.

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségen keresztül. 

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)  
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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A múltkor csengettek, kinyitom az ajtót, és ott áll egy
magas, jóképû pasas, és azt kérdi, itthon van-e a férjem.
Mondom, nincs, erre felkap, bevisz a szobába, lerak a fran-
ciaágyra, és jól megdug. Utána egy héten át minden egyes
nap ugyanez történt... Na most már megöl a kíváncsiság,
hogy vajon mit akarhat ez a pasas a férjemtõl? 

* * *
Öt férj meghal, és együtt jelentkeznek Szent Péternél.
– Tartsa fel a kezét, aki megcsalta a feleségét! – kezdi

Szent Péter.
Négyen felemelik a kezüket. Szent Péter vár egy darabig,

majd így szól:
– Rendben van. A tisztítótûzbe mentek, és ezt a süketet is

vigyétek magatokkal! 

VII. Síp utca
A hónapók
óta lezárt Síp
utcát végre
megnyitották,
most már
nem kell le-
menni a Ká-
roly körútig,
ha a Wesse-
lényi utcából
a Síp utcán
keresztül a
Dob utcába
igyekszünk.
Váratlanul
mégiscsak ki-
helyeztek egy „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát a Síp utca
végébe. A Dob utca átadásakor még jobbkezes volt ez a keresz-
teződés. 
VIII. Könyves Kálmán körút 
Rendszeresek voltak a torló-
dások az Üllői úttól a Lágy-
mányosi híd irányában, mert
a Remiz utcánál a bal oldali
sáv balra kanyarodott. Taxis
kolléga évekkel ezelőtt java-
solta, hogy mind a három sáv
menjen egyenesen, akkor
megszűnik a torlódás. A javas-
latot elutasították. Azonban az
elmúlt időszakban ideiglenes
forgalmi rendet vezettek be,
három sáv megy egyenesen,
és megszűnt a „dugó”. Kér-
tem, hogy maradjon véglege-
sen az ideiglenes forgalmi
rend. Válasz ugyan még nem
érkezett, de valószínűleg ma-
rad, mert már jelzőtáblákat is
kihelyeztek, ami erre utal. 
Nagyberuházások 
Az elkövetkező egy évben két nagy közlekedési beruházás lesz Bu-
dapesten. 
Budai fonódó villamoshálózat 
Összekötik az óbudai (Bécsi úti) és a budafoki (Fehérvári úti) villa-
mosvonalakat, ezért síneket fektetnek le többek között a Bem rak-
parton. A hosszadalmas munkálatok szakaszos forgalmirend-válto-
zásokkal járnak. Első szakaszban lezárták a Bem rakpart Csalo-
gány utca és a Bem tér közötti szakaszát. Ha elkészülnek a munká-
latok, újabb szakaszt zárnak le a közúti forgalom elől. Rossz hír,
hogy a fonódó villamosvonal elkészülte után megszűnik a párhuza-
mos autóbusz-közlekedés a Fő utcában, és ezzel egy időben meg-
szűnik majd a buszsáv is.  
Őrmező és Kelenföld közúti összekötése 
Meg akarják könnyíteni az autósok és gyalogosok dolgát, ezért a
Budaörsi út felett felüljáró köti össze Őrmező forgalmát Kelenföld
úthálózatával, valamint gyalogos aluljáró épül a Budaörsi út alatt. Itt
is szakaszos lezárás lesz, méghozzá folyamatosan. Az ígéretek sze-
rint a Budaörsi úton végig marad a kétszer három sávos közleke-
dés, de számítani kell sávelhúzásokra és sávszűkítésekre. 

Juhász Péter

Forgalmirend-
változások

V. Szervita tér: A tükörben
a negy semmit látjuk

VII. Síp utca: „mackósajt”
került a Dob utca sarokra

VIII. Könyves Kálmán krt.
Megszűnik a bal kanyar.
Úgy látszik, elfogadták a
taxisok javaslatát

VI. Zeneakadémia: A fe-
lesleges útburkolati jel
látszik, a fontos nem
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 408 428 273
Február 404 426 277
Március 407 426 277
Április 417 434 277
Május 415 426 277
Június 423 428 275
Július 418 423 268
Augusztus 430 432 270
Szeptember 421 427 273
Október 418 427 273
November 417 421 273

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%
2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27 – 2013.12.17 3,20%
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulék-
fizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.400.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 1.800.- tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 150.-tõl
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

ujtaxi.qxd  11/12/14 08:24  Page 29

Taxi nov 48o.indd   29 11/13/14   1:45 PM



30

Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

NOVEMBER

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

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 bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 
A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. Ügyel-

ni kell arra, hogy a negyedév utolsó napján 100 ezer forintot megha-
ladó tartozás ne legyen a folyószámlán, mert ez a KATA jogosultság
azonnali visszavonásával jár.

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

December 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés KATA befizetés

December 31.
•Negyedév utolsó napja. Ezen a napon a KATA adózók-
nak nem lehet 100 ezer forint feletti tartozásuk!

Fontos határidõk – Drágám – hörgi beteg-
ágyán a férj. – Ígérd meg
nekem, ha meghalok, nem
adod össze magad más fér-
fival!

A fiatalasszony szipogva
felel: 

– Megígérem, szívem. De
mi legyen, ha meggyó-
gyulsz?

* * *
– Portás! Egész éjszaka

egy halott poloskán feküd-
tem.

– Ne haragudjon, de ho-
gyan zavarhatta magát
egy halott poloska?

– Az nem zavart, csak a
többi ezer, amelyik a teme-
tésre érkezett.

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
06-1-3-255-255

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

NOVEMBER

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

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 bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 
A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. Ügyel-

ni kell arra, hogy a negyedév utolsó napján 100 ezer forintot megha-
ladó tartozás ne legyen a folyószámlán, mert ez a KATA jogosultság
azonnali visszavonásával jár.

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

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) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. (2011. évi CLVI.
Törvény egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról 462/A. §.)
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

December 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés KATA befizetés

December 31.
•Negyedév utolsó napja. Ezen a napon a KATA adózók-
nak nem lehet 100 ezer forint feletti tartozásuk!

Fontos határidõk – Drágám – hörgi beteg-
ágyán a férj. – Ígérd meg
nekem, ha meghalok, nem
adod össze magad más fér-
fival!

A fiatalasszony szipogva
felel: 

– Megígérem, szívem. De
mi legyen, ha meggyó-
gyulsz?

* * *
– Portás! Egész éjszaka

egy halott poloskán feküd-
tem.

– Ne haragudjon, de ho-
gyan zavarhatta magát
egy halott poloska?

– Az nem zavart, csak a
többi ezer, amelyik a teme-
tésre érkezett.

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
06-1-3-255-255

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: (06-1) 460-2239 

(06-1) 460-2249

• 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

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Egy munkahelyi felvételin a jelöltek
morális képességeire próbáltak kö-
vetkeztetni egy teszt segítségével. A
kérdés így szólt: „Mész az úton az au-
tóddal, amiben rajtad kívül csak
egyetlen utas fér el. Hirtelen meg-
látsz egy buszmegállót, ahol hárman
állnak:

1. Egy öreg néni, aki láthatóan a ha-
lálán van, orvosi segítségre van szük-
sége.

2. Egy nagyon kedves barátod, aki
egyszer megmentette az életedet.

3. Álmaid nõje (férfije), akibe elsõ
látásra beleszerettél.

A kérdés: melyiküket vinnéd el, ha
tudjuk, hogy csak egyet választhatsz
közülük?

Ha a nénit, akkor talán megmented
az életét.

Ha a régi barátodat, akkor visszaad-
hatod neki a régi tartozásodat.

Ha álmaid partnerét, akkor esetleg
egész hátralévõ életedet boldogság-
ban töltheted.”

A teszt eredményes volt, felvették
az egyik jelöltet, holott nem adott
szabályos választ. A válasza így szólt:
„Megállnék, odaadnám a kocsikulcsot
a régi ismerõsömnek, hogy vigye az

öregasszonyt kórházba, én pedig ál-
maim nõjével megvárnám a buszt.”

* * *
A tömeg meg akar egy hûtlen asz-

szonyt kövezni, de Jézus látva ezt, el-
kezd nekik prédikálni: 

– Híveim, az vesse rá az elsõ követ,
aki még sohasem vétkezett.

Ekkor egy fekete ruhás nõ kilép a
tömegbõl, kezében egy nagy kõ, hoz-
závágja a hûtlen asszonyhoz, aki hal-
va esik össze. Amint a tömeg eloszlik,
Jézus odaszól a fekete ruhás nõhöz:

– Ne haragudj, anyám, de néha na-
gyon az idegeimre tudsz menni... 
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Mint emlékezetes, fél éven keresztül tartott
sorozatom, ahol minden létező szervet, ha-
tóságot megkerestem a fehér rendszámos
„taxikkal” kapcsolatban. Gyakorlatilag min-
denki azt válaszolta, egyénileg tehetetlenek.
Most új időszámítás kezdődött Budapes-
ten, minden taxi sárga. Így viszont egyértel-
műen ki lehet szűrni a nem idevalókat! Fe-
hér rendszámos és „taxi” az nem taxi! Ter-
mészetesen megkerestem a Budapesti
Közlekedési Központot, ők udvarias levél-
ben közölték ez nem az ő aszta-
luk, továbbították a témát a Nem-
zeti Közlekedési Hatósághoz. Ők
még udvariasabb levelet küldtek,
az ő asztaluk sem, tovább küldték
az anyagot Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Fel-
ügyelőségnek. Az ő válaszuk, rövi-
dítve, szerkesztve, kiemelés tő-
lem. (J. P.) 

Hatóságom a Nemzeti Közle-
kedési Hatóságról szóló Kor-
mányrendeletben foglaltak
alapján, a hozzá telepített ha-
táskörén jogosult személytaxi-
szolgáltatás végzésével kap-
csolatos ellenőrzések lefolyta-
tására. 

Hatóságom soron kívüli ellenőr-
zéseket hajtott végre, annak érde-
kében, hogy az engedély nélkül
végzett közúti szolgáltatás tényét
felderítse. 

Hatóságom továbbiakban is folytatja az
engedély nélkül végzett személyszállításhoz
kapcsolódó rendszeres ellenőrzéseit.

Amennyiben Budapest területén
ilyen jogszabálysértő magatartást ta-

pasztal, akkor kérem, hogy az Hatósá-
gom felé továbbítani szíveskedjen a
mihamarabbi intézkedés megtétele ér-
dekében.

Engler Ádám 
osztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA-
TALA

Közlekedési Felügyelősége
Közúti Jármű Főosztály

Nesze, semmi, fogd meg
jól! Teljesen komolytalan válasz. Mit csinál-
junk? Telefonáljunk be, hogy látunk egy fe-
hér rendszámos „taxit” a Károly körúton?
Mire odaérnek, már hűlt helye!

Ugyanakkor évek óta jelezzük a „kollé-
gát” a Budaörsi út befelé jövő oldalán, a

70-es számoknál! Évek óta onnan dolgozik,
arra nem járnak ellenőrök? Vagy maradjunk
a kerületnél. Egy másik kolléga évek óta
úgy dolgozik a Kelenföldi pályaudvarról,
hogy leteszi a FUTÁR autóját a sínek túlol-
dalán, a Budaörsi úti oldalon, besétál a pe-
ronokhoz, egy TAXI kitűzővel a mellkasán. A
valódi taxisok meg a pályaudvar előtt be-
csületesen állnak sorba. Arra se járnak el-
lenőrök? 

De jó. Ha ez a megoldás, akkor ez a
megoldás. Most már tudjuk, kinek az aszta-
la, ha ilyen kollégákkal találkoztok, akkor a
téma Budapest Kormányhivatala Közlekedé-
si Felügyelőségére tartozik. 

Juhász Péter
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Mit tesznek a fehér rendszámos „taxikkal”? 

Fehér rendszámos futárszolgálat világító szabad-
jelzővel a reptérnél. Ahogy azt engedik nekik

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

„Elröpültél már, szeretett ifjúság!
Eljön a sok baj, és jő a sok aggság.
A vidám orcát halovány hidegség
Váltja fel gyorsan, s követ a betegség.”

(Berzsenyi Dániel)

Ekkorácska csak a mottóbeli vers, nem
több, ám minden szava igaz, hiszen saját
megtapasztalás van mögötte. 1820 körül ír-
hatta Berzsenyi, ekkor már különböző nyava-
lyák: vesebaj, szívgyengeség, keringési
problémák gyötörték ezt a korábban erőtel-
jes, csupa izom, csupa ideg csinos (szemre-
való) férfit. Még tizegynéhány évig élt, hol ki-
csinykét jobban, hol rosszabbul. Verset már
alig írt, elvették ettől a kedvét a nem éppen
jóindulatú bírálatok. Mondják, hogy Kölcsey

Ferenc rideg, undok és elutasító költői bírá-
lata rontott sokat az állapotán, s végül a vala-
hai „vidám orcát” valóban „halovány hideg-
ség” váltotta fel.

Otthonában ápolták, akkoriban a beteg-
séggel küszködők nemigen jártak kórházba,
házhoz mentek az orvosok, ápolók, és így a
saját ágyában hunyhatta le mélybarna sze-
meit a költő hatvanéves korában. Fiatalos öz-
vegy és négy szép gyermek maradt utána,
akik anyagi gondok nélkül élték tovább éle-
tüket, mert a kiválóan gazdálkodó Dániel
uram jó előre gondoskodott róluk.

Mi már egészen másképp vagyunk bete-
gek, mint a régiek. Ha akkora a bajunk, hogy
lábon nem tudjuk kihordani, elhagyjuk ké-
nyelmes, testre szabott otthoni ágyunkat és

befekszünk az egyik kórház egyik kórtermé-
nek egyik ágyába. „Eset” leszünk.

Így jártam magam is, első ízben vagy
negyven évvel ezelőtt. Hiábavalóan igényel-
tem: hadd gyógyuljak vagy haljak saját
ágyamban, mint például Berzsenyi, nincs
mese menni köllött. Befeküdtem hát a regé-
nyesen lepukkadt hatágyas kórterem zomán-
caitól imitt-amott megfosztott „kórágyába”. 

Azt írja Márai Sándor valamelyik évszámo-
zású naplójában (már nem emlékszem, me-
lyikben), hogy a beteg másként gyógyul ott-
hon, és másként a kórházban. Meg hogy a
gyógyuláshoz hozzájárul a hely, vagyis a kór-
ház atmoszférája. Magam is így vélem. Mert
a fehér falak között a sietősen és nesztele-
nül elsuhanó fehérköpenyesek láttán szerve-
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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: (06-1) 460-2239 

(06-1) 460-2249

• 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

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Egy munkahelyi felvételin a jelöltek
morális képességeire próbáltak kö-
vetkeztetni egy teszt segítségével. A
kérdés így szólt: „Mész az úton az au-
tóddal, amiben rajtad kívül csak
egyetlen utas fér el. Hirtelen meg-
látsz egy buszmegállót, ahol hárman
állnak:

1. Egy öreg néni, aki láthatóan a ha-
lálán van, orvosi segítségre van szük-
sége.

2. Egy nagyon kedves barátod, aki
egyszer megmentette az életedet.

3. Álmaid nõje (férfije), akibe elsõ
látásra beleszerettél.

A kérdés: melyiküket vinnéd el, ha
tudjuk, hogy csak egyet választhatsz
közülük?

Ha a nénit, akkor talán megmented
az életét.

Ha a régi barátodat, akkor visszaad-
hatod neki a régi tartozásodat.

Ha álmaid partnerét, akkor esetleg
egész hátralévõ életedet boldogság-
ban töltheted.”

A teszt eredményes volt, felvették
az egyik jelöltet, holott nem adott
szabályos választ. A válasza így szólt:
„Megállnék, odaadnám a kocsikulcsot
a régi ismerõsömnek, hogy vigye az

öregasszonyt kórházba, én pedig ál-
maim nõjével megvárnám a buszt.”

* * *
A tömeg meg akar egy hûtlen asz-

szonyt kövezni, de Jézus látva ezt, el-
kezd nekik prédikálni: 

– Híveim, az vesse rá az elsõ követ,
aki még sohasem vétkezett.

Ekkor egy fekete ruhás nõ kilép a
tömegbõl, kezében egy nagy kõ, hoz-
závágja a hûtlen asszonyhoz, aki hal-
va esik össze. Amint a tömeg eloszlik,
Jézus odaszól a fekete ruhás nõhöz:

– Ne haragudj, anyám, de néha na-
gyon az idegeimre tudsz menni... 
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Mint emlékezetes, fél éven keresztül tartott
sorozatom, ahol minden létező szervet, ha-
tóságot megkerestem a fehér rendszámos
„taxikkal” kapcsolatban. Gyakorlatilag min-
denki azt válaszolta, egyénileg tehetetlenek.
Most új időszámítás kezdődött Budapes-
ten, minden taxi sárga. Így viszont egyértel-
műen ki lehet szűrni a nem idevalókat! Fe-
hér rendszámos és „taxi” az nem taxi! Ter-
mészetesen megkerestem a Budapesti
Közlekedési Központot, ők udvarias levél-
ben közölték ez nem az ő aszta-
luk, továbbították a témát a Nem-
zeti Közlekedési Hatósághoz. Ők
még udvariasabb levelet küldtek,
az ő asztaluk sem, tovább küldték
az anyagot Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Fel-
ügyelőségnek. Az ő válaszuk, rövi-
dítve, szerkesztve, kiemelés tő-
lem. (J. P.) 

Hatóságom a Nemzeti Közle-
kedési Hatóságról szóló Kor-
mányrendeletben foglaltak
alapján, a hozzá telepített ha-
táskörén jogosult személytaxi-
szolgáltatás végzésével kap-
csolatos ellenőrzések lefolyta-
tására. 

Hatóságom soron kívüli ellenőr-
zéseket hajtott végre, annak érde-
kében, hogy az engedély nélkül
végzett közúti szolgáltatás tényét
felderítse. 

Hatóságom továbbiakban is folytatja az
engedély nélkül végzett személyszállításhoz
kapcsolódó rendszeres ellenőrzéseit.

Amennyiben Budapest területén
ilyen jogszabálysértő magatartást ta-

pasztal, akkor kérem, hogy az Hatósá-
gom felé továbbítani szíveskedjen a
mihamarabbi intézkedés megtétele ér-
dekében.

Engler Ádám 
osztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA-
TALA

Közlekedési Felügyelősége
Közúti Jármű Főosztály

Nesze, semmi, fogd meg
jól! Teljesen komolytalan válasz. Mit csinál-
junk? Telefonáljunk be, hogy látunk egy fe-
hér rendszámos „taxit” a Károly körúton?
Mire odaérnek, már hűlt helye!

Ugyanakkor évek óta jelezzük a „kollé-
gát” a Budaörsi út befelé jövő oldalán, a

70-es számoknál! Évek óta onnan dolgozik,
arra nem járnak ellenőrök? Vagy maradjunk
a kerületnél. Egy másik kolléga évek óta
úgy dolgozik a Kelenföldi pályaudvarról,
hogy leteszi a FUTÁR autóját a sínek túlol-
dalán, a Budaörsi úti oldalon, besétál a pe-
ronokhoz, egy TAXI kitűzővel a mellkasán. A
valódi taxisok meg a pályaudvar előtt be-
csületesen állnak sorba. Arra se járnak el-
lenőrök? 

De jó. Ha ez a megoldás, akkor ez a
megoldás. Most már tudjuk, kinek az aszta-
la, ha ilyen kollégákkal találkoztok, akkor a
téma Budapest Kormányhivatala Közlekedé-
si Felügyelőségére tartozik. 

Juhász Péter
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Mit tesznek a fehér rendszámos „taxikkal”? 

Fehér rendszámos futárszolgálat világító szabad-
jelzővel a reptérnél. Ahogy azt engedik nekik

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

„Elröpültél már, szeretett ifjúság!
Eljön a sok baj, és jő a sok aggság.
A vidám orcát halovány hidegség
Váltja fel gyorsan, s követ a betegség.”

(Berzsenyi Dániel)

Ekkorácska csak a mottóbeli vers, nem
több, ám minden szava igaz, hiszen saját
megtapasztalás van mögötte. 1820 körül ír-
hatta Berzsenyi, ekkor már különböző nyava-
lyák: vesebaj, szívgyengeség, keringési
problémák gyötörték ezt a korábban erőtel-
jes, csupa izom, csupa ideg csinos (szemre-
való) férfit. Még tizegynéhány évig élt, hol ki-
csinykét jobban, hol rosszabbul. Verset már
alig írt, elvették ettől a kedvét a nem éppen
jóindulatú bírálatok. Mondják, hogy Kölcsey

Ferenc rideg, undok és elutasító költői bírá-
lata rontott sokat az állapotán, s végül a vala-
hai „vidám orcát” valóban „halovány hideg-
ség” váltotta fel.

Otthonában ápolták, akkoriban a beteg-
séggel küszködők nemigen jártak kórházba,
házhoz mentek az orvosok, ápolók, és így a
saját ágyában hunyhatta le mélybarna sze-
meit a költő hatvanéves korában. Fiatalos öz-
vegy és négy szép gyermek maradt utána,
akik anyagi gondok nélkül élték tovább éle-
tüket, mert a kiválóan gazdálkodó Dániel
uram jó előre gondoskodott róluk.

Mi már egészen másképp vagyunk bete-
gek, mint a régiek. Ha akkora a bajunk, hogy
lábon nem tudjuk kihordani, elhagyjuk ké-
nyelmes, testre szabott otthoni ágyunkat és

befekszünk az egyik kórház egyik kórtermé-
nek egyik ágyába. „Eset” leszünk.

Így jártam magam is, első ízben vagy
negyven évvel ezelőtt. Hiábavalóan igényel-
tem: hadd gyógyuljak vagy haljak saját
ágyamban, mint például Berzsenyi, nincs
mese menni köllött. Befeküdtem hát a regé-
nyesen lepukkadt hatágyas kórterem zomán-
caitól imitt-amott megfosztott „kórágyába”. 

Azt írja Márai Sándor valamelyik évszámo-
zású naplójában (már nem emlékszem, me-
lyikben), hogy a beteg másként gyógyul ott-
hon, és másként a kórházban. Meg hogy a
gyógyuláshoz hozzájárul a hely, vagyis a kór-
ház atmoszférája. Magam is így vélem. Mert
a fehér falak között a sietősen és nesztele-
nül elsuhanó fehérköpenyesek láttán szerve-
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zetem udvariasan és illendően összekapta
magát, külsőm is ráncba szedődött vala-
hogy. Szorongva vártam a reggeli viziteket,
ezeket a fehérköpenyes-inváziós ítélethirde-
téseket. Ám konformista „jó beteg”-ként odá-
ig züllöttem, hogy ha ágyam előtt megállt a
fő-fehérköpeny, ingert éreztem arra, hogy áll-
va, ülve vagy éppenséggel fekve haptákba
vágjam magam és szalutáljak buzgó gyógyu-
lási igyekezetemben.

Node: fekszem ugyebár egy hatágyas kór-
teremben, és egy percig sem tudok magam-
ba roskadozva lenni. Szobatársaim szóval
tartanak, terelik ködös és rusnya gondolatai-
mat elfele. Mert akkoriban a kórház a „verbá-
lis kommunikáció”, magyarul a beszélgetés
szabad és zavartalan színtere is volt. Tekinte-
tes Berzsenyi Dániel uram a betegsége ide-
jén csak a szűk családi körrel „kommunikál-
hatott”, nekem viszont ottan voltak beszélge-
tőpartnerül a szobatársak. Sőt mi több: a
hosszú folyosó délutánonként, ha már elmen-
tek a kórház intim légkörét zavaró látogatók,
szabályszerű korzóvá változott. Különböző fa-
zonú, színű, mintájú pizsamák, köntösök,
mackóruhák sétáltak oda meg vissza, előre
meg hátra, de nem ám szólóban, hanem ket-
tesével, hármasával, vagy kupacban álltak a
folyosó valamelyik ablakánál. Beszélgettek,
kérdezősködtek, vigasztalták egymást. Ösz-
szehozta őket a közös ügy: a betegség.

Ma is úgy vélem, annyi év után, hogy a be-
tegtársak, a kórházi atmoszféra oly meghatá-
rozó részei is szerepet játszhattak „gyógyu-
lási folyamatomban”. Hogy a gondos orvosi,
nővéri felügyelet mellett hány százalékban,
azt megmondani nem tudom.

Netán a „benti” világ szőröstül-bőröstül
(orvosostul, nővérestül, betegestül) őszin-
tébb, nyitottabb, megértőbb és együtt ér-
zőbb volt akkoriban, mint a „kinti” világ?
Meglehet. Tapasztalás dolga volt és marad.

Dehogy jó betegnek lenni! Dehogyis jó a
kórházban! A kórházi gyógyulás esélye mel-
lett az emberi nyomorúságok, fájdalmak, bá-
natok háza is, mit szépítsünk. A betegség
meg átok, isten csapása, egyszóval nyomo-
rúság. Az igen érzékeny lelkű költőnk, a so-
kat betegeskedő Juhász Gyula így írt erről:

Nemrégiben ismét befeküdtem az egyik
kórház egyik kórtermének egyik ágyába.
Tisztaság, rend, fegyelem, menetrendszerű-
ség, minden rövidre zárva, nincs egy felesle-
ges szó. Minek is az?

Ülök az ágyam szélén, de most nem szólít
meg senki. Tévézünk. Az egyik szobatársam
már unja. Hanyatt fekszik és a plafont nézi. A
másik szintén hanyatt a mobilnetjét nyomo-
gatja. Laptop is van, szőke, nagydarab srác
csúsztatja rajta ujjait. Valaki föláll, nyújtózik,
köntöst kap magára, egyik keze a kilincsen,
a másik máris a fülén – megyen mobilozni a
folyosóra.

A folyosón vagyok. Árnyak vánszorognak
el mellettem vagy jönnek velem szemben.
Különböző fazonú, színű, mintájú pizsamák,
köntösök, szabadidőruhák.  Nem néznek se-
merre, fej enyhén lehajtva, jobb vagy bal kéz
a fülön – ez itten, kérem szépen a mobilkor-
zó. Itt nincsen közös ügy. Privát ügyek van-
nak, mindenkinek a magáé. Ni, egy öreg
anyóka! Puma-felsőrészének jobb keze fel-
kötve, bal kézben mobil, elkél hát a segítség,

mennék jót cselekedni. Nem kell, a frászkari-
kát kell! Anyóka bal kézzel kattint, pattan a
fedél, bal hüvelykujjal egy gombnyomás, és
máris hallom: „Gizikém, te vagy?” 

Vissza a kórterembe. Olvasni? Nem olvas
itt senki. Én sem. Nincs hozzá türelmem,
hangulatom. Sietnék gyógyulni, menni innét
kifele. De az a nyomorult istenátka idő csak
vánszorog. 

Megint ki a folyosóra, ahol most már há-
rom anyóka beszél mobilon, egymástól illen-
dő távolságra, fejüket lehajtva, állva. Nézem
őket és irigykedem. Nekem még mindig
nincs saját mobilom. Ha kiengednek innét,
nincs mese, azonnal be egy mobilboltba
vagy micsodába, és veszek egyet. De nem
ám akármilyet! Olyant, amilyen a félkarú
anyókának van. Hogy fél kézzel csak egy pat-
tintás, egy gombnyomás... Olyan akarok len-
ni, mint ők, az okostelefont villogtatók!...

Ó, információs-kommunikációs forrada-
lom társadalma! Fogadd be elmaradott, árva
polgárodat!
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BETEGSZOBA

Ez ágyon ring most életem tova,
Ringatja láz, ringatja rejtelem,
Évek, remények, kétségek soka
Mind szállanak velem...

A bús világ, a dús kalmár világ
Oly messze megy, mint part a tengeren,
Föl a vitorlát, búgjatok, imák,
Harsog a végtelen.

S a lélek, aki meddőn keresett
Irányt és partot, örömet, eget,
Most érzi, hogy az Isten közeleg
S feléje integet.

Először is oszlassunk el egy félreértést: a
taxiszolgáltatás mindig is áfa-köteles tevé-
kenység volt. Generális kivételként viszont
az a vállalkozó, akinek éves bevétele nem
érte el az ún „alanyi” adómentesség hatá-
rát (jelenleg hatmillió forint),választhatta az
„alanyi adómentességet”. Tevékenységétől
függetlenül. Vagyis mindegy volt hogy ci-
pész, vagy szobafestő, balettáncos vagy kő-
faragó, esetleg taxis a vállalkozó, megilleti
az alanyi áfamentesség éves hatmillió forint
árbevételig. 

A fix tarifa bevezetése óta nő azoknak a
taxis vállalkozóknak a száma, akik erősen
megközelítik ezt a határt, jónéhányuk már
biztosan tudja, hogy túl is fogja lépni (ha
csak nem megy el hosszú szabadságra…)
Az áfa alanyi-mentes határ átlépésének évé-
ben csak a határ feletti bevételek után kell
megfizetni az áfát, az még elviselhető, kigaz-
dálkodható. Igen ám, de az áfa-törvény elő-
írásai szerint a következő két évben már az
első forint bevétel után is áfát kell fizetni. 

Évek óta kifogásoljuk, hogy ha a taxisnak
forgalmi adót kell fizetnie, akkor költségei-
ből miért nem vonhatja annak adótartalmát.
Talán egyedül a személygépkocsival kap-
csolatos kiadások után alkalmaz a törvény
kivételeket, megszorításokat. Nyilván van jó
néhány olyan foglalkozás, ahol a személy-
gépkocsi használata fontos. A taxis eseté-
ben azonban nemcsak fontos, hanem egye-
nesen elengedhetetlen! A taxis nem tudja
más módon szállítani az utasát, csak a taxi-
jával! Érthető tehát az az igény, hogy ha már
fizetnünk kell, akkor a költségeink után érvé-
nyesíthessünk levonást is.

A taxis vállalkozásnak három-négy olyan
nagyobb költségtétele van, ahol érdemes

megvizsgálnunk az áfa-levonásra vonatkozó
szabályokat:

• Gépkocsi – már néhány éve  lehetősége
van az áfa-alany taxis vállalkozóknak,
hogy vásárolt személygépkocsijuk forgal-
mi adóját levonhassák, visszaigényelhes-
sék. A törvény szigorúan fogalmaz: egy-
részt bizonyítani kell a túlnyomórészt vál-
lalkozási használatot – a hatóság általá-
ban 90%-os, vagy afeletti értéket fogad
el. Másrészt, ha a munkaeszközünk for-

Áfa a taxiszolgáltatásban
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galmi adóját leírtuk, azt négy évig nem
adhatjuk el, a vállalkozásunkban kell
használnunk. Lízingelt vagy bérelt autók-
ra más szabályok vonatkoznak, de ott is
lehetőség van az áfalevonásra. Egy fon-
tos feltétel azonban még szükséges: az
„áfás számla”. Csak olyan költségtételek
után írható le a forgalmi adó, amelyről
számlánk van az érvényesített áfa össze-
gének feltüntetésével

• Üzemanyag – de régen követeljük ennek
a tételnek az áfa-leírási lehetőségét is! Né-
hány éve a gázolaj tekintetében már szüle-
tett kedvező előírás, de az a személygép-
kocsikra nem vonatkozott. Most, a 2015-
ös adótörvények tervezete már tartalmaz a
benzin tekintetében is könnyítést, vagyis
enyhülne a motorbenzinre kimondott tár-
gyi típusú áfa-levonási tilalom. A javaslat
leírhatóvá tenné a motorbenzin beszerzé-
se nyomán előzetesen felszámított áfát,
feltéve, hogy a megvásárolt motorbenzint
igazoltan egészben vagy túlnyomó rész-
ben (a már fentebb említett legalább 90
százalékot elérően)  úgy használják fel,
hogy az más termékértékesítés adóalapjá-
ba közvetlen anyagjellegű ráfordításként
épül be. A kissé kacifántos megfogalma-
zás gondolom a vállalkozói célú használa-
tot takarja. Megjegyzem, hogy ugyanakkor
a személygépkocsi üzemanyagára vonat-
kozó áfa-levonási tilalom feloldását nem
leltem a tervezetben…

• Alkatrész, javítás – Főszabály szerint az áfa-
törvény értelmében az adóalany a rá áthárí-
tott adót „abban a mértékben, amilyen mér-
tékben az adóalany – ilyen minőségében –
a terméket, szolgáltatást adóköteles ter-

mékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ér-
dekében használja, egyéb módon haszno-
sítja”, levonhatja. Ugyanezen törvény egy
másik paragrafusa kivételeket is tartalmaz,
a most tárgyalt témában például kimondja,
hogy nem vonható le a személygépkocsi
üzemeltetéséhez, fenntartásához szüksé-
ges szolgáltatást terhelő előzetesen felszá-
mított adó összegének 50 százaléka. Ha az
adóalany – függetlenül a gazdasági és a
magánhasználat tényleges arányától – az
50 százalékos levonási tilalmat alkalmazza,
az áfa-törvény szempontjából a személy-
gépkocsi gazdasági tevékenység körében
való használatának tényleges mértékét
nem szükséges külön út- vagy egyéb nyil-
vántartással alátámasztania.

• Társasági tagdíj, egyebek – Minden más
olyan tételnek, amely teljes egészében a
bevételszerzési tevékenység érdekében
merül fel, az áfa-tartalma teljes egészében
leírható. A jellemző költségek a teljesség
igénye nélkül: társasági tagdíj, taxaméter-
beszerzés, karbantartás, szabadjelző,
nyomtatványok, taxizáshoz szükséges kel-
lékek stb. Természetesen itt is érvényes
az a kitétel, hogy forgalmi adót leírni kizá-
rólag a vállalkozó nevére szóló „áfás”
számla ellenében lehet.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy
amíg nincs olyan egyértelmű szabály, ami
szerint az üzemanyag, a javítások és maga
a munkaeszközként használt gépkocsi álta-
lános forgalmi adója teljes egészében le-
vonható a befizetendő forgalmi adóból, ad-
dig az áfával csak rosszul járhatunk. Ha a
törvényalkotás során esetleg figyelembe ve-

szik a taxis szakmával kapcsolatos fentebb
említett sajátos igényeket, akkor az áfa fize-
tése – bár nem mondom, hogy jólesik, de –
kibírható lenne. 

Néhány évvel ezelőtt született egy javas-
lat, ami szerint az „átalány-áfát” is be lehet-
ne vezetni. Ez azokra a személyi jövedelem-
adó tekintetében átalányadózó vállalkozók-
ra vonatkozna, akik nem tételesen kívánnak
az áfával elszámolni. A javaslat szerint a be-
vételek után keletkező áfából 80% levonha-
tó lenne, és csak a fennmaradó összeget
kell befizetni. Ez a megoldás elviselhetővé
tenné az idővel biztosan bekövetkező áfa-fi-
zetési kötelezettséget.

Ismételten nyomatékosítjuk, hogy fentebb
nem elfogadott szabályokról van szó, ha-
nem  törvényjavaslatról,  továbbá  törvényja-
vaslathoz beadott módosító indítványról!
Ugyanakkor véleményem szerint előbb vagy
utóbb mindannyian kénytelenek leszünk
megbarátkozni az áfa kérdésével, mert ke-
véssé valószínű, hogy az alanyi mentes ha-
tár a közeljövőben nagymértékben emel-
kedne. Azt sem hiszem, hogy külön a mi
szakmánkat kivonnák az áfa-körből. Az ál-
lam törekvése a fogyasztási típusú adók
megerősítése, és az áfa éppen ilyen. Egy
darabig még lehet kiskapukat keresni, vagy
visszafogni bevételeinket, de hosszú távon
jobban tesszük, ha elfogadjuk: nekünk is
áfát kell fizetnünk. És aztán mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy ez minél ki-
sebb megrázkódtatást okozzon. Nagy fele-
lőssége van ebben a kérdésben a szakmai-
lag felkészült érdekképviseleteknek és a
taxitársaságoknak is. 

-oli-
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A TPMS segít a megfelelő abroncsnyomás – a gyártók által megadott
értékek – folyamatos ellenőrzésében és megtartásában. Ha alacsony a
nyomás, az abroncs jobban kopik, túlságosan felmelegszik, és az autó
a nagyobb gördülési ellenállás miatt többet fogyaszt. 10%-kal alacso-
nyabb nyomás hasonló mértékben csökkentheti a futásteljesítményt.
Ha túl magas a nyomás, a gumiabroncs élettartama éppúgy csökken,
mint az autó stabilitása és tapadása, és a futómű is gyorsabban kopik.

Kétféle TPMS rendszer ismert. Az indirekt esetében az adatokat az
ABS szenzorból nyeri a rendszer. Ez nagyobb toleranciával működik, vi-
szont álló helyzetben nem mér. Az abroncsok belsejében nincsenek szen-
zorok, a téli, illetve nyári abroncsok felszerelésénél újra kell kalibrálni.

A direkt változatúnál az abroncs belsejében elhelyezett, vezeték nél-
küli, elemes szenzorok mérik a nyomást. Szakemberek szerint ez a
megoldás a megbízhatóbb, mivel az elektronika minden egyes abroncs
nyomását külön-külön elemzi, és figyelmeztet, ha eltérést érzékel. A di-
rekt TPMS 0.1 bar pontossággal mér, és azt is figyelembe veszi, hogy
az autó halad vagy áll. Egy esetleges defektről még azelőtt tájékoztatást
ad, hogy az abroncs tönkremenne.

Az új autóknál az indirekt rendszer az elterjedtebb. A szenzorok felsze-

relése, elemeinek cseréje és programozása
képzett szakember hozzáértését követeli
meg. A szakértők azt javasolják: ha abroncs-
nyomás-ellenőrző rendszerrel is ellátott au-
tón cserélnek gumiabroncsot, azt minden
esetben olyan megbízható szakműhelyben
végeztessék, amelyben képesek a megfelelő
berendezéssel történő kalibrációra is.

A tervek szerint 2015 júniusát követően a
TPMS rendszer része lesz a műszaki vizs-

gán ellenőrzött funkcióknak, de nem csak ezért fontos: ha a vezető a
műszerfalon megjelenő jelzéseket figyelembe veszi, és időben helyre-
állítja a megfelelő abroncsnyomást, azzal növelhető az abroncsok élet-
tartama, amivel energiát és pénzt takaríthat meg.

Az abroncsválasztást nem befolyásolja sem a direkt, sem az indirekt
TPMS rendszer. Az előbbinek nincs közvetlen kapcsolata az abron-
csokkal, míg az utóbbinál a szenzorok bármilyen típus belsejébe felsze-
relhetők. A TPMS abban segít, hogy az abroncs a karakterisztikájának
megfelelően, a lehető leghosszabb ideig szolgálja használóját.

Cash

TPMS minden autóban
November elseje óta csak olyan személygépjárművek gördülhetnek le a gyártósorok-
ról, amelyeket abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel (Tire Pressure Monitoring
System, TPMS) szereltek fel. A gyárilag előírt légnyomástól történő eltérés, csökken-
ti a futásteljesítményt, a stabilitást, és a fogyasztást is kedvezőtlenül befolyásolja.

– Az ön férjének tífusza van. Az olyan súlyos, hogy ab-
ba belehal, vagy belehülyül – közli az orvos.

– Istenem, Istenem – fakad sírásra az asszony –, valóban
csak ez a két lehetõség áll fenn?

– Asszonyom, nekem elhiheti. Én magam is átestem
ezen a betegségen.
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zetem udvariasan és illendően összekapta
magát, külsőm is ráncba szedődött vala-
hogy. Szorongva vártam a reggeli viziteket,
ezeket a fehérköpenyes-inváziós ítélethirde-
téseket. Ám konformista „jó beteg”-ként odá-
ig züllöttem, hogy ha ágyam előtt megállt a
fő-fehérköpeny, ingert éreztem arra, hogy áll-
va, ülve vagy éppenséggel fekve haptákba
vágjam magam és szalutáljak buzgó gyógyu-
lási igyekezetemben.

Node: fekszem ugyebár egy hatágyas kór-
teremben, és egy percig sem tudok magam-
ba roskadozva lenni. Szobatársaim szóval
tartanak, terelik ködös és rusnya gondolatai-
mat elfele. Mert akkoriban a kórház a „verbá-
lis kommunikáció”, magyarul a beszélgetés
szabad és zavartalan színtere is volt. Tekinte-
tes Berzsenyi Dániel uram a betegsége ide-
jén csak a szűk családi körrel „kommunikál-
hatott”, nekem viszont ottan voltak beszélge-
tőpartnerül a szobatársak. Sőt mi több: a
hosszú folyosó délutánonként, ha már elmen-
tek a kórház intim légkörét zavaró látogatók,
szabályszerű korzóvá változott. Különböző fa-
zonú, színű, mintájú pizsamák, köntösök,
mackóruhák sétáltak oda meg vissza, előre
meg hátra, de nem ám szólóban, hanem ket-
tesével, hármasával, vagy kupacban álltak a
folyosó valamelyik ablakánál. Beszélgettek,
kérdezősködtek, vigasztalták egymást. Ösz-
szehozta őket a közös ügy: a betegség.

Ma is úgy vélem, annyi év után, hogy a be-
tegtársak, a kórházi atmoszféra oly meghatá-
rozó részei is szerepet játszhattak „gyógyu-
lási folyamatomban”. Hogy a gondos orvosi,
nővéri felügyelet mellett hány százalékban,
azt megmondani nem tudom.

Netán a „benti” világ szőröstül-bőröstül
(orvosostul, nővérestül, betegestül) őszin-
tébb, nyitottabb, megértőbb és együtt ér-
zőbb volt akkoriban, mint a „kinti” világ?
Meglehet. Tapasztalás dolga volt és marad.

Dehogy jó betegnek lenni! Dehogyis jó a
kórházban! A kórházi gyógyulás esélye mel-
lett az emberi nyomorúságok, fájdalmak, bá-
natok háza is, mit szépítsünk. A betegség
meg átok, isten csapása, egyszóval nyomo-
rúság. Az igen érzékeny lelkű költőnk, a so-
kat betegeskedő Juhász Gyula így írt erről:

Nemrégiben ismét befeküdtem az egyik
kórház egyik kórtermének egyik ágyába.
Tisztaság, rend, fegyelem, menetrendszerű-
ség, minden rövidre zárva, nincs egy felesle-
ges szó. Minek is az?

Ülök az ágyam szélén, de most nem szólít
meg senki. Tévézünk. Az egyik szobatársam
már unja. Hanyatt fekszik és a plafont nézi. A
másik szintén hanyatt a mobilnetjét nyomo-
gatja. Laptop is van, szőke, nagydarab srác
csúsztatja rajta ujjait. Valaki föláll, nyújtózik,
köntöst kap magára, egyik keze a kilincsen,
a másik máris a fülén – megyen mobilozni a
folyosóra.

A folyosón vagyok. Árnyak vánszorognak
el mellettem vagy jönnek velem szemben.
Különböző fazonú, színű, mintájú pizsamák,
köntösök, szabadidőruhák.  Nem néznek se-
merre, fej enyhén lehajtva, jobb vagy bal kéz
a fülön – ez itten, kérem szépen a mobilkor-
zó. Itt nincsen közös ügy. Privát ügyek van-
nak, mindenkinek a magáé. Ni, egy öreg
anyóka! Puma-felsőrészének jobb keze fel-
kötve, bal kézben mobil, elkél hát a segítség,

mennék jót cselekedni. Nem kell, a frászkari-
kát kell! Anyóka bal kézzel kattint, pattan a
fedél, bal hüvelykujjal egy gombnyomás, és
máris hallom: „Gizikém, te vagy?” 

Vissza a kórterembe. Olvasni? Nem olvas
itt senki. Én sem. Nincs hozzá türelmem,
hangulatom. Sietnék gyógyulni, menni innét
kifele. De az a nyomorult istenátka idő csak
vánszorog. 

Megint ki a folyosóra, ahol most már há-
rom anyóka beszél mobilon, egymástól illen-
dő távolságra, fejüket lehajtva, állva. Nézem
őket és irigykedem. Nekem még mindig
nincs saját mobilom. Ha kiengednek innét,
nincs mese, azonnal be egy mobilboltba
vagy micsodába, és veszek egyet. De nem
ám akármilyet! Olyant, amilyen a félkarú
anyókának van. Hogy fél kézzel csak egy pat-
tintás, egy gombnyomás... Olyan akarok len-
ni, mint ők, az okostelefont villogtatók!...

Ó, információs-kommunikációs forrada-
lom társadalma! Fogadd be elmaradott, árva
polgárodat!
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BETEGSZOBA

Ez ágyon ring most életem tova,
Ringatja láz, ringatja rejtelem,
Évek, remények, kétségek soka
Mind szállanak velem...

A bús világ, a dús kalmár világ
Oly messze megy, mint part a tengeren,
Föl a vitorlát, búgjatok, imák,
Harsog a végtelen.

S a lélek, aki meddőn keresett
Irányt és partot, örömet, eget,
Most érzi, hogy az Isten közeleg
S feléje integet.

Először is oszlassunk el egy félreértést: a
taxiszolgáltatás mindig is áfa-köteles tevé-
kenység volt. Generális kivételként viszont
az a vállalkozó, akinek éves bevétele nem
érte el az ún „alanyi” adómentesség hatá-
rát (jelenleg hatmillió forint),választhatta az
„alanyi adómentességet”. Tevékenységétől
függetlenül. Vagyis mindegy volt hogy ci-
pész, vagy szobafestő, balettáncos vagy kő-
faragó, esetleg taxis a vállalkozó, megilleti
az alanyi áfamentesség éves hatmillió forint
árbevételig. 

A fix tarifa bevezetése óta nő azoknak a
taxis vállalkozóknak a száma, akik erősen
megközelítik ezt a határt, jónéhányuk már
biztosan tudja, hogy túl is fogja lépni (ha
csak nem megy el hosszú szabadságra…)
Az áfa alanyi-mentes határ átlépésének évé-
ben csak a határ feletti bevételek után kell
megfizetni az áfát, az még elviselhető, kigaz-
dálkodható. Igen ám, de az áfa-törvény elő-
írásai szerint a következő két évben már az
első forint bevétel után is áfát kell fizetni. 

Évek óta kifogásoljuk, hogy ha a taxisnak
forgalmi adót kell fizetnie, akkor költségei-
ből miért nem vonhatja annak adótartalmát.
Talán egyedül a személygépkocsival kap-
csolatos kiadások után alkalmaz a törvény
kivételeket, megszorításokat. Nyilván van jó
néhány olyan foglalkozás, ahol a személy-
gépkocsi használata fontos. A taxis eseté-
ben azonban nemcsak fontos, hanem egye-
nesen elengedhetetlen! A taxis nem tudja
más módon szállítani az utasát, csak a taxi-
jával! Érthető tehát az az igény, hogy ha már
fizetnünk kell, akkor a költségeink után érvé-
nyesíthessünk levonást is.

A taxis vállalkozásnak három-négy olyan
nagyobb költségtétele van, ahol érdemes

megvizsgálnunk az áfa-levonásra vonatkozó
szabályokat:

• Gépkocsi – már néhány éve  lehetősége
van az áfa-alany taxis vállalkozóknak,
hogy vásárolt személygépkocsijuk forgal-
mi adóját levonhassák, visszaigényelhes-
sék. A törvény szigorúan fogalmaz: egy-
részt bizonyítani kell a túlnyomórészt vál-
lalkozási használatot – a hatóság általá-
ban 90%-os, vagy afeletti értéket fogad
el. Másrészt, ha a munkaeszközünk for-

Áfa a taxiszolgáltatásban
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galmi adóját leírtuk, azt négy évig nem
adhatjuk el, a vállalkozásunkban kell
használnunk. Lízingelt vagy bérelt autók-
ra más szabályok vonatkoznak, de ott is
lehetőség van az áfalevonásra. Egy fon-
tos feltétel azonban még szükséges: az
„áfás számla”. Csak olyan költségtételek
után írható le a forgalmi adó, amelyről
számlánk van az érvényesített áfa össze-
gének feltüntetésével

• Üzemanyag – de régen követeljük ennek
a tételnek az áfa-leírási lehetőségét is! Né-
hány éve a gázolaj tekintetében már szüle-
tett kedvező előírás, de az a személygép-
kocsikra nem vonatkozott. Most, a 2015-
ös adótörvények tervezete már tartalmaz a
benzin tekintetében is könnyítést, vagyis
enyhülne a motorbenzinre kimondott tár-
gyi típusú áfa-levonási tilalom. A javaslat
leírhatóvá tenné a motorbenzin beszerzé-
se nyomán előzetesen felszámított áfát,
feltéve, hogy a megvásárolt motorbenzint
igazoltan egészben vagy túlnyomó rész-
ben (a már fentebb említett legalább 90
százalékot elérően)  úgy használják fel,
hogy az más termékértékesítés adóalapjá-
ba közvetlen anyagjellegű ráfordításként
épül be. A kissé kacifántos megfogalma-
zás gondolom a vállalkozói célú használa-
tot takarja. Megjegyzem, hogy ugyanakkor
a személygépkocsi üzemanyagára vonat-
kozó áfa-levonási tilalom feloldását nem
leltem a tervezetben…

• Alkatrész, javítás – Főszabály szerint az áfa-
törvény értelmében az adóalany a rá áthárí-
tott adót „abban a mértékben, amilyen mér-
tékben az adóalany – ilyen minőségében –
a terméket, szolgáltatást adóköteles ter-

mékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ér-
dekében használja, egyéb módon haszno-
sítja”, levonhatja. Ugyanezen törvény egy
másik paragrafusa kivételeket is tartalmaz,
a most tárgyalt témában például kimondja,
hogy nem vonható le a személygépkocsi
üzemeltetéséhez, fenntartásához szüksé-
ges szolgáltatást terhelő előzetesen felszá-
mított adó összegének 50 százaléka. Ha az
adóalany – függetlenül a gazdasági és a
magánhasználat tényleges arányától – az
50 százalékos levonási tilalmat alkalmazza,
az áfa-törvény szempontjából a személy-
gépkocsi gazdasági tevékenység körében
való használatának tényleges mértékét
nem szükséges külön út- vagy egyéb nyil-
vántartással alátámasztania.

• Társasági tagdíj, egyebek – Minden más
olyan tételnek, amely teljes egészében a
bevételszerzési tevékenység érdekében
merül fel, az áfa-tartalma teljes egészében
leírható. A jellemző költségek a teljesség
igénye nélkül: társasági tagdíj, taxaméter-
beszerzés, karbantartás, szabadjelző,
nyomtatványok, taxizáshoz szükséges kel-
lékek stb. Természetesen itt is érvényes
az a kitétel, hogy forgalmi adót leírni kizá-
rólag a vállalkozó nevére szóló „áfás”
számla ellenében lehet.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy
amíg nincs olyan egyértelmű szabály, ami
szerint az üzemanyag, a javítások és maga
a munkaeszközként használt gépkocsi álta-
lános forgalmi adója teljes egészében le-
vonható a befizetendő forgalmi adóból, ad-
dig az áfával csak rosszul járhatunk. Ha a
törvényalkotás során esetleg figyelembe ve-

szik a taxis szakmával kapcsolatos fentebb
említett sajátos igényeket, akkor az áfa fize-
tése – bár nem mondom, hogy jólesik, de –
kibírható lenne. 

Néhány évvel ezelőtt született egy javas-
lat, ami szerint az „átalány-áfát” is be lehet-
ne vezetni. Ez azokra a személyi jövedelem-
adó tekintetében átalányadózó vállalkozók-
ra vonatkozna, akik nem tételesen kívánnak
az áfával elszámolni. A javaslat szerint a be-
vételek után keletkező áfából 80% levonha-
tó lenne, és csak a fennmaradó összeget
kell befizetni. Ez a megoldás elviselhetővé
tenné az idővel biztosan bekövetkező áfa-fi-
zetési kötelezettséget.

Ismételten nyomatékosítjuk, hogy fentebb
nem elfogadott szabályokról van szó, ha-
nem  törvényjavaslatról,  továbbá  törvényja-
vaslathoz beadott módosító indítványról!
Ugyanakkor véleményem szerint előbb vagy
utóbb mindannyian kénytelenek leszünk
megbarátkozni az áfa kérdésével, mert ke-
véssé valószínű, hogy az alanyi mentes ha-
tár a közeljövőben nagymértékben emel-
kedne. Azt sem hiszem, hogy külön a mi
szakmánkat kivonnák az áfa-körből. Az ál-
lam törekvése a fogyasztási típusú adók
megerősítése, és az áfa éppen ilyen. Egy
darabig még lehet kiskapukat keresni, vagy
visszafogni bevételeinket, de hosszú távon
jobban tesszük, ha elfogadjuk: nekünk is
áfát kell fizetnünk. És aztán mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy ez minél ki-
sebb megrázkódtatást okozzon. Nagy fele-
lőssége van ebben a kérdésben a szakmai-
lag felkészült érdekképviseleteknek és a
taxitársaságoknak is. 

-oli-
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A TPMS segít a megfelelő abroncsnyomás – a gyártók által megadott
értékek – folyamatos ellenőrzésében és megtartásában. Ha alacsony a
nyomás, az abroncs jobban kopik, túlságosan felmelegszik, és az autó
a nagyobb gördülési ellenállás miatt többet fogyaszt. 10%-kal alacso-
nyabb nyomás hasonló mértékben csökkentheti a futásteljesítményt.
Ha túl magas a nyomás, a gumiabroncs élettartama éppúgy csökken,
mint az autó stabilitása és tapadása, és a futómű is gyorsabban kopik.

Kétféle TPMS rendszer ismert. Az indirekt esetében az adatokat az
ABS szenzorból nyeri a rendszer. Ez nagyobb toleranciával működik, vi-
szont álló helyzetben nem mér. Az abroncsok belsejében nincsenek szen-
zorok, a téli, illetve nyári abroncsok felszerelésénél újra kell kalibrálni.

A direkt változatúnál az abroncs belsejében elhelyezett, vezeték nél-
küli, elemes szenzorok mérik a nyomást. Szakemberek szerint ez a
megoldás a megbízhatóbb, mivel az elektronika minden egyes abroncs
nyomását külön-külön elemzi, és figyelmeztet, ha eltérést érzékel. A di-
rekt TPMS 0.1 bar pontossággal mér, és azt is figyelembe veszi, hogy
az autó halad vagy áll. Egy esetleges defektről még azelőtt tájékoztatást
ad, hogy az abroncs tönkremenne.

Az új autóknál az indirekt rendszer az elterjedtebb. A szenzorok felsze-

relése, elemeinek cseréje és programozása
képzett szakember hozzáértését követeli
meg. A szakértők azt javasolják: ha abroncs-
nyomás-ellenőrző rendszerrel is ellátott au-
tón cserélnek gumiabroncsot, azt minden
esetben olyan megbízható szakműhelyben
végeztessék, amelyben képesek a megfelelő
berendezéssel történő kalibrációra is.

A tervek szerint 2015 júniusát követően a
TPMS rendszer része lesz a műszaki vizs-

gán ellenőrzött funkcióknak, de nem csak ezért fontos: ha a vezető a
műszerfalon megjelenő jelzéseket figyelembe veszi, és időben helyre-
állítja a megfelelő abroncsnyomást, azzal növelhető az abroncsok élet-
tartama, amivel energiát és pénzt takaríthat meg.

Az abroncsválasztást nem befolyásolja sem a direkt, sem az indirekt
TPMS rendszer. Az előbbinek nincs közvetlen kapcsolata az abron-
csokkal, míg az utóbbinál a szenzorok bármilyen típus belsejébe felsze-
relhetők. A TPMS abban segít, hogy az abroncs a karakterisztikájának
megfelelően, a lehető leghosszabb ideig szolgálja használóját.

Cash

TPMS minden autóban
November elseje óta csak olyan személygépjárművek gördülhetnek le a gyártósorok-
ról, amelyeket abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel (Tire Pressure Monitoring
System, TPMS) szereltek fel. A gyárilag előírt légnyomástól történő eltérés, csökken-
ti a futásteljesítményt, a stabilitást, és a fogyasztást is kedvezőtlenül befolyásolja.

– Az ön férjének tífusza van. Az olyan súlyos, hogy ab-
ba belehal, vagy belehülyül – közli az orvos.

– Istenem, Istenem – fakad sírásra az asszony –, valóban
csak ez a két lehetõség áll fenn?

– Asszonyom, nekem elhiheti. Én magam is átestem
ezen a betegségen.
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Az idén 15 éves Graphisoft Park október köze-
pén egy újabb innovatív fejlesztését mutatta be
bérlőinek és a fővárosnak.

A világban és az EU-n belül is egyre hangsú-
lyosabbá válnak az elektromos hajtású jármű-
vek. Az USA és több nyugat-európai ország is
komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében,
hogy népszerűsítsék az elektromos árammal
hajtott autókat, és elősegítsék azok elterjedését.
Az Európai Unió hazánk számára több olyan el-
várást fogalmazott meg, melyek ennek elterjedé-

A Józsefvárosban (is)
szükség van minden par-
kolóhelyre. A Dologház
utcában precízen felfes-
tették, hogy két kerékkel
még a járdán is lehet par-
kolni. Taxis kolléga hívta
fel a figyelmet arra, hiába
a precíz felfestés, ha egy
évtizedek óta felesleges
korlát elveszi egy autó he-
lyét. Valamikor ott egy

óvoda volt, de az már évtizedekkel ezelőtt be-
zárt.

Természetesen megkerestem Józsefváros pol-
gármesterét, és láss csodát,

néhány nap alatt eltávolították a felesleges korlá-
tot. Apró üröm az örömben: négy korlátoszlopból
kettőt úgy vágtak le, hogy 6 - 8 milliméteres cső-
csonk maradt a járdán, amelyek úgy vágják ki a
gumikat, mint a kés… 

Remélem, nemsokára azokat is eltávolítják!
Juhász Péter
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Egyre több a gyorstöltő a fővárosban

eTaxidroszt Óbudán

Egy korláttal kevesebb… 

Csak a csonkok ne maradtak volna ott!

Korlát volt… 

…korlát nincs!

Megszaporodtak a leintések! 
Nyugodtan mondhatjuk, forradalmi változás történt egy évvel ezelőtt a taxis szakmában!
Egységes autók, egységes tarifa, egységes megjelenés. És ami törvényszerű volt, meg-
szaporodtak a leintések. Egyre többen merik igénybe venni az utcán a taxikat, egyre töb-
ben mernek beülni a taxikba a taxiállomáson. Ki hitte volna néhány évvel ez előtt?

Éveken keresztül, még a taxiállomás mellől is telefonon hívták a taxitársaságot. Egy-
részt mert így olcsóbb volt, másrészt volt egy 99 százalékos garancia, hogy nem csapják
be a kedves utast. 

Lassan visszatérünk a két-három évtizeddel ezelőtti világhoz. Nem kell rettegni a taxi-
ban, hogy jaj, mennyi lesz a „mutatvány” vége? Nem pöröghet felelőtlenül a taxióra sem.
20-30 forint eltéréssel mindennap ugyanannyit fizet az utas ugyanazon az útvonalon, a
forgalom, a jelzőlámpák függvényében. Ezért aztán egyre többen integetnek taxi után.
Sőt, már néha ácsorognak is a taxiállomáson, szabad kocsira várva.

Úgy, mint két-három évtizeddel ezelőtt… Horváth András

Szokatlan látvány, utas vár a taxira
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sét szorgalmazzák. Hazánkban ezt a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) által meghirdetett Jedlik Ányos Terv
(JÁT) fogja össze, melynek célja az elektromos közúti
közlekedés elterjedése, az elektromos járműipar, illetve
a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, fejlesztések előse-
gítése és koordinálása.

Az NGM-mel szorosan együttműködő Jedlik Ányos
Klaszter (JÁK) szakmai támogatásával a különböző ipar-
ágakhoz tartozó gazdasági és technológia cégek a
Graphisoft Parkban egymásra találtak, és ehhez a szel-
lemiséghez próbáltak meg a maguk módján hozzájárul-
ni. Hiszen minden e-mobility iránt érdeklődő várja az
elektromos autók elterjedését és a villámtöltők megje-
lenését szerte a világon.

A Graphisoft Park a Budapest Taxival közösen létre-
hozta Budapest első „eTaxi Droszt”-ját, ahol lehetőség
nyílik az elektromos autók és taxik villámtöltésére is.
Így a Parkban dolgozók már közvetlenül is élvezhetik
az e-mobilitás előnyeit. Lehetőség nyílik minden park-
ban dolgozó és látogató számára, hogy ezentúl kör-
nyezetbarát eTaxival közlekedjenek a városban, így
hozzájárulva élhetőbb fővárosunkhoz. Természe-
tesen az eTaxiállomásra telepített villámtöltő nem
csak a Budapest Taxi gépjárműveit tudja kiszol-
gálni, hanem akár a Park dolgozóinak elektromos
autóit is.

Az „e” töltőállomás átadásán Glattfelder Béla,
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazda-
ságszabályozásért felelős államtitkára elmondta:
az Európai Parlament és az EU Tanácsa hamaro-
san véglegesíti azt a megállapodást, amely az al-
ternatív közlekedési infrastruktúrák kiépítéséről
szól. Ez az új irányelv kötelezi az uniós országokat
arra, hogy a Graphisoft Parkban átadott töltőoszlo-
pokhoz hasonlókat minél nagyobb számban állítsa-
nak fel területükön.

Bojár Gábor, a Graphisoft egyik alapítója örö-
mének adott hangot, hogy a Parkban valósulhatott
meg ez az innovatív fejlesztés.

Horváth Csaba a Budapest Taxi részéről beje-
lentette, hogy a korábban beszerzett zöld flotta és
a most átadott villámtöltő után nem állnak meg, ha-
nem a közeljövőben 2 újabb villámtöltőt szeretnének
telepíteni olyan helyszínekre, ami fontos az idegen-
forgalomnak és a városnak is. Ilyen helyszín a Liszt Ferenc reptér,
valamint az Andrássy út, ahol az ideérkező turisták láthatják Buda-
pest fejlődést. Az eseményen a Budapest Taxi bemutatta elektro-
mos flottájának egy újabb autóját.

37

Az idõs férfi feleségül veszi a csinos, fiatal
nõt. A nászéjszakán a menyecske elkezd sopán-
kodni:

– Úgyis meghalunk, úgyis meghalunk.
– Már miért halnánk meg – lepõdik meg a férj

–, amikor elõttünk az élet?
– Hát – mondja a nõ –, te az erõlködéstõl, én

meg a röhögéstõl.
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Az idén 15 éves Graphisoft Park október köze-
pén egy újabb innovatív fejlesztését mutatta be
bérlőinek és a fővárosnak.
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sét szorgalmazzák. Hazánkban ezt a Nemzetgazdasági
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meg ez az innovatív fejlesztés.

Horváth Csaba a Budapest Taxi részéről beje-
lentette, hogy a korábban beszerzett zöld flotta és
a most átadott villámtöltő után nem állnak meg, ha-
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Az idõs férfi feleségül veszi a csinos, fiatal
nõt. A nászéjszakán a menyecske elkezd sopán-
kodni:

– Úgyis meghalunk, úgyis meghalunk.
– Már miért halnánk meg – lepõdik meg a férj

–, amikor elõttünk az élet?
– Hát – mondja a nõ –, te az erõlködéstõl, én

meg a röhögéstõl.
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

A „Tata Steel” Európa második
legnagyobb, és világ tizedik leg-
nagyobb acélgyártója. A folyé-

kony acélgyártás és hengerlés az Egyesült Királyság, Magyar-
ország, Hollandia és India

területén több helyszínen is megtalálhatók. Ez acél-
termékek és különböző szolgáltatások szállítója az építőipari, autó-
ipari, gépipari és csomagolóanyag-gyártó vállalatok számára világ-
szerte. A Tata Steel összesített nyersvastermelése több mint 28 mil-

lió tonna évente, és megközelítőleg 81.000 dolgozót alkal-
maz négy kontinensen.

Namármost.
A speditőr úgynevezett „bukkolt” időt adott meg, azaz hajszál-

pontosan délután 15 órára kellett a gyárkapun behajtanunk
a szállítmánnyal. Pontosan érkezünk, semmi probléma. A bizton-

sági őr elkéri a szállítólevelet, elmagyarázza, hogy védő-
sisak, vasorrú biztonsági cipő viselése kötelező, dohá-
nyozni tilos, és a világító mellény nélkül ki sem szállha-
tunk a kocsiból. Okés. Aztán fényképfelvétel, személyi
okmányok fénymásolata stb. macerák sorozata, mint-
ha legalábbis a NASA állomásán tartózkodnánk...

Jókat vigyorogtunk egymás között ezen a felhajtá-
son, és vártuk, hogy végre valaki szóljon, hová áll-
junk a lerakodáshoz. Eltelt egy fél óra, de semmi.
Aztán jött egy ember, kezembe nyomott egy térké-
pet és elmagyarázta merre menjünk a gyár terüle-
tén belül (egyébként a gyár területe egy budapesti
kerület nagyságával – mondjuk a Krisztinavárosé-
val – azonos területen fekszik).

Megérkezünk az adott helyre, várakozás, ácsor-
gás, de semmi. Az angolok – már vagy hatan – né-
zik a szállítólevelet, csóválják a fejüket, ez nem jó,
ez nem idevaló, ezt nem itt kell lepakolni, hanem
a másik – szintén kerületnyi – telepen. Okés,
irány a másik telep. Nem húzom tovább, a másik

területen az összes hercehurca (fénykép, személyik fénymásolása,
kioktatás stb.) megismétlődött. Addig-addig tanakodtak a királynő
alattvalói, ameddig lejárt a munkaidejük. Hurrá! Igaz hogy mi ponto-
san érkeztünk, de sajnos nem tudja senki, kinek az áruja ez. Gyer-
tek vissza: „tomorrow morning”…
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Taxiból kamionba 20. rész

Egy vEgy vásárásárlás örlás örömeiömei

Folytatás a 41. oldalon
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Győrben 220 fuvar/fő. Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés  
havonta, folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány  (a Morrison’s  
Ligetet biztosan ismered TE is!)

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 

Győrben:       +36-70 5 888 904 -es
Budapesten: +36-70 5 888 905 -ös

 telefonszámot a részletekért és gyere el személyesen.
Címünk: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO park)

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

Okés. Másnap 7 órakor (szombat) igencsak álmos fejjel
megjelentünk a gyárkapuban, és a kihalt gyárterületen végre
megláttam egy targoncást. Elkaptam. Gyere csak, haver, hová
tegyük le ezt a cuccot? A pasas érthetetlenül néz, majd telefon,
angol hadarás, és mutatja: itt stop, és várjatok... 

Várunk. 10 óra, majd 11, és várunk, sehol egy lélek... Délben
előkerült egy biztonsági szolgálatos emberke autóval, és közöl-
te, hogy mivel ma szombat van, senki nincs bent aki leszedné
az árut. Az a targoncás, akivel beszéltem, „másik részleghez
tartozik”...

Majd hétfőn reggel 7-kor. Hogy az a... Miért nem tudták
ezt tegnap? Akkor a nyavalya sem kel fel, és van két szabad-
napunk.

Nos, a történetet csak annyit hivatott bizonyítani, hogy az
angolok sem tudják

néha, hol áll a
fejük. (Persze
hétfőn lepakol-
tak, a fent leírt
cirkuszi attrakci-
ók megismétlé-
sével.)

Vasárnap az-
tán császkálásba
kezdtünk, és néz-
zétek, mi talál-
tunk. Nem, nem...
ez nem a párizsi
Notre Dame. Ez
az itteni templom,
de kísérteties a
hasonlóság. Saj-
nos nem volt nyit-
va, így csak kívülről
gyönyörködhe t -
tünk benne.

Mikor végre meg-
szabadultunk a ho-
zott cucctól, a spe-
di átirányított Liver-
poolba, felpakolni
egy teljes kamionra
való árut, szaknyel-
ven: teljes rako-
mányt. (Ez általában 24-25 tonnányi áru.) Rendben, gyerünk tehát a
Beatles-fiúkhoz. A felrakóhely Liverpool, Dublin Street, lent a franc-
ban, a kikötőnél. Beatles-ék pedig tőle 4 km, Britannia Vaults, Kings
Dock St.Liverpool (L3/4AD ezt kell beírnod a GPS-be, ha meg is
akarod találni.)

István közölte, hogy roppantul nem érdekli Ringo Star és csapata,
különben is, Rolling-rajongó. Arról nem beszélve, hogy a busz – an-

gol busz lévén – akkor
jön, amikor neki tetszik, és különben is rettenetesen sür-
gős „alváselintéznivalója” van.

Megint egyedül maradtam, és ezeket az egyedülléte-
ket nagyon élvezem, mert császkálok-tekergek-csavar-
gok és olyan felfedezőutakat teszek, mint Marco Polo.
Nagy lendülettel kiugrottam hát a kamionból, felfegyver-
kezve telefonommal és pénzzel, elfeledve a szótárt...

Nos lássuk. Ezen az úton kell menni egyenesen, aztán
át a hídon, ott a buszmegálló, ez eddig kb. három kilo-
méter, az semmi... GO.

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is
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nák és  békebeli porcelánok között karcsú lábú székek és elegáns
báliruhák, száz évvel ezelőtti hangulat. Ámultam és bámultam, és kö-
nyékig turkáltam a csodák között. Kibányásztam a kacatok közül egy
ezüst teáskészletet és szerintem a Királynő első-báli cipellőjét. Per-
sze ez csak vicc... Mindenesetre hatalmas szatyorral támolyogtam ki
a boltból, és az órámra nézve igencsak lebénultam a meglepetéstől.
Három órán keresztül rámoltam, válogattam, alkudoztam és gyűjtö-
gettem. A táska roppant súlya eltántorított Ringóéktól, gyerünk visz-
sza a kamionhoz. Felmásztam, elpakoltam és lerogytam. Beatles-ék
várhatnak, majd ha legközelebb Liverpoolba megyek. Nos, nézzé-
tek a csodakatedrálist és a „kincseimet”. Erőm már elszállt, és külön-
ben is idő már nincs: holnap indulunk, ugyanis a következő feladat:
Angliából le Olaszországba (hurrá!!!), ráadásul Franciaországon át
(Frejus-alagút).

Simán vettük a szokásos „akadályokat”, mármint a hajókázást át a
Csatornán, és Dunkerque-ben partra szállva tovább a francia oldalon
lefelé... A Frejus méregdrága, és dögunalmas. Ez egy vasúti-közúti
alagútrendszer, mely az Alpok alatt összeköttetést teremt Olaszor-
szág és Franciaország között, a Torino-Lyon vasútvonalon.

Amikor átértünk, puszit dobtam Olaszországnak és remekül érez-
tem magam. Rögtön jókedvem lett. (Napsütés, meleg, kell ennél ne-
kem több??? Nem!) A változatosság kedvéért most Genovába szállí-
tottunk, a már ismert kikötőbe élelmiszer-alapanyagokat. (Hatalmas
dobozok voltak, és még le is plombálták a pótkocsit az angolok, a fe-
ne tudja mi volt benne.) Ez majd ugye megy Máltára. Szépen halad-
tunk az olasz A1-es autópályán, aminek egyébként az a neve, hogy
Autostrada del Sole (napsütéses autópálya). Tervezgettem a szoká-
sos kiruccanásos-csavargásos-boldogságos-programot... Hát mire
leértünk, szakadó eső és olyan feketeség várt, amire az angolok is
tisztelettel kalapot emelnének. Szóra sem érdemes az a nap, durcá-
san ültem a kamionban és kijelentettem, hogy ezentúl utálni fogom
Olaszországot. István ezen csak nevetett (szerintem nem alaptala-

nul). A feladat elvégezve, visszafelé Svájcon keresztül márványlapok
az angoloknak. Mint említettem Svájcon keresztül kellett mennünk,
és másokkal ellentétben én nem szeretem sem az országot, sem az
ottani mentalitást. Olyan nagyra vannak magukkal, hogy hatméteres
rúddal sem lehet elérni a magasra tartott orrukat...

Nem akartak átengedni a St. Gotthárdon. A Gotthárd-alagút (né-
metül Gotthard-Tunnel) egy közúti alagút elnevezése Svájcban, mely
az Alpokon átkelő Zürich–Milánó útvonal részét alkotja (Európa
egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala). A világon a 2. leghosz-
szabb közúti alagút, hossza 17 km, Göschenent és Airolót köti ösz-
sze. Az A2-es autópálya halad át rajta. 2001. október 24-én alagúttűz
miatt 11-en vesztették életüket. A balesetek megelőzése érdekében
80 km/h-s sebességkorlátozást és 150 m-es követési távolságot ír-
tak elő. Igen jelentős a teherautó-forgalom (napi mintegy 3500 kami-
on halad át az alagúton). Na, ez aztán jelentősen lelassítja az életet.
Egyszerűen leírva, az a kb. 300 km-es táv (ennyi, amíg Svájcon ke-
resztülmegyünk) „normális” országokban 4 órás út, itt 6,5 óra.

Mindenhol megállítanak, lassítanak, korlátoznak és ellenőriznek.
Emellett persze minden áthaladó vámoltat. Speditőriroda, Vámiroda:
ismerős a csapat, nem először vagyunk itt, pillanatok alatt elintéztem
a vámolást (Angelica kisasszony már régi ismerős, olaszul cseve-
günk, persze hogy előnyben részesülök), és finom, igazi olasz kávé-
val kínál. (Nem az automatából, ami minden sofőrnek jár, nem, nem...
Saját főzésű remek kávét ad!) Miközben csevegünk, hatalmas csat-
tanás, villámlás és rászakadt az ég Svájcra is. 

Egyszóval belépett életünkbe az Ősz. Csúszós utak, eső és sár,
egyáltalán nem szeretem. És amikor ezt így átgondoltam (milyen po-
csék idő jön), óriási robajra lettünk figyelmesek. Kirohantam az iro-
dából az útra, és a vámterület hatalmas parkolójában mit látok? Két
kamion egymásnak HÁTTAL összeakaszkodott. Azaz: mindkét kollé-
ga tolatott, de egymásnak. A két pótkocsi csókot váltott, aztán meg-
álltak.

Azonnal kiáltottam Istvánnak: látod? Na EZÉRT nem tolatok…
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Darabokra szedik szét a
Sibrik Miklós utcai felüljárót,
Kőbánya és Kispest között.
Hasonló sorsra jutott az úgy-
nevezett „százlábú” híd a Ke-
repesi úton. De mi a baj ve-
lük? Ugyanaz, mint a német-
országi sorstársaikkal. Beáz-
nak, rozsdásodnak, erről szá-
molt be az ADAC Motorwelt,
a Német Autóklub lapja. 

Egyedül Hamburgban
2500 híd van! Összeha-
sonlításképpen Velencé-
ben összesen 435… A
legforgalmasabb mün-
cheni hidat naponta
160.000 (!) jármű hasz-
nálja.

Ne lepődjünk meg a hi-
dak nagy számán, gondolva
a néhány budapesti Duna-
hidra. A németországi felsorolásban az ösz-
szes híd benne van. Például Budapesten is
vannak hidak az Ördög-árok felett épp úgy,
mint a Rákos-patak felett. 

A cikk szerint a hidaknak hatalmas rázkó-
dásokat kell kibírniuk, jönnek – mennek raj-
tuk a teher- és személyautók. És akkor ott

van nyáron a forróság, télen a hideg. Kitá-
gulnak, összehúzódnak a betonelemek, a
fém alkatrészek, becsorog az eső, ami szét-
feszíti a betongerendákat. A víz hatalmas
pusztítást tud okozni. Beszélni kell még a
folyamatos talajmozgásról. A tartóoszlopok-

kal együtt mozog az egész felépítmény, az
állandó súrlódás is kárt tesz a hidakban.
Ezért kell őket folyamatosan karbantartani,
illetve ezért kell időnként elkezdeni a nagy-
javításokat. 

Juhász Péter

Németországban is

Sok a baj a hidakkSok a baj a hidakkal, a fal, a felülelül járjárókkókkalal
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Légitársaságok – terminálok

Két sávban haladhatnak a járművek a repülőtéren a terminálra vezető
úton. Nagyon balesetveszélyes helyzetet teremthet az, amikor valaki
éppen akkor vált sávot, amikor odaérkezik ahhoz a becsatlakozáshoz,
ahol a taxik felmennek a parkolókból a terminálra.

Taxis kolléga javaslata, hogy záróvonallal akadályozzák meg ezt a ve-
szélyes manővert. Taxi jön ki a parkolóból, menne fel a terminálra, látja
szabad a bal oldali sáv, csak a jobb oldali sávban jön jármű. És akkor
az utolsó pillanatban sávot vált a másik jármű…

A záróvonal ezt megakadályozná. Azt én tettem hozzá a javaslathoz,
hogy a STOP-táblát visszacserélném a korábbi „Elsőbbségadás köte-
lező!” jelzőtáblára. Ugyanis a nagyparkolóból kijövet a taxi megérkezik
a terminálra vezető úthoz, és a kanyarban jól látja a „főúton” haladó
forgalmat. Látja, nem jön senki, gáz bele…

Most viszont – szerintem – feleslegesen meg kell állni, és álló helyzet-
ben nagyon rossz a rálátás a „főútra” Az illetékes válasza, rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A jelzett helyen a záróvonal felfestése megakadályozná, hogy az „E”
porta felől szabályosan el lehessen hagyni a repülőteret, hiszen a zá-
róvonalon át kellene haladni.

Nem minden repülőtérre érkező használja útjainkat napi szinten,
ezért ha a rendőrségi ellenőrző pontnál nem kanyarodnak le az „E”
porta irányába és nem a jobb oldali sávban haladnak, akkor a záróvo-
nal miatt ezt már nem tehetik meg a következő parkolókról tájékoztató
táblák észlelésekor. 

A „STOP” tábla szükségességét bizonyítja, hogy több eset-
ben következett be közlekedési baleset, mert a gépjárműve-
zetők nem álltak meg és nem adtak elsőbbséget a tőlük jobb-
ról érkező járműveknek. 

Az előírás enyhítése tovább növelné a balesetek bekövetkezésének
esélyét. A hivatkozás, miszerint „lendületből nagyon jól láthatóak a re-
pülőtérre igyekvő járművek” jó látási viszonyok között igaz lehet, de ez
a közlekedési jelzőtábla tekintetében nem releváns, hiszen az „ÁLLJ!
Elsőbbségadás kötelező!” táblát ugyanúgy (és ugyanazt látva) közelí-
tik meg a járművek, mint az „Elsőbbségadás kötelező!” táblát. 

Megállni azért kell, mert ott győződik meg a járművezető,
hogy a használni kívánt sávra valóban kikanyarodhat-e. 

Amennyiben az útszakaszra vonatkozó forgalmi szabályok betartá-
sával közlekednek a gépjárművek, akkor balesetveszély nélkül tudják
használni a repülőtér útjait. 

Manel Moreno 
Közúti- előtér kereskedelmi szolgáltatások 
vezető
Budapest Airport Zrt. kereskedelmi üzletág

Köszönjük a szakmailag teljesen korrekt választ.
JuP

Továbbra sem lesz záróvonal, 
a repülőtéri terminálhoz vezető úton

Egy évvel ezelőtt közöltük utoljára, hogy
melyik légitársaság melyik terminálról indít-
ja a járatát. Azóta nagyot lendült a turiz-
mus, újabb és újabb légitársaságok jelen-
tek meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülő-
téren. Már japán és kínai járatokkal is talál-
kozhatunk. 

A terminál-lista az induló járatokkal kap-
csolatos, az érkezésnél lehetnek változások
a kifutópályák foglaltságának függvényé-
ben. Tehát, lehet egyik alkalommal az adott
járat az A terminálra érkezik, más alkalom-
mal pedig a B terminálra. 

Egyetlen kakukktojás van a listában, az

egyes terminál bezárt ugyan, de a román
Air Explore légitársaság járata az egyes ter-
minálról, egész pontosan a kisgépes termi-
nálról indul. Ez a kisgépes terminál, a nagy
terminál mellett van, ha elhaladtunk a nagy,
bezárt terminál mellett, akkor jobb kéz felé
meglátjuk a bejáratát.

Továbbra sem lesz itt

záróvonal és a Stop-

tábla is marad
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nák és  békebeli porcelánok között karcsú lábú székek és elegáns
báliruhák, száz évvel ezelőtti hangulat. Ámultam és bámultam, és kö-
nyékig turkáltam a csodák között. Kibányásztam a kacatok közül egy
ezüst teáskészletet és szerintem a Királynő első-báli cipellőjét. Per-
sze ez csak vicc... Mindenesetre hatalmas szatyorral támolyogtam ki
a boltból, és az órámra nézve igencsak lebénultam a meglepetéstől.
Három órán keresztül rámoltam, válogattam, alkudoztam és gyűjtö-
gettem. A táska roppant súlya eltántorított Ringóéktól, gyerünk visz-
sza a kamionhoz. Felmásztam, elpakoltam és lerogytam. Beatles-ék
várhatnak, majd ha legközelebb Liverpoolba megyek. Nos, nézzé-
tek a csodakatedrálist és a „kincseimet”. Erőm már elszállt, és külön-
ben is idő már nincs: holnap indulunk, ugyanis a következő feladat:
Angliából le Olaszországba (hurrá!!!), ráadásul Franciaországon át
(Frejus-alagút).

Simán vettük a szokásos „akadályokat”, mármint a hajókázást át a
Csatornán, és Dunkerque-ben partra szállva tovább a francia oldalon
lefelé... A Frejus méregdrága, és dögunalmas. Ez egy vasúti-közúti
alagútrendszer, mely az Alpok alatt összeköttetést teremt Olaszor-
szág és Franciaország között, a Torino-Lyon vasútvonalon.

Amikor átértünk, puszit dobtam Olaszországnak és remekül érez-
tem magam. Rögtön jókedvem lett. (Napsütés, meleg, kell ennél ne-
kem több??? Nem!) A változatosság kedvéért most Genovába szállí-
tottunk, a már ismert kikötőbe élelmiszer-alapanyagokat. (Hatalmas
dobozok voltak, és még le is plombálták a pótkocsit az angolok, a fe-
ne tudja mi volt benne.) Ez majd ugye megy Máltára. Szépen halad-
tunk az olasz A1-es autópályán, aminek egyébként az a neve, hogy
Autostrada del Sole (napsütéses autópálya). Tervezgettem a szoká-
sos kiruccanásos-csavargásos-boldogságos-programot... Hát mire
leértünk, szakadó eső és olyan feketeség várt, amire az angolok is
tisztelettel kalapot emelnének. Szóra sem érdemes az a nap, durcá-
san ültem a kamionban és kijelentettem, hogy ezentúl utálni fogom
Olaszországot. István ezen csak nevetett (szerintem nem alaptala-

nul). A feladat elvégezve, visszafelé Svájcon keresztül márványlapok
az angoloknak. Mint említettem Svájcon keresztül kellett mennünk,
és másokkal ellentétben én nem szeretem sem az országot, sem az
ottani mentalitást. Olyan nagyra vannak magukkal, hogy hatméteres
rúddal sem lehet elérni a magasra tartott orrukat...

Nem akartak átengedni a St. Gotthárdon. A Gotthárd-alagút (né-
metül Gotthard-Tunnel) egy közúti alagút elnevezése Svájcban, mely
az Alpokon átkelő Zürich–Milánó útvonal részét alkotja (Európa
egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala). A világon a 2. leghosz-
szabb közúti alagút, hossza 17 km, Göschenent és Airolót köti ösz-
sze. Az A2-es autópálya halad át rajta. 2001. október 24-én alagúttűz
miatt 11-en vesztették életüket. A balesetek megelőzése érdekében
80 km/h-s sebességkorlátozást és 150 m-es követési távolságot ír-
tak elő. Igen jelentős a teherautó-forgalom (napi mintegy 3500 kami-
on halad át az alagúton). Na, ez aztán jelentősen lelassítja az életet.
Egyszerűen leírva, az a kb. 300 km-es táv (ennyi, amíg Svájcon ke-
resztülmegyünk) „normális” országokban 4 órás út, itt 6,5 óra.

Mindenhol megállítanak, lassítanak, korlátoznak és ellenőriznek.
Emellett persze minden áthaladó vámoltat. Speditőriroda, Vámiroda:
ismerős a csapat, nem először vagyunk itt, pillanatok alatt elintéztem
a vámolást (Angelica kisasszony már régi ismerős, olaszul cseve-
günk, persze hogy előnyben részesülök), és finom, igazi olasz kávé-
val kínál. (Nem az automatából, ami minden sofőrnek jár, nem, nem...
Saját főzésű remek kávét ad!) Miközben csevegünk, hatalmas csat-
tanás, villámlás és rászakadt az ég Svájcra is. 

Egyszóval belépett életünkbe az Ősz. Csúszós utak, eső és sár,
egyáltalán nem szeretem. És amikor ezt így átgondoltam (milyen po-
csék idő jön), óriási robajra lettünk figyelmesek. Kirohantam az iro-
dából az útra, és a vámterület hatalmas parkolójában mit látok? Két
kamion egymásnak HÁTTAL összeakaszkodott. Azaz: mindkét kollé-
ga tolatott, de egymásnak. A két pótkocsi csókot váltott, aztán meg-
álltak.

Azonnal kiáltottam Istvánnak: látod? Na EZÉRT nem tolatok…
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Darabokra szedik szét a
Sibrik Miklós utcai felüljárót,
Kőbánya és Kispest között.
Hasonló sorsra jutott az úgy-
nevezett „százlábú” híd a Ke-
repesi úton. De mi a baj ve-
lük? Ugyanaz, mint a német-
országi sorstársaikkal. Beáz-
nak, rozsdásodnak, erről szá-
molt be az ADAC Motorwelt,
a Német Autóklub lapja. 

Egyedül Hamburgban
2500 híd van! Összeha-
sonlításképpen Velencé-
ben összesen 435… A
legforgalmasabb mün-
cheni hidat naponta
160.000 (!) jármű hasz-
nálja.

Ne lepődjünk meg a hi-
dak nagy számán, gondolva
a néhány budapesti Duna-
hidra. A németországi felsorolásban az ösz-
szes híd benne van. Például Budapesten is
vannak hidak az Ördög-árok felett épp úgy,
mint a Rákos-patak felett. 

A cikk szerint a hidaknak hatalmas rázkó-
dásokat kell kibírniuk, jönnek – mennek raj-
tuk a teher- és személyautók. És akkor ott

van nyáron a forróság, télen a hideg. Kitá-
gulnak, összehúzódnak a betonelemek, a
fém alkatrészek, becsorog az eső, ami szét-
feszíti a betongerendákat. A víz hatalmas
pusztítást tud okozni. Beszélni kell még a
folyamatos talajmozgásról. A tartóoszlopok-

kal együtt mozog az egész felépítmény, az
állandó súrlódás is kárt tesz a hidakban.
Ezért kell őket folyamatosan karbantartani,
illetve ezért kell időnként elkezdeni a nagy-
javításokat. 

Juhász Péter

Németországban is

Sok a baj a hidakkSok a baj a hidakkal, a fal, a felülelül járjárókkókkalal
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Légitársaságok – terminálok

Két sávban haladhatnak a járművek a repülőtéren a terminálra vezető
úton. Nagyon balesetveszélyes helyzetet teremthet az, amikor valaki
éppen akkor vált sávot, amikor odaérkezik ahhoz a becsatlakozáshoz,
ahol a taxik felmennek a parkolókból a terminálra.

Taxis kolléga javaslata, hogy záróvonallal akadályozzák meg ezt a ve-
szélyes manővert. Taxi jön ki a parkolóból, menne fel a terminálra, látja
szabad a bal oldali sáv, csak a jobb oldali sávban jön jármű. És akkor
az utolsó pillanatban sávot vált a másik jármű…

A záróvonal ezt megakadályozná. Azt én tettem hozzá a javaslathoz,
hogy a STOP-táblát visszacserélném a korábbi „Elsőbbségadás köte-
lező!” jelzőtáblára. Ugyanis a nagyparkolóból kijövet a taxi megérkezik
a terminálra vezető úthoz, és a kanyarban jól látja a „főúton” haladó
forgalmat. Látja, nem jön senki, gáz bele…

Most viszont – szerintem – feleslegesen meg kell állni, és álló helyzet-
ben nagyon rossz a rálátás a „főútra” Az illetékes válasza, rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A jelzett helyen a záróvonal felfestése megakadályozná, hogy az „E”
porta felől szabályosan el lehessen hagyni a repülőteret, hiszen a zá-
róvonalon át kellene haladni.

Nem minden repülőtérre érkező használja útjainkat napi szinten,
ezért ha a rendőrségi ellenőrző pontnál nem kanyarodnak le az „E”
porta irányába és nem a jobb oldali sávban haladnak, akkor a záróvo-
nal miatt ezt már nem tehetik meg a következő parkolókról tájékoztató
táblák észlelésekor. 

A „STOP” tábla szükségességét bizonyítja, hogy több eset-
ben következett be közlekedési baleset, mert a gépjárműve-
zetők nem álltak meg és nem adtak elsőbbséget a tőlük jobb-
ról érkező járműveknek. 

Az előírás enyhítése tovább növelné a balesetek bekövetkezésének
esélyét. A hivatkozás, miszerint „lendületből nagyon jól láthatóak a re-
pülőtérre igyekvő járművek” jó látási viszonyok között igaz lehet, de ez
a közlekedési jelzőtábla tekintetében nem releváns, hiszen az „ÁLLJ!
Elsőbbségadás kötelező!” táblát ugyanúgy (és ugyanazt látva) közelí-
tik meg a járművek, mint az „Elsőbbségadás kötelező!” táblát. 

Megállni azért kell, mert ott győződik meg a járművezető,
hogy a használni kívánt sávra valóban kikanyarodhat-e. 

Amennyiben az útszakaszra vonatkozó forgalmi szabályok betartá-
sával közlekednek a gépjárművek, akkor balesetveszély nélkül tudják
használni a repülőtér útjait. 

Manel Moreno 
Közúti- előtér kereskedelmi szolgáltatások 
vezető
Budapest Airport Zrt. kereskedelmi üzletág

Köszönjük a szakmailag teljesen korrekt választ.
JuP

Továbbra sem lesz záróvonal, 
a repülőtéri terminálhoz vezető úton

Egy évvel ezelőtt közöltük utoljára, hogy
melyik légitársaság melyik terminálról indít-
ja a járatát. Azóta nagyot lendült a turiz-
mus, újabb és újabb légitársaságok jelen-
tek meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülő-
téren. Már japán és kínai járatokkal is talál-
kozhatunk. 

A terminál-lista az induló járatokkal kap-
csolatos, az érkezésnél lehetnek változások
a kifutópályák foglaltságának függvényé-
ben. Tehát, lehet egyik alkalommal az adott
járat az A terminálra érkezik, más alkalom-
mal pedig a B terminálra. 

Egyetlen kakukktojás van a listában, az

egyes terminál bezárt ugyan, de a román
Air Explore légitársaság járata az egyes ter-
minálról, egész pontosan a kisgépes termi-
nálról indul. Ez a kisgépes terminál, a nagy
terminál mellett van, ha elhaladtunk a nagy,
bezárt terminál mellett, akkor jobb kéz felé
meglátjuk a bejáratát.

Továbbra sem lesz itt

záróvonal és a Stop-

tábla is marad
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– Olyan szenvedélyes
vagy, mint Casanova –
sóhajt fel a feleség.

– De hiszen õ már
több száz éve halott!

– Éppen azért.

lapodást azonnal felmondta 313 esetben és
kezdeményezte az illetékes közlekedési hatóságnál a taxiszolgáltató
engedélyének visszavonását. Árdrágítást nem eredményező, ám a Taxi
Rendelet súlyos megsértő esetekben a Budapesti Közlekedési Köz-
pont az alábbi – hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok-
nál kezdeményezett eljárást.

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 340 darab eset 
Közlekedési Felügyelőség 839 darab eset
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 680 darab eset 
Az ellenőrzések fokozott mértékben kiterjednek a külső megjelené-

sükben is rendeletsértő taxi gépkocsik kiszűrésére, vagy az engedély-
lyel nem rendelkező taxi szolgáltatók tettenérésére. 
Az engedéllyel nem rendelkező taxis vállalkozásokkal szemben a ható-
ságok tudnak hatékonyan fellépni, ezért az ellenőrzések megállapításai
kapcsán eljárást náluk kezdeményezünk.

Várkonyi Ágnes 
Budapesti Közlekedési Központ

Köszönettel vettük a választ.
Juhász Péter

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Most egy előételt mutatok be nektek, ami egyszerűen elkészíthető, fi-
nom és vitamindús is, valamint vendégeitek elismerését is besö-
pörhetitek vele.

Ez pedig a kon-
fitált libamáj,
sült tökkel, grá-
nátalmával.

Kell hozzá egy li-
bamáj, egy tök, és
egy gránátalma. 

A libamájat liba-
zsírban egy órán át
éppen csak mele-
gen tartjuk, a lé-
nyeg, hogy ne sül-
jön! A feldarabolt
tököt sütőben pu-
hára sütjük. A máj-
ból szeleteket vágunk, lehet még langyosan. 

A tökből pogácsát formázunk, ha van pogácsaszaggatóval, s a máj
mellé helyezzük. 

A gránátalma belsejét kanállal kikaparjuk és a tökre halmozzuk, s ez-
zel készen is vagyunk, kínálhatjuk. 

Mellé egy kis tokaji édes szamorodni igazán jó választás.
Fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City22

Ezen a szép sárga taxin a Belvárosban ott a minősítést
igazoló matrica, csak a szabadjelző nem stimmel...

Tálalva

Alkalmazottak, figyeljetek 
a járulékok befizetésére! 

Közeledve a nyugdíjas évekhez, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ösz-
szegyűjtötte, hol dolgoztam eddig és mennyi járulékot fizettek utánam
az elmúlt évtizedekben. Magánjellegű érdekesség, hogy első munka-
viszonyom 14 éves (!) koromban volt. Egy Ingatlankezelő Vállalatnál,
kőműves mellett voltam segédmunkás. A másik érdekesség, hogy a
45 éves munkaviszonyom alatt 5 napig voltam betegállományban.
1989-ben egy részeg szovjet katona felborította teherautójával taxi-
mat. Meg sem állt velem a rohammentő a Honvéd Kórház Idegsebé-
szetének Intenzív osztályáig. Öt napig tartottak bent. A hatodik napon
már dolgoztam… 

Ami, viszont közügy és fontos a mai fiataloknak: volt, amikor nem fi-
zettek utánam járulékot! Életem során eddig mindig két-három mun-
kaviszonyom volt egy időben. 1994-ben, két évtizeddel ezelőtt egy kis
kft. alkalmazásában is álltam. Most tudtam meg, hogy nem fizettek
utánam járulékot, mert papíron fizetés nélküli (!) szabadságon voltam!
Én megkaptam a fizetségemet, de nem fizettek utánam járulékot!

A mai fiataloknak, a mai alkalmazottaknak azt javaslom, hogy MA
nézzenek utána, fizetnek-e utánuk járulékot, hogy HOLNAP legyen
nyugdíjuk! Természetesem megkeresem majd a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóságot, tehetek-e valamit a be nem fizetett járulékokkal kapcsolat-
ban, vagy így jártam…

-jp-
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Legutóbb jeleztem, hogy milyen sok „minősített taxi” matricával ellá-
tott taxi fut Budapest utcáin, amelyik minden bizonnyal nem rendel-
kezik „minősítéssel”. A

magyarázat egyszerű. Az éj leple alatt letépkedik a
taxikról a „minősített taxi” matricát, azután felragasztják a be-
sárgított taxijaikra. De hol vannak az ellenőrök? Természete-
sen megkerestem Budapest főpolgármesterét és a Budapesti

Közlekedési Központ vezetőjét. A válasz rövidítve, szerkesztve, ki-
emelés tőlem. (J. P.)

Tarlós István főpolgármester úr részére megküldött meg-
keresésére illetékességből az alábbi választ adjuk.
Az elmúlt egy évben a Budapesti Közlekedési Központ taxiellen-
őrei 10.631 darab próbautazást hajtottak végre. Az ellenőrzé-
sek során 19.596 esetben tártak fel a taxiszolgáltatással kap-
csolatos jogsértést. Amennyiben a taxiellenőrök a taxaméter
olyan külső befolyásolást észlelték, amely az egyes utasok meg-
károsítását eredményezte (528 ilyen eset volt), a Budapesti
Közlekedési Központ az érintett szolgáltatóval kötött taxiállo-

más-használati megál-

1. Helyes az „A” válasz. A képen látható „Gyermekszállítás” táblával
megjelölt autóbusz egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest szé-
lén áll. Az ilyen helyen a járművek kellő figyelemmel mindkét irányban
elhaladhatnak az autóbusz mellett.
2. Helyes a „C” válasz. A tábla a vasúti átjáró kezdetét jelzi. Az ilyen
helyen fokozott óvatossággal kell közlekedni, mert csak abban az eset-
ben szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha meggyőződött a taxis arról,
hogy az átjáróhoz vasúti jármű nem közeledik.
3. Helyes a „C” válasz. Balesetveszély esetén – a felelős személy ki-
lététől függetlenül – a közlekedésben részt vevőknek balesetelhárítási
kötelezettségük van. A sérülést, anyagi károkozást minden helyzetben,
minden érintett félnek valamilyen módon el kell hárítania. 
4. Helyes az „A” válasz. A teherautó vezetője megsértette a besoro-
lás, illetve a bekanyarodás szabályát. Balra bekanyarodás esetében az
úttest felezővonala mellé kell besorolni. Továbbá ez a vezető semmibe
vette azt az előírást is, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló
jármű mellett meg kell állni, és továbbhaladni csak akkor szabad, ha
meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsér-
tése nélkül megteheti.
5. Helyes a „B” válasz. Az „Egyéb veszély” tábla alatt lévő kiegészítő
tábla azt jelzi, hogy az autóbusz hátsó része az ívmenetben a másik for-
galmi sávba belóghat, s a mellette elhaladó járművel ütközhet. A meg-
szokottnál nagyobb oldaltávolság megválasztásával, illetve az egymás
melletti haladás mellőzésével el lehet kerülni az esetleges balesetet.

6. Helyes a „B” válasz. A „Hólánc használata kötelező vége” nem je-
lenti a hólánccal való közlekedés tilalmát. Ha az úttestet továbbra is hó
vagy jég borítja, a lánc a kerekeken maradhat. 
7. Helyes a „B” válasz. Gépkocsival az úttest szélén megállni (vára-
kozni) a menetiránynak megfelelően kell.
8. Helyes a „C” válasz. Lakó-pihenő övezetben a megengedett leg-
nagyobb sebesség 20 km/h, így a kukás autó vezetőjének elfogadható
oka van a lassú haladásra. Az ilyen partnert csak szabálysértés árán le-
het megelőzni. Etikai kérdés, hogy ha bármilyen okból vétünk a szabá-
lyok ellen, akkor a mulasztás tényét elismerjük, és ne akarjuk minden-
áron szépíteni a hibánkat.
9. Helyes a „B” válasz. Az olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel-
és leszállása közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, ott a
villamost tilos megelőzni. Más járművek esetében – ha egyébként a ma-
nőver feltételei biztosítottak – nem érvényes ez a tilalom.
10. Helyes az „A” válasz. Elindulás előtt meg kell győződni arról,
hogy nem sérti a forgalomban részt vevők elsőbbségét, majd indító se-
bességfokozatba kapcsol, irányjelzést ad, körülnéz, és végül oldja ki a
kéziféket.
11. Helyes a „B” válasz. Mivel a képen látható segédmotoros kerék-
pároknak kettőnél több kerekük van, a járdán történő elhelyezésük –
külön jelzés hiányában – nem megengedett.
12. Helyes az „A” válasz. A teherautó nyitott rakfelületén elhelyezett
rakomány szállításánál a vezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az
ömlesztett anyag el ne csússzék, le ne essék, továbbá olyan módon le-
gyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Minősítést igazoló matricával

Elszaporodtak a nem minősített taxik

Biztosan senki sem gondol a fővá-
rosi pepitára, ha ezt a taxit látja...

A gyanútlan utas a sárga taxit mi-
nősített fővárosi taxinak hiheti
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– Olyan szenvedélyes
vagy, mint Casanova –
sóhajt fel a feleség.

– De hiszen õ már
több száz éve halott!

– Éppen azért.

lapodást azonnal felmondta 313 esetben és
kezdeményezte az illetékes közlekedési hatóságnál a taxiszolgáltató
engedélyének visszavonását. Árdrágítást nem eredményező, ám a Taxi
Rendelet súlyos megsértő esetekben a Budapesti Közlekedési Köz-
pont az alábbi – hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok-
nál kezdeményezett eljárást.

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 340 darab eset 
Közlekedési Felügyelőség 839 darab eset
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 680 darab eset 
Az ellenőrzések fokozott mértékben kiterjednek a külső megjelené-

sükben is rendeletsértő taxi gépkocsik kiszűrésére, vagy az engedély-
lyel nem rendelkező taxi szolgáltatók tettenérésére. 
Az engedéllyel nem rendelkező taxis vállalkozásokkal szemben a ható-
ságok tudnak hatékonyan fellépni, ezért az ellenőrzések megállapításai
kapcsán eljárást náluk kezdeményezünk.

Várkonyi Ágnes 
Budapesti Közlekedési Központ

Köszönettel vettük a választ.
Juhász Péter

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Most egy előételt mutatok be nektek, ami egyszerűen elkészíthető, fi-
nom és vitamindús is, valamint vendégeitek elismerését is besö-
pörhetitek vele.

Ez pedig a kon-
fitált libamáj,
sült tökkel, grá-
nátalmával.

Kell hozzá egy li-
bamáj, egy tök, és
egy gránátalma. 

A libamájat liba-
zsírban egy órán át
éppen csak mele-
gen tartjuk, a lé-
nyeg, hogy ne sül-
jön! A feldarabolt
tököt sütőben pu-
hára sütjük. A máj-
ból szeleteket vágunk, lehet még langyosan. 

A tökből pogácsát formázunk, ha van pogácsaszaggatóval, s a máj
mellé helyezzük. 

A gránátalma belsejét kanállal kikaparjuk és a tökre halmozzuk, s ez-
zel készen is vagyunk, kínálhatjuk. 

Mellé egy kis tokaji édes szamorodni igazán jó választás.
Fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City22

Ezen a szép sárga taxin a Belvárosban ott a minősítést
igazoló matrica, csak a szabadjelző nem stimmel...

Tálalva

Alkalmazottak, figyeljetek 
a járulékok befizetésére! 

Közeledve a nyugdíjas évekhez, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ösz-
szegyűjtötte, hol dolgoztam eddig és mennyi járulékot fizettek utánam
az elmúlt évtizedekben. Magánjellegű érdekesség, hogy első munka-
viszonyom 14 éves (!) koromban volt. Egy Ingatlankezelő Vállalatnál,
kőműves mellett voltam segédmunkás. A másik érdekesség, hogy a
45 éves munkaviszonyom alatt 5 napig voltam betegállományban.
1989-ben egy részeg szovjet katona felborította teherautójával taxi-
mat. Meg sem állt velem a rohammentő a Honvéd Kórház Idegsebé-
szetének Intenzív osztályáig. Öt napig tartottak bent. A hatodik napon
már dolgoztam… 

Ami, viszont közügy és fontos a mai fiataloknak: volt, amikor nem fi-
zettek utánam járulékot! Életem során eddig mindig két-három mun-
kaviszonyom volt egy időben. 1994-ben, két évtizeddel ezelőtt egy kis
kft. alkalmazásában is álltam. Most tudtam meg, hogy nem fizettek
utánam járulékot, mert papíron fizetés nélküli (!) szabadságon voltam!
Én megkaptam a fizetségemet, de nem fizettek utánam járulékot!

A mai fiataloknak, a mai alkalmazottaknak azt javaslom, hogy MA
nézzenek utána, fizetnek-e utánuk járulékot, hogy HOLNAP legyen
nyugdíjuk! Természetesem megkeresem majd a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóságot, tehetek-e valamit a be nem fizetett járulékokkal kapcsolat-
ban, vagy így jártam…

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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Legutóbb jeleztem, hogy milyen sok „minősített taxi” matricával ellá-
tott taxi fut Budapest utcáin, amelyik minden bizonnyal nem rendel-
kezik „minősítéssel”. A

magyarázat egyszerű. Az éj leple alatt letépkedik a
taxikról a „minősített taxi” matricát, azután felragasztják a be-
sárgított taxijaikra. De hol vannak az ellenőrök? Természete-
sen megkerestem Budapest főpolgármesterét és a Budapesti

Közlekedési Központ vezetőjét. A válasz rövidítve, szerkesztve, ki-
emelés tőlem. (J. P.)

Tarlós István főpolgármester úr részére megküldött meg-
keresésére illetékességből az alábbi választ adjuk.
Az elmúlt egy évben a Budapesti Közlekedési Központ taxiellen-
őrei 10.631 darab próbautazást hajtottak végre. Az ellenőrzé-
sek során 19.596 esetben tártak fel a taxiszolgáltatással kap-
csolatos jogsértést. Amennyiben a taxiellenőrök a taxaméter
olyan külső befolyásolást észlelték, amely az egyes utasok meg-
károsítását eredményezte (528 ilyen eset volt), a Budapesti
Közlekedési Központ az érintett szolgáltatóval kötött taxiállo-

más-használati megál-

1. Helyes az „A” válasz. A képen látható „Gyermekszállítás” táblával
megjelölt autóbusz egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest szé-
lén áll. Az ilyen helyen a járművek kellő figyelemmel mindkét irányban
elhaladhatnak az autóbusz mellett.
2. Helyes a „C” válasz. A tábla a vasúti átjáró kezdetét jelzi. Az ilyen
helyen fokozott óvatossággal kell közlekedni, mert csak abban az eset-
ben szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha meggyőződött a taxis arról,
hogy az átjáróhoz vasúti jármű nem közeledik.
3. Helyes a „C” válasz. Balesetveszély esetén – a felelős személy ki-
lététől függetlenül – a közlekedésben részt vevőknek balesetelhárítási
kötelezettségük van. A sérülést, anyagi károkozást minden helyzetben,
minden érintett félnek valamilyen módon el kell hárítania. 
4. Helyes az „A” válasz. A teherautó vezetője megsértette a besoro-
lás, illetve a bekanyarodás szabályát. Balra bekanyarodás esetében az
úttest felezővonala mellé kell besorolni. Továbbá ez a vezető semmibe
vette azt az előírást is, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló
jármű mellett meg kell állni, és továbbhaladni csak akkor szabad, ha
meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsér-
tése nélkül megteheti.
5. Helyes a „B” válasz. Az „Egyéb veszély” tábla alatt lévő kiegészítő
tábla azt jelzi, hogy az autóbusz hátsó része az ívmenetben a másik for-
galmi sávba belóghat, s a mellette elhaladó járművel ütközhet. A meg-
szokottnál nagyobb oldaltávolság megválasztásával, illetve az egymás
melletti haladás mellőzésével el lehet kerülni az esetleges balesetet.

6. Helyes a „B” válasz. A „Hólánc használata kötelező vége” nem je-
lenti a hólánccal való közlekedés tilalmát. Ha az úttestet továbbra is hó
vagy jég borítja, a lánc a kerekeken maradhat. 
7. Helyes a „B” válasz. Gépkocsival az úttest szélén megállni (vára-
kozni) a menetiránynak megfelelően kell.
8. Helyes a „C” válasz. Lakó-pihenő övezetben a megengedett leg-
nagyobb sebesség 20 km/h, így a kukás autó vezetőjének elfogadható
oka van a lassú haladásra. Az ilyen partnert csak szabálysértés árán le-
het megelőzni. Etikai kérdés, hogy ha bármilyen okból vétünk a szabá-
lyok ellen, akkor a mulasztás tényét elismerjük, és ne akarjuk minden-
áron szépíteni a hibánkat.
9. Helyes a „B” válasz. Az olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel-
és leszállása közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, ott a
villamost tilos megelőzni. Más járművek esetében – ha egyébként a ma-
nőver feltételei biztosítottak – nem érvényes ez a tilalom.
10. Helyes az „A” válasz. Elindulás előtt meg kell győződni arról,
hogy nem sérti a forgalomban részt vevők elsőbbségét, majd indító se-
bességfokozatba kapcsol, irányjelzést ad, körülnéz, és végül oldja ki a
kéziféket.
11. Helyes a „B” válasz. Mivel a képen látható segédmotoros kerék-
pároknak kettőnél több kerekük van, a járdán történő elhelyezésük –
külön jelzés hiányában – nem megengedett.
12. Helyes az „A” válasz. A teherautó nyitott rakfelületén elhelyezett
rakomány szállításánál a vezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az
ömlesztett anyag el ne csússzék, le ne essék, továbbá olyan módon le-
gyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Minősítést igazoló matricával

Elszaporodtak a nem minősített taxik

Biztosan senki sem gondol a fővá-
rosi pepitára, ha ezt a taxit látja...

A gyanútlan utas a sárga taxit mi-
nősített fővárosi taxinak hiheti
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Mi csak egy korszerű,
egyablakos (Kormányablak) ügyintézést,

 minden díj ellenében közúton és járművel végzettszemélyszállításra (taxi, szem. gk. szem. szállító,tuk-tuk, meseautó, riksa, konflis, stb.) vonatkozó,a fuvarszervezőket is hatósági tevékenységi engedélykiváltására kötelezett (ún. okos applikáció üzemeltetőket is)komplex Kormányrendeletet tudunkés akarunk támogatni, elfogadni.
 A legfrissebb 2014. októberi verziót NEM!

www.facebook.com/taxiszovetseg

otsz_hirdetes_oktober.ai   1   2014.10.13.   13:17:10

Két székely beszélget:
– Ecce erõst rossz szokást

vett fel a feleségem!
– Mit, te komám?

– Nem fekszik le, csak
hajnalban.

– S addég micsiá?
– Várja, hogy érjek haza...

Korábban már jeleztük, lebilincselik a Józsefvá-
rosban a parkolási díjat nem fizetők autóit. Ter-
mészetesen sokan nem értik, ez hogyan lehetsé-
ges, miért nem elegendő a pénzbüntetés?
Ahogy már jeleztük, a kerékbilincs levételének
összege a kerületi önkormányzat pénztárcáját
gazdagítja. Várható, hogy ezt a módszert majd
más kerületek is átveszik, ahogy először a Jó-
zsefvárosban bilincseltek azért is, ha valaki a
forgalommal szemben parkolt. Ezt azóta átvette
a VI. kerület, majd a VII. kerület, végül a IX. kerü-
let. Várhatóan a parkolási díjat nem fizetők a
többi kerületben is várhatják a kerékbilincset,
ehhez persze módosítani kell a közlekedési jel-
zőtáblákat. Ugyanis a jelzőtáblán egyértelműen
jelezni kell, ha bilincs várható a parkolási díj
befizetésének elmulasztásáért… 

Tóth Tibor

Újrakezdődtek 

Autófeltörések 
az Erzsébetvárosban

Egy évtizeddel ezelőtt már volt egy gépkocsi-feltörési hullám Budapes-
ten, a VII. kerületben. Akkor, minden éjszaka egy-két autót feltörtek, a
lehető legegyszerűbb módon. Bezúzták valamelyik ablakot, és már vit-

ték is, amit találtak. A rendőrség – ahogy mondani szokták – nagy erő-
vel kereste a tetteseket és meg is találta őket. Egy pár évre hűvösre
tették a gazembereket. 

Sajnos újrakezdődtek az autófeltörések az Erzsébetvárosban.
A Jósika utcában, a Dob utcában, a Vörösmarty utcában minden éj-

szaka feltörnek egy-két autót az ismert régi módszerrel. Ablak be, áru
ki… A lényeg minden esetben: valami van az utastérben (szatyor), a ka-
laptartón (télikabát), a szélvédőn (GPS), és az kell a tetteseknek!
Egyetlen megoldás van ellenük: semmit se hagyjunk az utastérben!
Még egy üres nylon zacskót se! Még abban is Dárius kincseit vélik. A
szélvédőn felejtett kamera, GPS, telefon meg egyértelmű hívogató
szó! Elég akár a GPS-tartó nyoma a szélvédőn, máris sejtik, az autó-
ban eldugták a készüléket. Vigyázzunk!

Ferenczy P. Károly

Továbbra is bilincselnek a Józsefvárosban 
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KRESZ-tKRESZ-teszteszt

Szabad-e
kerékpárost
előzni, ha tábla
nem tiltja?

Úgy néz ki, a
kocsi feltörő
banda kisza-
badult… 

Díjfizetés nélkül
elhelyezett jármű
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gazdagítja. Várható, hogy ezt a módszert majd
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zsefvárosban bilincseltek azért is, ha valaki a
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a VI. kerület, majd a VII. kerület, végül a IX. kerü-
let. Várhatóan a parkolási díjat nem fizetők a
többi kerületben is várhatják a kerékbilincset,
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ten, a VII. kerületben. Akkor, minden éjszaka egy-két autót feltörtek, a
lehető legegyszerűbb módon. Bezúzták valamelyik ablakot, és már vit-

ték is, amit találtak. A rendőrség – ahogy mondani szokták – nagy erő-
vel kereste a tetteseket és meg is találta őket. Egy pár évre hűvösre
tették a gazembereket. 

Sajnos újrakezdődtek az autófeltörések az Erzsébetvárosban.
A Jósika utcában, a Dob utcában, a Vörösmarty utcában minden éj-

szaka feltörnek egy-két autót az ismert régi módszerrel. Ablak be, áru
ki… A lényeg minden esetben: valami van az utastérben (szatyor), a ka-
laptartón (télikabát), a szélvédőn (GPS), és az kell a tetteseknek!
Egyetlen megoldás van ellenük: semmit se hagyjunk az utastérben!
Még egy üres nylon zacskót se! Még abban is Dárius kincseit vélik. A
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Továbbra is bilincselnek a Józsefvárosban 
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Ajánlatunk 2014. november 30-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 92 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 92 Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120 
Tendance, HDi 92 Tendance és e-HDi 115 Tendance, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 Tendance, HDi 92 Tendance és e-HDi 115 Tendance. A fenti ajánlat a Retail Prod Zrt. változó kamatozású, forint alapú, nyíltvégű pénzügyi lízing 
ajánlata. A � nanszírozás elérhető 20% önerő mellett, teljes körű casco biztosítás megkötésével. A C-Elysée esetén elérhető legmagasabb árkedvezmény 20%, a Berlingo esetén (modelltől függően) 24-26%, az új C4 Picasso és Grand 
C4 Picasso esetén pedig 20%, a regisztrációs adó nélküli, opciós listaárból számolva. Az egyedi szervizszolgáltatásokról kérjen részletes ajánlatot Citroën márkaszervizétől! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön a részt vevő Citroën-márkakereskedésekben! A Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A képek illusztrációk. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, 
CO2-kibocsátása: 108-168 g/km, a Citroën Berlingo vegyes fogyasztása 4,6-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-173 g/km, az új Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása 3,8-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-145 g/km.

www.citroen.hu

SZEPTEMBER 1-JE UTÁN MÁR AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYES!

Bizonyára Ön is tudja, hogy 2014. szeptember 1-je után már csak 10 évnél � atalabb, sárga színű taxik közlekedhetnek, 
ráadásul 2015. július 1-jéig számos más előírásnak is meg kell felelniük. Válasszon nagy munkabírású, megbízható, 
tágas személygépkocsit a Citroën kínálatából, mely igazodik a szabályozásokhoz! A Citroën C-Elysée, Citroën 
C4 Picasso és Citroën Berlingo modellek most akár 20% önerővel, 20% taxis kedvezménnyel, testre szabott 
� nanszározással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi cascóval elérhetőek.
Egyedi ¥ ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: ¥ otta_hu@citroen.com

CITROËN GRAND
C4 PICASSO

CITROËN 
C-ELYSÉE

CITROËN 
BERLINGO

NE FUSSON KI AZ IDŐBŐL:
A CITROËN SEGÍT VÁLASZTANI

KETYEG
AZ ÓRA!
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