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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 Insignia akár

5.669.740 Ft-ért!*

 OPEL TAXI

opel.hu

Kombinált használat esetén az Insignia átlagfogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, változattól
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereske- 
désekhez. A kép illusztráció.
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Két hétig élt a német tilalom

Újra taxizhat az Uber
Két héttel elrendelése után a frank-
furti tartományi bíróság feloldotta
az Uber fuvarmegosztó szolgálta-
tás működését betiltó végzést.
Utóbbit augusztusban hozták, sür-
gősséggel. A törvényszék indoko-
latlannak találta az Uber működésé-
nek azonnali betiltására be-
nyújtott keresetet. A szol-
gáltató tehát folytathatja
tevékenységét Németor-
szágban mindaddig, amíg
polgári peres bírósági eljá-
rásban a felperesnek sike-
rül elérnie betiltását.

A frankfurti tartományi bíróság
nem a kereset tárgyát, hanem a
gyorsított eljárásra vonatkozó
kérést találta meglapozatlannak. A taxisok
azzal indokolták az Uber működésének
azonnali betiltását kérő kérvényüket, mi-
szerint az közvetlenül veszélyezteti megél-
hetésüket. Az okostelefonon, neten műkö-
dő applikáció ugyanis, nem hivatásos so-
főrökkel hozza össze az utasokat.

A bíróság szóvivője közölte: „változatla-
nul szabályellenesnek tekinti utasok kiköz-
vetítését olyan magánszemélyeknek, akik
nem rendelkeznek a személyszállítási tör-
vényben foglaltaknak megfelelő engedé-
lyekkel és ezzel törvényszegésre ösztönzi
őket”. A felperes azonban „már hosszú
ideje tudatában volt a törvényszegésnek,
de elmulasztotta megtenni a szükséges
jogi lépéseket” – derül ki az indoklásból.

„Fellebbezünk a döntés ellen és kérni
fogjuk a tiltó végzés visszaállítását” –
mondta Herwig Kollar, a taxisokat tömörí-
tő Genossenschaft Taxi Deutschland jogi
képviselője. Arra hivatkozott: a bíróság
nem mondta ki, hogy az Uber szolgáltatá-
sa legálisan működik Németországban, vi-
szont azt hangsúlyozta, hogy konkurenciát
támaszt a taxis szolgáltatásoknak. Ha a
fellebbezés sem jár sikerrel, a taxisoknak
hosszas pereskedésre kell számítaniuk.

Németország szigorú szabályokkal kor-
látozza az új szereplők belépését a taxipi-
acra. A sofőröknek utasfuvarozási enge-
délyt kell szerezniük és csak előre meg-
szabott tarifákkal dolgozhatnak. A taxitár-
saságok és több hatóság is a személyfu-
varozásra vonatkozó törvények megsérté-
sével vádolják az Ubert. A monopóliumel-
lenes bizottság, a kormány egyik tanács-
adó testülete viszont deregulációra érett-
nek tekinti a német taxipiacot.

Fabien Nestmann, az Uber németorszá-
gi igazgatója üdvözölte a törvényszéki
döntést. Mint megjegyezte: az Uber az
egyik legfontosabb piacának tekinti Né-
metországot Európában.

Az Uber nem csak Európában nem kí-
vánatos szolgáltatást nyújtó cég. Az USA-
ban huzamosabb ideje jelenlévő, fuvaro-
zást lebonyolító formáció. Jónéhány kon-
kurens vállalkozás orra alá tört borsot,
akik a maguk módján igyekeznek vissza-
vágni. Az amerikai

Hailo azután kezdett
agresszív árháborúba, hogy a rivális
UberX csökkentette tarifáit – írja a Wa-
shington Post. Az UberX szerint áraik je-
lenleg 30 százalékkal a taxiárak alatt van-
nak. Míg a Hailo felhasználói rendes ta-
xikkal utaznak, az UberX, a Lyft és a
Sidecar appjaival magánemberek autóit
lehet megrendelni, és velük utazni a kí-
vánt címre.

Mivel az Uber olcsó magánfuvarjaival
közvetlen konkurenciát jelent a hagyomá-
nyos taxisoknak, azok élénken tiltakoznak
ellene. Több városban tüntetéseket is
szerveztek az üzletüket rontó cég piacra
lépése miatt. A Hailo azt állítja magáról,
forgalmat generál a taxisoknak, míg pénzt
takarít meg az utasoknak: a cég rendsze-
rét használó taxisok ugyanis kénytelenek

Havi aforizma

Bármit megkaphatsz az életben,

amit csak akarsz, ha eleget segítesz

másoknak megkapni azt, amit

akarnak. 
Zig Ziglar
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a Hailo által megszabott, nyomott áron fu-
varozni az utasokat.

Más területen nem áll jól az Uber széná-
ja az Egyesült Államokban. Egymás után
érkeznek a beszámolók arról, hogy az
Uber taxisai inzultálják az utasokat. A leg-
utóbbi eset október eleji éjjel történt San
Franciscóban. Az Uber sofőrjét egy szóra-
kozóhelyhez hívták, ahonnan 3 fiatalt kel-
lett volna hazaszállítania. Az utasok útköz-
ben szóvá tették, hogy szerintük nem a

legjobb útvonalon jönnek, mire az autó so-
főrje egyszer csak kiszállíttatta őket a ko-
csiból, és a legelégedetlenebbet fejbe
verte egy kalapáccsal. 

A sofőrt természetesen bíróság elé ál-
lítják, de ez kevés vigasz a komoly kopo-
nyasérülést és agyrázkódást szenvedett
utasnak. Nem először történik hasonló
az Uber taxijaiban: júniusban egy koráb-
ban elítélt, de mégis e szolgáltatóhoz
köthető taxit vezető sofőr ütötte le utasát,

miután vitába keveredett vele. Magyaror-
szágon egyelőre még várhatunk a
taxikonkurens szolgáltatásokra: az Uber
tavaly szeptemberben alapított magyar
céget, ám még nem lehet tőlük autót ren-
delni. Viszont létezik már hasonló, úgy-
mond telekocsi szolgáltatás, ahol alapve-
tően hosszabb utakra lehet betársulni
magánemberek autóiba: ilyen az Oszkár
és az Autohop is.

k.z.t.

4

A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara idén október 7-én tar-
totta azt az ünnepi közgyűlést,
amelyen – többek között – a VI-
os, Közlekedés, Szállítás, Szállít-
mányozás Osztály által 2002-ben
alapított Haltenberger Samu-díjat

is átadták. 2014-
ben az osztály ke-
retein belül műkö-
dő Taxis Szakmai Kollégium ja-
vaslatára Kocsis Ákos (Főtaxi
1300) és Németh Gábor (City
916) kapta a már megboldogult,
szintén Haltenberger Samu-díjas,

Demeter Misi barátunk által
csak egyszerűen „Taxis Oszkár-
nak” nevezett díjat.  

Mint ahogy azt évek óta tesz-
szük, itt és most abc-sorrendben
felsoroljuk azokat, akik eddig a
Haltenberger Samu-díjat meg-
kapták.

Taxisok: Balogh Sándor,
Bernáth János, Boda György,
Bogár László, Czagány
Andrásné, Czainkó Zoltán, Csiz-
madia János, Dankó Imre, Deme-
ter Mihály, Dobos Mihály,
Dombai Zoltán, Farkas Tamás,
Finkenzeller Tamás, Forgó Béla,
Goldstein Róbert, Juhász Péter,
Kocsis Ákos, Kondek János,

Kunszt Emil, Kovács
Károly, Lakatos Sán-
dor, Lolbert István,
Lukács István, Mol-
nár Károly, Nagy
András, Németh Gá-
bor, Pócsi Sándor,
Sándorné Jacsó Má-
ria, Simon Gyula, Si-
mon László, Simon
László /nem elírás,
csak névazonos-
ság/, Sipeki József,
Szabó György,
Szárnyas Gyula,
Szőllősi Imre, Tóth
Mihály és Tölgyesi

József.
A taxizást különösen segítő

tevékenységért eddig díjazás-
ban részesült: Bálint Sándor mu-
zeológus, Nagy Zoltán, a BTI ve-
zetője, a Porsche Hungária Kft.,
Rusznák Imre fővárosi képviselő,
(ő ezt a díjat később visszaadta)
és dr. Szeri István, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Közle-
kedés és Logisztikai Kollégium
elnöke.

A taxisok listája tehát 2014-
ben újabb két fővel bővült. 

A kitüntetés átvétele előtt el-
hunyt Kocsis Ákost és Németh
Gábort a következő számunkban
mutatjuk be olvasóinknak.

– Jean!
– Igen, uram.
– Maga izmos?
– Inkább úgy mondanám,

hogy inas.
* * *

Gazsi egy vég vásznat
visz a kezében, amikor ta-
lálkozik Sanyával. Sanya
megkérdi:

– Mi az a kezedben?
– Vászon.
– Mire kell?
– Ágynemût csináltatok

az asszonnyal belõle.
– Ebbõl a vacakból ágy-

nemût? Hiszen ez olyan
rossz anyag, hogy ha egy-
szer kimossátok, vége van!

– Már miért mosnánk ki?

Haltenberger Samu-díj, 2014

A díjat az időközben elhunyt Kocsis
Ákos helyett özvegye vette át

Németh Gábor (City 916)
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• Amennyiben mérleget kelle-
ne készíteni az elmúlt időszak-
ról, mit emelnél ki pozitív vagy
negatív példaként? Menynyire
sikerült megvalósítani az ere-
deti elképzeléseket? Mi az,
amiben elmaradás van?
• Azt nyugodtan leszögezhetem,
komoly változások történtek Bu-
dapesten tavaly szeptember
óta. Ennek hatásait a budapes-
ti taxis társadalom, a fővárosi
utasok és a rendeletalkotók is
látják, tapasztalják. Nagyon sok
pozitív tapasztalatunk van, de
az is igaz, hogy időközben fény
derült olyan dolgokra is, melye-
ket valószínűleg másként kellett
volna megfogalmazni. Ezeken a
jövőben változtatni, esetleg fino-
mítani kell. Az első pillanattól
kezdve tudtuk, hogy a puding
próbája az evés, vagyis a gyakor-
latban előjöhetnek majd problé-
mák is. A főpolgármester úr
ezért tett ígéretet arra, hogy egy
év után leülünk és közösen átte-
kintjük a felmerülő gondokat. Ha
kell, változtat is a főváros a rende-
leten. A megbeszélésre a válasz-
tásokat követően kerül majd sor.
Azt is szeretném feleleveníteni,
nehogy elfelejtse bárki is, hogy
korábban a fővárosban taxi fron-
ton több mint 20 éve nem történt
semmi! A problémák halmozód-
tak, a taxisok jelentős része a
csőd szélére került, hála a szabá-
lyozatlan és kaotikus piacnak, to-
vábbá az elképesztően kártékony
negatív árspirálnak. A fuvarszer-
vezők abban versenyeztek, hogy
ki csökkenti jobban a taxisok tari-
fáját. E mellett már minden be volt
transzferálva, a piacról hazatotyo-
gó néninek és a multi-cég vezér-
igazgatójának is transzferár, vagy
szuperkedvezményre jogosító
törzsutaskártya járt, alanyi jogon.
Miközben a kollégák néha tankol-
ni sem tudtak napi bevételükből.
Ezért hirdettük meg évekkel ez
előtt a fix tarifáért induló akción-
kat. Talán még sokan emlékeznek
a 2:12-es matricákra, melyet több

ezer taxin lehetett látni. Hajlamo-
sak vagyunk gyorsan felejteni, és
egy-két nap alatt hozzászoktunk
ahhoz, hogy mindezek az évtize-
dek óta tapasztalható vérlázító
dolgok megszűntek. Szeretnék
mindenkit emlékeztetni arra, hogy
innen indultunk! A mély válság-
b ó l ,

nyugodt szívvel állí-
tom, kilábaltunk. Azok a jóslatok,
melyekben megfogalmazták,
hogy az utasok nem fogadják
majd el a magasabb hatósági rög-
zített árat, nem valósultak meg.
Azok sem, melyek arról szóltak,
hogy a budapestieknek nem kell
a sárga taxi. Ez utóbbi, annak elle-
nére, hogy az érdekképviseletek
nem támogatták, mára megszo-
kottá, keresetté vált az igénybeve-
vői oldalról. A város arculatának
részévé vált a sárga taxi. Ez volt az
az egészséges kompromisszum,
melybe a többi kérésünk megva-
lósítása érdekében bele kellett
menni. Nagyon sokan ijesztgették
a kollégákat, hogy kifizethetetlen
összegbe, akár 2-300 ezer forint-
ba is kerül majd a fóliázás. Mára
kiderült 120-150 ezer forintból ez
megoldható. Elismerem, voltak és
lesznek kókler műhelyek, ame-
lyekben nem minőségi munkát vé-
geztek. Sőt nagyon sok erre ala-
kult vállalkozás a garanciális javí-
tásokat elkerülendő, mára egy-
szerűen felszívódott, elérhetetlen.

Ez azonban sajnos fogyasztóvé-
delmi probléma, melynek megol-
dása nem a mi feladatunk.
• A megígért tárgyaláson mi-
lyen kérésekkel, javaslatokkal
ültök majd asztalhoz?
• Nem lenne szerencsés, ha
most felsorolnám

azokat a javaslatokat, melyeket mi
át szeretnénk vinni, mert nem is-
merjük a partner értékelését erről
az időszakról. Azt sem tudjuk je-
lenleg, hogy ők miben látják a
megoldást. Mindenesetre fontos
lenne, hogy azt a hatósági rögzí-
tett árat, amit sikerült több évtize-
des küzdelmet követően megfo-
galmaznunk, és ami hirtelen
egészséges löketet adott a vállal-
kozások számára a fennmaradás-
hoz, megőrizzük. A következő
években arra is törekednünk kell,
hogy ebből a szükséges fejleszté-
sekre, a gépkocsicserékre fordí-
tandó öszszeget továbbra is félre
tudjuk tenni. Ezért én azt gondo-
lom, hogy nem ördögtől való, ha a
szükséges tarifaemelés mértékét
is meg tudjuk közösen fogalmaz-
ni. Az sem ártana, ha azokat az
európai példákat vennénk alapul,
ahol a rövidebb utak esetében az
első egy-két kilométert tartalmaz-
za a magasabb alapdíj, és csak
utána számol útdíjat a taxaméter.
Ez a tarifaszerkezeti változtatás
azért lenne szerencsés, mert pél-

dául a Belvárosban, a nappali idő-
szakban sok a nagyon rövid fuvar.
Azt vesszük észre, hogy ezekért a
taxisok nem nagyon szeretnek el-
menni messzebbről, ami viszont
nem tartható állapot.  Szakmailag
alá tudjuk támasztani, hogy a rövi-
debb utak csak valamilyen kom-
penzációval tehetők gazdaságos-
sá. Például erre a megfelelő vá-
lasz az alapdíjemelés lehetne. 
• Sok olyan európai város
van, ahol az első 3-4 kilométer
kicsit drágább, mint a többi.
Így „jutalmazva” a hosszabb
útra is taxival indulókat. Egy
ilyen megoldásra is nyitottak

vagytok?
• Alapvetően jó lehet ez az
irány is, de egy baj van ve-
le: a tarifa-összetétellel, il-
letve a szerkezettel kap-
csolatos ilyen jellegű vál-
toztatások komoly fejlesz-
tést igényelnek a taxióra-
gyártóktól.  Sok esetben
az órákat cserélni kellene,
és mi ezt  nem szeretnénk
finanszírozni. Ugyanakkor
sajnos van még egy
szempont, ami biztos
hogy befolyásolja a követ-
kező évek tarifaszerkeze-
ti kialakítását. Nevezete-
sen, hogy a pénzügyi

kormányzat a kereskedelemben és
a vendéglátásban már bevezetett
on-line pénztárgép kötelezővé téte-
lét követően előbb-utóbb a taxiste-
vékenységre is rá kíván látni. Ez
esetben tehát elkerülhetetlen lesz,
hogy ezekről a dolgokról is őszin-
tén beszéljünk. Így azt gondolom,
egy újfajta tarifaszerkezet bevezeté-
sének ideje akkor jöhet el, ha a ta-
xiórákat egyéb okokból amúgy is
fejleszteni, esetleg cserélni kell. Ez
azonban nem budapesti, hanem
országos szabályozást jelent majd.
• Ha már szóba került, hogy
az egész országra kiterjedhet
egy ilyen szabályozás, nézzük
hol áll az évek óta ígérgetett
kormányrendelet? A jelenlegit
1988-ban, 26 éve írták. Ekkor
még csak utcai fülkékből le-
hetett telefonálni, és a CB-rá-
dió volt a fuvarközvetítés kor-
szerű eszköze. A világ őrüle-
tesen gyorsan fejlődik, benne
a taxiszolgáltatás is. Egy ren-
deletnek a kor kihívásaira is
választ kellene adni. Nem tű-
nik fel senkinek, hogy a föld
nem lapos?

5

Hozott, vagy vitt?

Érdekképviselői szemmel a fővárosi taxirendeletről
Több mint egy éve, 2013. szeptember 1-jén lé-
pett hatályba a fővárosi taxirendelet. Akkor
nagyon sokan azt állították, hogy az utasok
nem fogadják majd el a korábbinál maga-
sabb fix árat, továbbá nem lehet ennyi autót
besárgítani, de a néma címkiadó rendszer
sem megvalósítható. Sokan azt is vitatták,
hogy a fővárosnak joga van ilyen mélységben
szabályozni a vállalkozásokat. A rendelet el-

lenzői közül 410 taxis még  perközösségre is
lépett, és az  „összedobott” igen tekintélyes
összegből egy jónevű ügyvédi irodát bíztak
meg, hogy a rendelet alkotmányellenességét
bizonyítsák. A bíróság keresetüket másodfo-
kon is elutasította. (Lásd az 1. számú mellék-
letet.) Az elmúlt év tapasztalatiról Metál Zol-
tánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét
kérdeztük.

A felirat szerint: „Telefonon ilyet is hívhattál volna. A Best
Taxi áramvonalasítja megrendelésedet.” No komment...
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a Hailo által megszabott, nyomott áron fu-
varozni az utasokat.

Más területen nem áll jól az Uber széná-
ja az Egyesült Államokban. Egymás után
érkeznek a beszámolók arról, hogy az
Uber taxisai inzultálják az utasokat. A leg-
utóbbi eset október eleji éjjel történt San
Franciscóban. Az Uber sofőrjét egy szóra-
kozóhelyhez hívták, ahonnan 3 fiatalt kel-
lett volna hazaszállítania. Az utasok útköz-
ben szóvá tették, hogy szerintük nem a

legjobb útvonalon jönnek, mire az autó so-
főrje egyszer csak kiszállíttatta őket a ko-
csiból, és a legelégedetlenebbet fejbe
verte egy kalapáccsal. 

A sofőrt természetesen bíróság elé ál-
lítják, de ez kevés vigasz a komoly kopo-
nyasérülést és agyrázkódást szenvedett
utasnak. Nem először történik hasonló
az Uber taxijaiban: júniusban egy koráb-
ban elítélt, de mégis e szolgáltatóhoz
köthető taxit vezető sofőr ütötte le utasát,

miután vitába keveredett vele. Magyaror-
szágon egyelőre még várhatunk a
taxikonkurens szolgáltatásokra: az Uber
tavaly szeptemberben alapított magyar
céget, ám még nem lehet tőlük autót ren-
delni. Viszont létezik már hasonló, úgy-
mond telekocsi szolgáltatás, ahol alapve-
tően hosszabb utakra lehet betársulni
magánemberek autóiba: ilyen az Oszkár
és az Autohop is.

k.z.t.
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A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara idén október 7-én tar-
totta azt az ünnepi közgyűlést,
amelyen – többek között – a VI-
os, Közlekedés, Szállítás, Szállít-
mányozás Osztály által 2002-ben
alapított Haltenberger Samu-díjat

is átadták. 2014-
ben az osztály ke-
retein belül műkö-
dő Taxis Szakmai Kollégium ja-
vaslatára Kocsis Ákos (Főtaxi
1300) és Németh Gábor (City
916) kapta a már megboldogult,
szintén Haltenberger Samu-díjas,

Demeter Misi barátunk által
csak egyszerűen „Taxis Oszkár-
nak” nevezett díjat.  

Mint ahogy azt évek óta tesz-
szük, itt és most abc-sorrendben
felsoroljuk azokat, akik eddig a
Haltenberger Samu-díjat meg-
kapták.

Taxisok: Balogh Sándor,
Bernáth János, Boda György,
Bogár László, Czagány
Andrásné, Czainkó Zoltán, Csiz-
madia János, Dankó Imre, Deme-
ter Mihály, Dobos Mihály,
Dombai Zoltán, Farkas Tamás,
Finkenzeller Tamás, Forgó Béla,
Goldstein Róbert, Juhász Péter,
Kocsis Ákos, Kondek János,

Kunszt Emil, Kovács
Károly, Lakatos Sán-
dor, Lolbert István,
Lukács István, Mol-
nár Károly, Nagy
András, Németh Gá-
bor, Pócsi Sándor,
Sándorné Jacsó Má-
ria, Simon Gyula, Si-
mon László, Simon
László /nem elírás,
csak névazonos-
ság/, Sipeki József,
Szabó György,
Szárnyas Gyula,
Szőllősi Imre, Tóth
Mihály és Tölgyesi

József.
A taxizást különösen segítő

tevékenységért eddig díjazás-
ban részesült: Bálint Sándor mu-
zeológus, Nagy Zoltán, a BTI ve-
zetője, a Porsche Hungária Kft.,
Rusznák Imre fővárosi képviselő,
(ő ezt a díjat később visszaadta)
és dr. Szeri István, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Közle-
kedés és Logisztikai Kollégium
elnöke.

A taxisok listája tehát 2014-
ben újabb két fővel bővült. 

A kitüntetés átvétele előtt el-
hunyt Kocsis Ákost és Németh
Gábort a következő számunkban
mutatjuk be olvasóinknak.

– Jean!
– Igen, uram.
– Maga izmos?
– Inkább úgy mondanám,

hogy inas.
* * *

Gazsi egy vég vásznat
visz a kezében, amikor ta-
lálkozik Sanyával. Sanya
megkérdi:

– Mi az a kezedben?
– Vászon.
– Mire kell?
– Ágynemût csináltatok

az asszonnyal belõle.
– Ebbõl a vacakból ágy-

nemût? Hiszen ez olyan
rossz anyag, hogy ha egy-
szer kimossátok, vége van!

– Már miért mosnánk ki?

Haltenberger Samu-díj, 2014

A díjat az időközben elhunyt Kocsis
Ákos helyett özvegye vette át

Németh Gábor (City 916)
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• Amennyiben mérleget kelle-
ne készíteni az elmúlt időszak-
ról, mit emelnél ki pozitív vagy
negatív példaként? Menynyire
sikerült megvalósítani az ere-
deti elképzeléseket? Mi az,
amiben elmaradás van?
• Azt nyugodtan leszögezhetem,
komoly változások történtek Bu-
dapesten tavaly szeptember
óta. Ennek hatásait a budapes-
ti taxis társadalom, a fővárosi
utasok és a rendeletalkotók is
látják, tapasztalják. Nagyon sok
pozitív tapasztalatunk van, de
az is igaz, hogy időközben fény
derült olyan dolgokra is, melye-
ket valószínűleg másként kellett
volna megfogalmazni. Ezeken a
jövőben változtatni, esetleg fino-
mítani kell. Az első pillanattól
kezdve tudtuk, hogy a puding
próbája az evés, vagyis a gyakor-
latban előjöhetnek majd problé-
mák is. A főpolgármester úr
ezért tett ígéretet arra, hogy egy
év után leülünk és közösen átte-
kintjük a felmerülő gondokat. Ha
kell, változtat is a főváros a rende-
leten. A megbeszélésre a válasz-
tásokat követően kerül majd sor.
Azt is szeretném feleleveníteni,
nehogy elfelejtse bárki is, hogy
korábban a fővárosban taxi fron-
ton több mint 20 éve nem történt
semmi! A problémák halmozód-
tak, a taxisok jelentős része a
csőd szélére került, hála a szabá-
lyozatlan és kaotikus piacnak, to-
vábbá az elképesztően kártékony
negatív árspirálnak. A fuvarszer-
vezők abban versenyeztek, hogy
ki csökkenti jobban a taxisok tari-
fáját. E mellett már minden be volt
transzferálva, a piacról hazatotyo-
gó néninek és a multi-cég vezér-
igazgatójának is transzferár, vagy
szuperkedvezményre jogosító
törzsutaskártya járt, alanyi jogon.
Miközben a kollégák néha tankol-
ni sem tudtak napi bevételükből.
Ezért hirdettük meg évekkel ez
előtt a fix tarifáért induló akción-
kat. Talán még sokan emlékeznek
a 2:12-es matricákra, melyet több

ezer taxin lehetett látni. Hajlamo-
sak vagyunk gyorsan felejteni, és
egy-két nap alatt hozzászoktunk
ahhoz, hogy mindezek az évtize-
dek óta tapasztalható vérlázító
dolgok megszűntek. Szeretnék
mindenkit emlékeztetni arra, hogy
innen indultunk! A mély válság-
b ó l ,

nyugodt szívvel állí-
tom, kilábaltunk. Azok a jóslatok,
melyekben megfogalmazták,
hogy az utasok nem fogadják
majd el a magasabb hatósági rög-
zített árat, nem valósultak meg.
Azok sem, melyek arról szóltak,
hogy a budapestieknek nem kell
a sárga taxi. Ez utóbbi, annak elle-
nére, hogy az érdekképviseletek
nem támogatták, mára megszo-
kottá, keresetté vált az igénybeve-
vői oldalról. A város arculatának
részévé vált a sárga taxi. Ez volt az
az egészséges kompromisszum,
melybe a többi kérésünk megva-
lósítása érdekében bele kellett
menni. Nagyon sokan ijesztgették
a kollégákat, hogy kifizethetetlen
összegbe, akár 2-300 ezer forint-
ba is kerül majd a fóliázás. Mára
kiderült 120-150 ezer forintból ez
megoldható. Elismerem, voltak és
lesznek kókler műhelyek, ame-
lyekben nem minőségi munkát vé-
geztek. Sőt nagyon sok erre ala-
kult vállalkozás a garanciális javí-
tásokat elkerülendő, mára egy-
szerűen felszívódott, elérhetetlen.

Ez azonban sajnos fogyasztóvé-
delmi probléma, melynek megol-
dása nem a mi feladatunk.
• A megígért tárgyaláson mi-
lyen kérésekkel, javaslatokkal
ültök majd asztalhoz?
• Nem lenne szerencsés, ha
most felsorolnám

azokat a javaslatokat, melyeket mi
át szeretnénk vinni, mert nem is-
merjük a partner értékelését erről
az időszakról. Azt sem tudjuk je-
lenleg, hogy ők miben látják a
megoldást. Mindenesetre fontos
lenne, hogy azt a hatósági rögzí-
tett árat, amit sikerült több évtize-
des küzdelmet követően megfo-
galmaznunk, és ami hirtelen
egészséges löketet adott a vállal-
kozások számára a fennmaradás-
hoz, megőrizzük. A következő
években arra is törekednünk kell,
hogy ebből a szükséges fejleszté-
sekre, a gépkocsicserékre fordí-
tandó öszszeget továbbra is félre
tudjuk tenni. Ezért én azt gondo-
lom, hogy nem ördögtől való, ha a
szükséges tarifaemelés mértékét
is meg tudjuk közösen fogalmaz-
ni. Az sem ártana, ha azokat az
európai példákat vennénk alapul,
ahol a rövidebb utak esetében az
első egy-két kilométert tartalmaz-
za a magasabb alapdíj, és csak
utána számol útdíjat a taxaméter.
Ez a tarifaszerkezeti változtatás
azért lenne szerencsés, mert pél-

dául a Belvárosban, a nappali idő-
szakban sok a nagyon rövid fuvar.
Azt vesszük észre, hogy ezekért a
taxisok nem nagyon szeretnek el-
menni messzebbről, ami viszont
nem tartható állapot.  Szakmailag
alá tudjuk támasztani, hogy a rövi-
debb utak csak valamilyen kom-
penzációval tehetők gazdaságos-
sá. Például erre a megfelelő vá-
lasz az alapdíjemelés lehetne. 
• Sok olyan európai város
van, ahol az első 3-4 kilométer
kicsit drágább, mint a többi.
Így „jutalmazva” a hosszabb
útra is taxival indulókat. Egy
ilyen megoldásra is nyitottak

vagytok?
• Alapvetően jó lehet ez az
irány is, de egy baj van ve-
le: a tarifa-összetétellel, il-
letve a szerkezettel kap-
csolatos ilyen jellegű vál-
toztatások komoly fejlesz-
tést igényelnek a taxióra-
gyártóktól.  Sok esetben
az órákat cserélni kellene,
és mi ezt  nem szeretnénk
finanszírozni. Ugyanakkor
sajnos van még egy
szempont, ami biztos
hogy befolyásolja a követ-
kező évek tarifaszerkeze-
ti kialakítását. Nevezete-
sen, hogy a pénzügyi

kormányzat a kereskedelemben és
a vendéglátásban már bevezetett
on-line pénztárgép kötelezővé téte-
lét követően előbb-utóbb a taxiste-
vékenységre is rá kíván látni. Ez
esetben tehát elkerülhetetlen lesz,
hogy ezekről a dolgokról is őszin-
tén beszéljünk. Így azt gondolom,
egy újfajta tarifaszerkezet bevezeté-
sének ideje akkor jöhet el, ha a ta-
xiórákat egyéb okokból amúgy is
fejleszteni, esetleg cserélni kell. Ez
azonban nem budapesti, hanem
országos szabályozást jelent majd.
• Ha már szóba került, hogy
az egész országra kiterjedhet
egy ilyen szabályozás, nézzük
hol áll az évek óta ígérgetett
kormányrendelet? A jelenlegit
1988-ban, 26 éve írták. Ekkor
még csak utcai fülkékből le-
hetett telefonálni, és a CB-rá-
dió volt a fuvarközvetítés kor-
szerű eszköze. A világ őrüle-
tesen gyorsan fejlődik, benne
a taxiszolgáltatás is. Egy ren-
deletnek a kor kihívásaira is
választ kellene adni. Nem tű-
nik fel senkinek, hogy a föld
nem lapos?

5

Hozott, vagy vitt?

Érdekképviselői szemmel a fővárosi taxirendeletről
Több mint egy éve, 2013. szeptember 1-jén lé-
pett hatályba a fővárosi taxirendelet. Akkor
nagyon sokan azt állították, hogy az utasok
nem fogadják majd el a korábbinál maga-
sabb fix árat, továbbá nem lehet ennyi autót
besárgítani, de a néma címkiadó rendszer
sem megvalósítható. Sokan azt is vitatták,
hogy a fővárosnak joga van ilyen mélységben
szabályozni a vállalkozásokat. A rendelet el-

lenzői közül 410 taxis még  perközösségre is
lépett, és az  „összedobott” igen tekintélyes
összegből egy jónevű ügyvédi irodát bíztak
meg, hogy a rendelet alkotmányellenességét
bizonyítsák. A bíróság keresetüket másodfo-
kon is elutasította. (Lásd az 1. számú mellék-
letet.) Az elmúlt év tapasztalatiról Metál Zol-
tánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét
kérdeztük.

A felirat szerint: „Telefonon ilyet is hívhattál volna. A Best
Taxi áramvonalasítja megrendelésedet.” No komment...
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• 2009 óta folyamatosan egyez-
tetünk az azóta többször nevet
váltó minisztérium illetékeseivel.
Rengeteg szempont és javaslat
felmerült. Mi azt kértük a kezde-
tek óta, hogy ne csak a taxira és
a személygépkocsis személy-
szállítóra legyen kihegyezve az
új, frissített jogszabály. Javasol-
tuk, hogy a rendeletalkotó vegye
figyelembe az egyéb, díj ellené-
ben közúton történő személy-
szállítást is. Azokat, melyeket
ajánlanak és működtetnek ma
vállalkozások országszerte.
Mert ha ezt nem teszik meg, ak-

kor a kiskapuk tárházát nyitjuk
meg, vagy hagyjuk kitárva azok-
nak, akik a mi piacunkról kíván-
nak megélni, de úgy, hogy őrá-
juk nem vonatkoznak a szabá-
lyok. Ezzel csak azt érjük el,
hogy egyre kevesebb lesz az en-
gedéllyel rendelkező személy-
gépkocsis és taxis vállalkozás,
és egyre több lesz a kiscsomag-
szállító, a tuk-tuk-os, a meseau-
tós, a bérkocsis, sofőrszolgála-
tos, diákfuvaros próbálkozás.
Sajnos az „ötleteket” napestig
lehetne sorolni, már ma is egyre
több van belőlük, hála a szabá-

lyozatlanságnak. Ezekhez ráadá-
sul még egy elem hozzájött,
mert amikor 2009-ben nekikezd-
tünk a tárgyalásoknak, még szó
sem volt okostelefonokról, és az
ezekre telepíthető fuvarközvetítő
alkalmazásokról, melyek teljesí-
téséhez már taxis sem kell. Elké-
pedve hallgatom azokat a reklá-
mokat, melyekből az derül ki,
hogy a fuvarért nem kell fizetni,
az ingyen van. Mindössze borra-
valót lehet adni, de az sem köte-
lező. Az ígéret hasonló az örök-
ké termő fáról szóló meséhez,
de van, aki elhiszi. Fuvaros és

utas egyaránt. Nekünk érdek-
képviseletként, kamaraként,
szakmai vezetőként abban van
óriási felelősségünk, hogy meg-
győzzük a rendeletalkotót a töb-
bi perifériális terület feltétlen
szükséges szabályozásáról is.
Méghozzá a taxiszabályozással
egy időben. Az eddigi szemé-
lyes találkozások alkalmasak vol-
tak arra, hogy a rendeletalkotók
már nem ellenségnek, hanem
partnernek tekintik az érdekkép-
viseleteket és a kamarát. Azt is
látni kell, hogy az államigazga-
tásban rengeteg új elem van. És
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A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíró-
ság a dr. Mester Csaba (1082 Budapest,
Üllői út 17.) által képviselt Sádt György
(1113 Budapest, Bartók Béla út 60.) I. rendű
felperes és 409 társa által Budapest Fő-
város Önkormányzata (1052 Budapest,
Városház utca 9-11.) alperes ellen megállapí-
tás iránt indított perében a Pesti Központi Ke-
rületi Bíróság által 2014. február 18. napján
meghozott 16. P. 50.45 6/2014/3. számú
végzés ellen a felperesek által 4. sorszám
alatt előterjesztett fellebbezés folytán – tár-
gyaláson kívül – meghozta a következő 

VÉGZÉST:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
végzését helybenhagyja. 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS
Az elsőfokú bíróság a 16.P. 54.639/2013/2.
számú jogerős vég"- evel a felperesek kere-
setlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasí-
totta részben azon indokból, hogy a felpere-
sek által kért normakontroll nem tartozik bíró-
sági hatáskörbe.

A fellebbezéssel támadott végzésével a fel-
peresek ismételten előterjesztett keresetleve-
lét szintén idézés kibocsátása nélkül elutasí-
totta. Az illetéket 2.100; Ft-ra mérsékelte és
feljogosította a felpereseket, hogy a végzés
jogerőre emelkedését követően jogi képvise-
lőjük útján visszaigényel jenek az adóható-
ságtól 18.900; Ft-ot.

Végzése indokolásában rögzítette, hogy a
felperesek ismételten előterjesztett kerese-
tükben kértek, hogy a bíróság a Pp. l23.§-a
alapján állapítsa meg, hogy Budapest Fővá-
ros Közgyűlésének a 31/2013. (IV. 18.) szá-
mú rendelet I. fejezet l.) pontjának 3.§ (5) be-
kezdése, valamint a 2. melléklet 1-4.) pontjai
a felperesi pertársaság tagjainak tulajdonhoz
való jogát, azon belül a szabad rendelkezés
jogát és a vállalkozás szabadságának jogát
sértik. Hangsúlyozták, hogy keresetük nem
jogszabályi normakontrollra irányul, hanem
megállapítási kereset. Abban nem jogszabály
alkotmányellenességének megállapítását és
kasszációt kérnek, hanem a tulajdonjog sé-
relmének megállapítását. Utaltak az Alkot-
mánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
24.§ (1) bekezdésére, 37.§ (l) bekezdésére
és állították, hogy Alkotmánybíróságnak

nincs hatásköre annak vizsgálatára, hogy üt-
közik-e önkormányzati rendelet más jogsza-
bályba.

Az elsőfokú bíróság utalt a Pp. 1.§-ra, 2.§
(1) bekezdésére, 124.§ (2) bekezdés a), b)
és c) pontjaira, 121.§ (1) bekezdés d) pontjá-
ra és megállapította, hogy a felperesek hivat-
koztak a keresetükben arra, hogy a norma-
kontroll az Alkotmánybíróság hatáskörébe
tartozik, de keresetük nem erre, hanem a tu-
lajdonjog sérelmének megállapítására irá-
nyul. Továbbá az Alkotmánybíróság hatáskö-
re kizárólag az Önkormányzati rendeletnek
az Alaptörvénnyel való összhangjának megál-
lapítására terjed ki. arra azonban nem= hogy
az más jogszabályba ütközik-e. Ebből követ-
keztettek arra. hogy a rendes bíróság hivatott
az általuk kért megállapításra.

Az elsőfokú bíróság akként foglalt állást.
hogy a felperesek által hivatkozottakból az
következik. hogy egyáltalán nem bírósági ha-
táskörbe tartozik a kereseti kérelemről való
döntés. Kiemelte továbbá, hogy a felperesek
által a keresetükben vitatott önkormányzati
rendelet által sértett jogok mind az Alaptör-
vényben védett alapjogok.

A végzés ellen a felperesek terjesztettek
elő fellebbezést annak hatályon kívül helyezé-
se és az. elsőfokú bíróságnak az eljárás foly-
tatására való utasítása iránt.

Fellebbezésük indokolása szerint kerese-
tük a tulajdonjog sérelmének megállapításá-
ra és nem normakontrollra irányult. Az Alkot-
mánybíróságról szóló 201 1. évi CLl. törvény
37.§ (1) bekezdését idézve arra hivatkoztak,
hogy nem kizárólag azt kérték, hogy az első-
fokú bíróság vizsgálja az önkormányzati ren-
delet Alaptörvénnyel való összhangját. ha-
nem azt is, hogy állapítsa meg hogy annak hi-
vatkozott rendelkezése sérti a Polgári Tör-
vénykönyv által oltalmazott tulajdonhoz való
jogukat. Az Alkotmánybíróságnak nincs ha-
tásköre annak vizsgálatára, hogy az önkor-
mányzati rendelet az Alaptörvénytől különbö-
ző más jogszabályba ütközik-e, ezért az ren-
des bíróság határkörébe tartozik.

Hangsúlyozták, hogy az elsőfokú bíróság
egyebekben is csak részben utasíthatta vol-
na el keresetlevelüket, mert a tulajdonhoz va-
ló jog sérelmének vizsgálatára az elsőfokú bí-
róságnak van kizárólagos hatásköre.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmet nem
terjesztett elő.

A fellebbezés nem alapos.
A másodfokú bíróság teljes mértékben

egyetértett az elsőfokú bíróság döntésével
és annak indokaival is, melyekre megismétlé-
sük nélkül a Pp. 254.§ (3) bekezdése alapján
csupán utal.

Az elsőfokú bíróság helytállóan utasította
el a felperesek keresetlevelét idézés kibocsá-
tása nélkül teljes egészében, mivel a Pp.
124.§ (2) bekezdése és 130.§ (l) bekezdése
szerint is a bíróság a keresetlevelet és nem
annak egyes részeit utasítja el az ott megha-
tározott okok fennállta esetén idézés kibo-
csátása nélkül. Az egyes kereseti kérelmek
ezen esetekben külön nem vizsgálhatóak. Az-
zal pedig a másodfokú bíróság maradéktala-
nul egyetért, hogy önkormányzati rendelet
Alaptörvénnyel való egyezőségének vagy el-
lentétességének vizsgálata – annak norma-
kontroll jellege folytán – nem tartozik rendes
bíróság hatáskörébe.

Rámutat továbbá a másodfokú bíróság ar-
ra is, hogy a felperesek a tulajdonhoz való jog
sérelmének megállapítását szintén az Alap-
törvény viszonylatában kérték, állítva hogy a
vitatott önkormányzati rendelet sérti az annak
XII. cikk (1) bekezdésében biztosított alapve-
tő alkotmányos jogot.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság érdemben helyes végzését
a Pp. 259.§-val alkalmazandó Pp. 253.§ (2)
bekezdése alapján helybenhagyta.

Az alaptalan fellebbezést előterjesztő fel-
peresek a másodfokú eljárással felmerült
költségeiket maguk viselik. Az alperesnek a
másodfokú eljárással igazolt költsége nem
merült fel, ezért arról a másodfokú bíróság-
nak a Pp. 79.§-ra figyelemmel döntenie nem
kellett.
Budapest, 2014. augusztus 26.

dr. Csepinszky Andrea s. k. 
a tanács elnöke

dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka s. k. 
előadó bíró

dr. Klicsuné dr. Sólyom Lívia s. k. bíró

A kiadmány hiteléül:

1. sz. melléklet
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az apparátus sokszor jó-
val nagyobb feladatot
kap, mint amit napi szin-
ten meg tudna oldani.
Ezért történhet meg,
hogy most már öt éve
készül ez a rendeletmó-
dosítás. Egyébként a
legújabb tervezetet ok-
tóber elején egyöntetű-
en elutasította a szak-
mai oldal. A kamara és
az érdekképviseletek
nyilatkozatban szögez-
ték le, hogy új tartalmú,
a szakmai szervezetek-
kel egyeztetett jogsza-
bályra van szükség.
(Lásd a 2. számú mel-
lékletet.) 
• Nagyon hamar el-
terjedt az egyezte-
tést követően, hogy
esetleg 7(!) évben
korlátoznák a taxik
életkorát, ország-
szerte. Lehet, hogy
valakinek elgurult a
gyógyszere?
• A mellékletben sze-
replő mondatot csak az
egyeztetést követően
vettem észre. Azonnal
kértem a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság illetéke-
sét, hogy a jogszabály-
tervezetben szereplő
mondatot értelmezze.
(Lásd 3. számú mellék-
letet.) Miután sejtésem
beigazolódott, az egyez-
tetésen részt vevőkkel
közösen megfogalma-
zott tiltakozásunkat hala-
déktalanul eljuttattuk a
minisztérium illetékesé-
hez. Őszintén remélem,
komolyan veszik…
• Az ügyintézésen is
változtatni kellene.
Mégis csak nevetsé-
ges, hogy miközben
otthonról a számító-
gépen ma már szinte
mindent el lehet in-
tézni, a taxisnak az igazolás-
ról is igazolást kell vinni ab-
ba a hivatalba, melyben szin-
tén üzemel számítógép, ami-
ről minden adat lekérhető
lenne, azonnal. 
• Tudom, hiszen nemrég ma-
gam is végigjártam ezt a felesle-
gesnek tűnő és igen hosszú ide-
ig tartó utat. Érdekképviselet-
ként szorgalmazzuk, hogy az
egyablakos rendszert vezessék
be. Jelen pillanatban erre elég
kevés az esély. Az érvényben lé-
vő rendelet szerint csak a kor-
mányhivatalhoz tartozó közleke-

dési hatóság végezheti a műsza-
ki vizsgát. Ehhez ragaszkodnak.
A közlekedési hatóság adja ki a
tevékenységi engedélyt megyei
szinten, ehhez is ragaszkodnak.
Ami a papírmunkát, a különféle
igazolások beszerzését illeti, ott
lehetne egyszerűsíteni, de erre
is kevés a hajlandóság. Mi min-
den egyes egyeztetésnél el-
mondjuk, hogy milyen falakba üt-
közik a vállalkozó, aki autót sze-
retne cserélni. Jelenleg Buda-
pesten több hetes a várakozási
idő, melyet a vállalkozónak kény-
szerszabadsággal kell eltöltenie,

mert autót cserél. Olyan bonyo-
lult eljárási rend szabályozza az
engedélykibocsátást, hogy nem
szívesen cserél a vállalkozó au-
tót, mert hosszú hetekig nem
tud dolgozni, miközben a rá há-
ruló terheket fizetnie kell. Az
nem lehet célja sem a kormány-
hivatalnak, sem a közlekedési
hatóságnak, hogy ez így működ-
jön tovább. Tehát ha kell, akkor
átcsoportosítással, vagy más
megyék bevonásával, de ezt a
problémát meg kell oldani. 
• Abban az esetben is me-
gyei engedélyt adnak ki, ha a

jövőben például egy megyén
belül több település is szabá-
lyozza majd a taxiszolgál-
tatást? Mi lesz, ha a települé-
seken kötelezővé tett autó-
szín, illetve műszaki előírás
eltér majd egymástól? Ho-
gyan lehet így egész megyé-
re szóló engedélyt kiadni?
• Sajnos ez a kérdés is csak az
új rendeletben szabályozható.
Mint ahogy az is, hogy ma nem
lehet legálisan átülni egy másik
taxiba, pedig ha összetört az au-
tó, vagy nagyobb javításra szo-
rul, ez kézenfekvő megoldás len-

MAGYAR KERESKEDELMI Es IPARKAMARA
HUNGARlAN CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Koncz Pál
Úr helyettes államtitkár
Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállításról szóló előterjesztés visszamutatásra
megküldött tervezet véleményezése.

Tiszteit Helyettes Államtitkár Úr!
Köszönjük a részünkre megküldött rendelet tervezetet,
és a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést is köve-
tően az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési
és Logisztikai Kollégiumnak Taxi és Személygépkocsis
Személyszállítási Tagozata rendkívüli ülés keretében tár-
gyalta meg a tervezetet, melyre meghívást kaptak és
részt vettek az alábbi szakmai érdekképviseleti szerveze-
tek képviselői is:

o Országos Taxis Szövetség
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) VI.

Osztály, BKIK Taxis Szakmai Kollégiuma, BKIK Személy-
gépkocsis Személyszállító Szakmai Kollégiuma, Taxi
Gépkocsivezetők Független Szakszervezete

o Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
o Magyar Taxisok és Személyszállítók Egyesülete
A megbeszélés eredményeként született meg az aláb-

bi egyeztetett, minden résztvevő által elfogadott véle-
mény, amely közös nyilatkozat formában is megerősítés-
re került, és jelen levelünk mellékletét képezi:

Jelenlegi tartalmában a tervezet nem fogadható el,
pontatlan megfogalmazásokat tartalmaz, a „fekete gaz-
daság” irányába mozdítja a szakmát, az utas jogokat nem
képviseli, valamint hiányoznak az elmúlt öt év egyezteté-
sein már megbeszélt és elfogadott szakmai elvárások.
Mindenképpen új tartalmú, a szakmai szervezetekkel
egyeztetett jogszabályra van szükség.

A fent megfogalmazottak alátámasztására csak né-
hány példát, megjegyzést szeretnénk kiemelni:

o A tervezet nem tartalmazza a jogalkotás célját, van
felhatalmazás, de nincs cél. A piac szabályozást igényel,
de a korábbiakban elfogadottakkal ellentétben nem ke-
rül megfogalmazásra, hogy egységes szabályozásra van
szükség.

o Nincs utas jog a tervezetben (pl. hátrányos helyzet-
be kerül az az utas, aki olyan településen lakik, ahol
nincs taxis szolgáltató, mert a tervezet 3. § (8) bekezdé-
se szerint ott utas nem vehető fel).

o Személyszállításból kizárt „tárgyak, személyek” meg-
fogalmazása pontatlan.

o Nem szerepel a személygépkocsi-vezető védelme
(pl. ha „leintik” minden esetben meg kell állnia?).

o Különösen zavarosak a diszpécserszolgálatra vonat-
kozó „előírások” (p|.: 2. § 2. pontjában alapító okirathoz
köti ezt a tevékenységet, holott egyéni vállalkozó esetében
ilyen okirattal nem rendelkezik a vállalkozás). A TEÁOR-
ban nincs is külön „diszpécserszolgálat” besorolás.

o Szintén a 2.§-nál a szakmai irányító felelőssége
nincs meghatározva.

o Hiányzik a „diszpécserszolgálat” engedélyezése –
az előző tervezetben benne volt. Most csak bejelentési
kötelezettsége van /16. § (6) bekezdés/ – csak a regiszt-
rációs díj beszedése a cél?

o Ne legyen évjárat megkötés a járművekre, csak kör-
nyezetvédelmi besorolás

(önkormányzati hatáskörbe utalva, mert területenként
ez akár eltérő is lehet).

o Az 5.§ (f) bekezdés megfogalmazása értelmezhetetlen.
o A vállalkozás szabadságára vonatkozó alkotmányos-

sági kérdéseket vet fel a 11. § (1) bekezdésében megfo-
galmazottak. Vállalkozást alapítani öt évre nem lehet, ezt
nem lehet korlátozni. A rendelet olyan előírást tartalmaz-
hat, hogy kötelezi a vállalkozást – a vállalkozást vezető
személyi felelősségével – a feltételeknek megfelelő al-
kalmazott alkalmazására és ezt ellenőrizni lehet.

o A tervezetből nem derül ki, hogy mi számít „előze-
tes megrendelésnek”?

o A szolgáltatás ÁFA-ja nem visszaigényelhető – ezt
is rendezni szükséges.

o Nincs minden jármű a rendelet hatálya alatt (pl.
„meseautó'”, tuc-tuc, 16 főnél több főt szállító limuzin) –
ezt is rendezni szükséges.

o A rendelet nem tartalmaz ellenőrzést!
o A jelenlegi tervezet nem tartalmazza az el-

múlt öt évben a szakmai szervezetekkel egyezte-
tett és elfogadott szakmai elvárásokat.

o Nagyobb károkat okoz ez a tervezet, mint a jelenleg
érvényben lévő passzív régi rendelet.

A fent említett, néhány kiragadott példa, megjegyzés
alapján is megállapítható, hogy a szakmai elvárásoknak
nem megfelelő tervezet született, mely helyett minden-
képpen egy korszerű, az EU-s csatlakozással koherens,
a szakmai szervezetekkel egyeztetett jogszabály megal-
kotása szükséges.

A szakmai szervezetek az MKIK összefogásával
változatlanul készek a mielőbbi további egyezte-
tésre, hogy az évek óta húzódó jogszabály minden
érintett számára elfogadható módon, mihamarabb
megszülethessen.

Várom szíves visszajelzését a fentiekkel kapcsolatban.
Budapest, 2014. október 6.
Üdvözlettel:

2. sz. melléklet
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• 2009 óta folyamatosan egyez-
tetünk az azóta többször nevet
váltó minisztérium illetékeseivel.
Rengeteg szempont és javaslat
felmerült. Mi azt kértük a kezde-
tek óta, hogy ne csak a taxira és
a személygépkocsis személy-
szállítóra legyen kihegyezve az
új, frissített jogszabály. Javasol-
tuk, hogy a rendeletalkotó vegye
figyelembe az egyéb, díj ellené-
ben közúton történő személy-
szállítást is. Azokat, melyeket
ajánlanak és működtetnek ma
vállalkozások országszerte.
Mert ha ezt nem teszik meg, ak-

kor a kiskapuk tárházát nyitjuk
meg, vagy hagyjuk kitárva azok-
nak, akik a mi piacunkról kíván-
nak megélni, de úgy, hogy őrá-
juk nem vonatkoznak a szabá-
lyok. Ezzel csak azt érjük el,
hogy egyre kevesebb lesz az en-
gedéllyel rendelkező személy-
gépkocsis és taxis vállalkozás,
és egyre több lesz a kiscsomag-
szállító, a tuk-tuk-os, a meseau-
tós, a bérkocsis, sofőrszolgála-
tos, diákfuvaros próbálkozás.
Sajnos az „ötleteket” napestig
lehetne sorolni, már ma is egyre
több van belőlük, hála a szabá-

lyozatlanságnak. Ezekhez ráadá-
sul még egy elem hozzájött,
mert amikor 2009-ben nekikezd-
tünk a tárgyalásoknak, még szó
sem volt okostelefonokról, és az
ezekre telepíthető fuvarközvetítő
alkalmazásokról, melyek teljesí-
téséhez már taxis sem kell. Elké-
pedve hallgatom azokat a reklá-
mokat, melyekből az derül ki,
hogy a fuvarért nem kell fizetni,
az ingyen van. Mindössze borra-
valót lehet adni, de az sem köte-
lező. Az ígéret hasonló az örök-
ké termő fáról szóló meséhez,
de van, aki elhiszi. Fuvaros és

utas egyaránt. Nekünk érdek-
képviseletként, kamaraként,
szakmai vezetőként abban van
óriási felelősségünk, hogy meg-
győzzük a rendeletalkotót a töb-
bi perifériális terület feltétlen
szükséges szabályozásáról is.
Méghozzá a taxiszabályozással
egy időben. Az eddigi szemé-
lyes találkozások alkalmasak vol-
tak arra, hogy a rendeletalkotók
már nem ellenségnek, hanem
partnernek tekintik az érdekkép-
viseleteket és a kamarát. Azt is
látni kell, hogy az államigazga-
tásban rengeteg új elem van. És
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A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíró-
ság a dr. Mester Csaba (1082 Budapest,
Üllői út 17.) által képviselt Sádt György
(1113 Budapest, Bartók Béla út 60.) I. rendű
felperes és 409 társa által Budapest Fő-
város Önkormányzata (1052 Budapest,
Városház utca 9-11.) alperes ellen megállapí-
tás iránt indított perében a Pesti Központi Ke-
rületi Bíróság által 2014. február 18. napján
meghozott 16. P. 50.45 6/2014/3. számú
végzés ellen a felperesek által 4. sorszám
alatt előterjesztett fellebbezés folytán – tár-
gyaláson kívül – meghozta a következő 

VÉGZÉST:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
végzését helybenhagyja. 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS
Az elsőfokú bíróság a 16.P. 54.639/2013/2.
számú jogerős vég"- evel a felperesek kere-
setlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasí-
totta részben azon indokból, hogy a felpere-
sek által kért normakontroll nem tartozik bíró-
sági hatáskörbe.

A fellebbezéssel támadott végzésével a fel-
peresek ismételten előterjesztett keresetleve-
lét szintén idézés kibocsátása nélkül elutasí-
totta. Az illetéket 2.100; Ft-ra mérsékelte és
feljogosította a felpereseket, hogy a végzés
jogerőre emelkedését követően jogi képvise-
lőjük útján visszaigényel jenek az adóható-
ságtól 18.900; Ft-ot.

Végzése indokolásában rögzítette, hogy a
felperesek ismételten előterjesztett kerese-
tükben kértek, hogy a bíróság a Pp. l23.§-a
alapján állapítsa meg, hogy Budapest Fővá-
ros Közgyűlésének a 31/2013. (IV. 18.) szá-
mú rendelet I. fejezet l.) pontjának 3.§ (5) be-
kezdése, valamint a 2. melléklet 1-4.) pontjai
a felperesi pertársaság tagjainak tulajdonhoz
való jogát, azon belül a szabad rendelkezés
jogát és a vállalkozás szabadságának jogát
sértik. Hangsúlyozták, hogy keresetük nem
jogszabályi normakontrollra irányul, hanem
megállapítási kereset. Abban nem jogszabály
alkotmányellenességének megállapítását és
kasszációt kérnek, hanem a tulajdonjog sé-
relmének megállapítását. Utaltak az Alkot-
mánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
24.§ (1) bekezdésére, 37.§ (l) bekezdésére
és állították, hogy Alkotmánybíróságnak

nincs hatásköre annak vizsgálatára, hogy üt-
közik-e önkormányzati rendelet más jogsza-
bályba.

Az elsőfokú bíróság utalt a Pp. 1.§-ra, 2.§
(1) bekezdésére, 124.§ (2) bekezdés a), b)
és c) pontjaira, 121.§ (1) bekezdés d) pontjá-
ra és megállapította, hogy a felperesek hivat-
koztak a keresetükben arra, hogy a norma-
kontroll az Alkotmánybíróság hatáskörébe
tartozik, de keresetük nem erre, hanem a tu-
lajdonjog sérelmének megállapítására irá-
nyul. Továbbá az Alkotmánybíróság hatáskö-
re kizárólag az Önkormányzati rendeletnek
az Alaptörvénnyel való összhangjának megál-
lapítására terjed ki. arra azonban nem= hogy
az más jogszabályba ütközik-e. Ebből követ-
keztettek arra. hogy a rendes bíróság hivatott
az általuk kért megállapításra.

Az elsőfokú bíróság akként foglalt állást.
hogy a felperesek által hivatkozottakból az
következik. hogy egyáltalán nem bírósági ha-
táskörbe tartozik a kereseti kérelemről való
döntés. Kiemelte továbbá, hogy a felperesek
által a keresetükben vitatott önkormányzati
rendelet által sértett jogok mind az Alaptör-
vényben védett alapjogok.

A végzés ellen a felperesek terjesztettek
elő fellebbezést annak hatályon kívül helyezé-
se és az. elsőfokú bíróságnak az eljárás foly-
tatására való utasítása iránt.

Fellebbezésük indokolása szerint kerese-
tük a tulajdonjog sérelmének megállapításá-
ra és nem normakontrollra irányult. Az Alkot-
mánybíróságról szóló 201 1. évi CLl. törvény
37.§ (1) bekezdését idézve arra hivatkoztak,
hogy nem kizárólag azt kérték, hogy az első-
fokú bíróság vizsgálja az önkormányzati ren-
delet Alaptörvénnyel való összhangját. ha-
nem azt is, hogy állapítsa meg hogy annak hi-
vatkozott rendelkezése sérti a Polgári Tör-
vénykönyv által oltalmazott tulajdonhoz való
jogukat. Az Alkotmánybíróságnak nincs ha-
tásköre annak vizsgálatára, hogy az önkor-
mányzati rendelet az Alaptörvénytől különbö-
ző más jogszabályba ütközik-e, ezért az ren-
des bíróság határkörébe tartozik.

Hangsúlyozták, hogy az elsőfokú bíróság
egyebekben is csak részben utasíthatta vol-
na el keresetlevelüket, mert a tulajdonhoz va-
ló jog sérelmének vizsgálatára az elsőfokú bí-
róságnak van kizárólagos hatásköre.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmet nem
terjesztett elő.

A fellebbezés nem alapos.
A másodfokú bíróság teljes mértékben

egyetértett az elsőfokú bíróság döntésével
és annak indokaival is, melyekre megismétlé-
sük nélkül a Pp. 254.§ (3) bekezdése alapján
csupán utal.

Az elsőfokú bíróság helytállóan utasította
el a felperesek keresetlevelét idézés kibocsá-
tása nélkül teljes egészében, mivel a Pp.
124.§ (2) bekezdése és 130.§ (l) bekezdése
szerint is a bíróság a keresetlevelet és nem
annak egyes részeit utasítja el az ott megha-
tározott okok fennállta esetén idézés kibo-
csátása nélkül. Az egyes kereseti kérelmek
ezen esetekben külön nem vizsgálhatóak. Az-
zal pedig a másodfokú bíróság maradéktala-
nul egyetért, hogy önkormányzati rendelet
Alaptörvénnyel való egyezőségének vagy el-
lentétességének vizsgálata – annak norma-
kontroll jellege folytán – nem tartozik rendes
bíróság hatáskörébe.

Rámutat továbbá a másodfokú bíróság ar-
ra is, hogy a felperesek a tulajdonhoz való jog
sérelmének megállapítását szintén az Alap-
törvény viszonylatában kérték, állítva hogy a
vitatott önkormányzati rendelet sérti az annak
XII. cikk (1) bekezdésében biztosított alapve-
tő alkotmányos jogot.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság érdemben helyes végzését
a Pp. 259.§-val alkalmazandó Pp. 253.§ (2)
bekezdése alapján helybenhagyta.

Az alaptalan fellebbezést előterjesztő fel-
peresek a másodfokú eljárással felmerült
költségeiket maguk viselik. Az alperesnek a
másodfokú eljárással igazolt költsége nem
merült fel, ezért arról a másodfokú bíróság-
nak a Pp. 79.§-ra figyelemmel döntenie nem
kellett.
Budapest, 2014. augusztus 26.

dr. Csepinszky Andrea s. k. 
a tanács elnöke

dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka s. k. 
előadó bíró

dr. Klicsuné dr. Sólyom Lívia s. k. bíró

A kiadmány hiteléül:

1. sz. melléklet
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az apparátus sokszor jó-
val nagyobb feladatot
kap, mint amit napi szin-
ten meg tudna oldani.
Ezért történhet meg,
hogy most már öt éve
készül ez a rendeletmó-
dosítás. Egyébként a
legújabb tervezetet ok-
tóber elején egyöntetű-
en elutasította a szak-
mai oldal. A kamara és
az érdekképviseletek
nyilatkozatban szögez-
ték le, hogy új tartalmú,
a szakmai szervezetek-
kel egyeztetett jogsza-
bályra van szükség.
(Lásd a 2. számú mel-
lékletet.) 
• Nagyon hamar el-
terjedt az egyezte-
tést követően, hogy
esetleg 7(!) évben
korlátoznák a taxik
életkorát, ország-
szerte. Lehet, hogy
valakinek elgurult a
gyógyszere?
• A mellékletben sze-
replő mondatot csak az
egyeztetést követően
vettem észre. Azonnal
kértem a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság illetéke-
sét, hogy a jogszabály-
tervezetben szereplő
mondatot értelmezze.
(Lásd 3. számú mellék-
letet.) Miután sejtésem
beigazolódott, az egyez-
tetésen részt vevőkkel
közösen megfogalma-
zott tiltakozásunkat hala-
déktalanul eljuttattuk a
minisztérium illetékesé-
hez. Őszintén remélem,
komolyan veszik…
• Az ügyintézésen is
változtatni kellene.
Mégis csak nevetsé-
ges, hogy miközben
otthonról a számító-
gépen ma már szinte
mindent el lehet in-
tézni, a taxisnak az igazolás-
ról is igazolást kell vinni ab-
ba a hivatalba, melyben szin-
tén üzemel számítógép, ami-
ről minden adat lekérhető
lenne, azonnal. 
• Tudom, hiszen nemrég ma-
gam is végigjártam ezt a felesle-
gesnek tűnő és igen hosszú ide-
ig tartó utat. Érdekképviselet-
ként szorgalmazzuk, hogy az
egyablakos rendszert vezessék
be. Jelen pillanatban erre elég
kevés az esély. Az érvényben lé-
vő rendelet szerint csak a kor-
mányhivatalhoz tartozó közleke-

dési hatóság végezheti a műsza-
ki vizsgát. Ehhez ragaszkodnak.
A közlekedési hatóság adja ki a
tevékenységi engedélyt megyei
szinten, ehhez is ragaszkodnak.
Ami a papírmunkát, a különféle
igazolások beszerzését illeti, ott
lehetne egyszerűsíteni, de erre
is kevés a hajlandóság. Mi min-
den egyes egyeztetésnél el-
mondjuk, hogy milyen falakba üt-
közik a vállalkozó, aki autót sze-
retne cserélni. Jelenleg Buda-
pesten több hetes a várakozási
idő, melyet a vállalkozónak kény-
szerszabadsággal kell eltöltenie,

mert autót cserél. Olyan bonyo-
lult eljárási rend szabályozza az
engedélykibocsátást, hogy nem
szívesen cserél a vállalkozó au-
tót, mert hosszú hetekig nem
tud dolgozni, miközben a rá há-
ruló terheket fizetnie kell. Az
nem lehet célja sem a kormány-
hivatalnak, sem a közlekedési
hatóságnak, hogy ez így működ-
jön tovább. Tehát ha kell, akkor
átcsoportosítással, vagy más
megyék bevonásával, de ezt a
problémát meg kell oldani. 
• Abban az esetben is me-
gyei engedélyt adnak ki, ha a

jövőben például egy megyén
belül több település is szabá-
lyozza majd a taxiszolgál-
tatást? Mi lesz, ha a települé-
seken kötelezővé tett autó-
szín, illetve műszaki előírás
eltér majd egymástól? Ho-
gyan lehet így egész megyé-
re szóló engedélyt kiadni?
• Sajnos ez a kérdés is csak az
új rendeletben szabályozható.
Mint ahogy az is, hogy ma nem
lehet legálisan átülni egy másik
taxiba, pedig ha összetört az au-
tó, vagy nagyobb javításra szo-
rul, ez kézenfekvő megoldás len-

MAGYAR KERESKEDELMI Es IPARKAMARA
HUNGARlAN CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Koncz Pál
Úr helyettes államtitkár
Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállításról szóló előterjesztés visszamutatásra
megküldött tervezet véleményezése.

Tiszteit Helyettes Államtitkár Úr!
Köszönjük a részünkre megküldött rendelet tervezetet,
és a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést is köve-
tően az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési
és Logisztikai Kollégiumnak Taxi és Személygépkocsis
Személyszállítási Tagozata rendkívüli ülés keretében tár-
gyalta meg a tervezetet, melyre meghívást kaptak és
részt vettek az alábbi szakmai érdekképviseleti szerveze-
tek képviselői is:

o Országos Taxis Szövetség
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) VI.

Osztály, BKIK Taxis Szakmai Kollégiuma, BKIK Személy-
gépkocsis Személyszállító Szakmai Kollégiuma, Taxi
Gépkocsivezetők Független Szakszervezete

o Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
o Magyar Taxisok és Személyszállítók Egyesülete
A megbeszélés eredményeként született meg az aláb-

bi egyeztetett, minden résztvevő által elfogadott véle-
mény, amely közös nyilatkozat formában is megerősítés-
re került, és jelen levelünk mellékletét képezi:

Jelenlegi tartalmában a tervezet nem fogadható el,
pontatlan megfogalmazásokat tartalmaz, a „fekete gaz-
daság” irányába mozdítja a szakmát, az utas jogokat nem
képviseli, valamint hiányoznak az elmúlt öt év egyezteté-
sein már megbeszélt és elfogadott szakmai elvárások.
Mindenképpen új tartalmú, a szakmai szervezetekkel
egyeztetett jogszabályra van szükség.

A fent megfogalmazottak alátámasztására csak né-
hány példát, megjegyzést szeretnénk kiemelni:

o A tervezet nem tartalmazza a jogalkotás célját, van
felhatalmazás, de nincs cél. A piac szabályozást igényel,
de a korábbiakban elfogadottakkal ellentétben nem ke-
rül megfogalmazásra, hogy egységes szabályozásra van
szükség.

o Nincs utas jog a tervezetben (pl. hátrányos helyzet-
be kerül az az utas, aki olyan településen lakik, ahol
nincs taxis szolgáltató, mert a tervezet 3. § (8) bekezdé-
se szerint ott utas nem vehető fel).

o Személyszállításból kizárt „tárgyak, személyek” meg-
fogalmazása pontatlan.

o Nem szerepel a személygépkocsi-vezető védelme
(pl. ha „leintik” minden esetben meg kell állnia?).

o Különösen zavarosak a diszpécserszolgálatra vonat-
kozó „előírások” (p|.: 2. § 2. pontjában alapító okirathoz
köti ezt a tevékenységet, holott egyéni vállalkozó esetében
ilyen okirattal nem rendelkezik a vállalkozás). A TEÁOR-
ban nincs is külön „diszpécserszolgálat” besorolás.

o Szintén a 2.§-nál a szakmai irányító felelőssége
nincs meghatározva.

o Hiányzik a „diszpécserszolgálat” engedélyezése –
az előző tervezetben benne volt. Most csak bejelentési
kötelezettsége van /16. § (6) bekezdés/ – csak a regiszt-
rációs díj beszedése a cél?

o Ne legyen évjárat megkötés a járművekre, csak kör-
nyezetvédelmi besorolás

(önkormányzati hatáskörbe utalva, mert területenként
ez akár eltérő is lehet).

o Az 5.§ (f) bekezdés megfogalmazása értelmezhetetlen.
o A vállalkozás szabadságára vonatkozó alkotmányos-

sági kérdéseket vet fel a 11. § (1) bekezdésében megfo-
galmazottak. Vállalkozást alapítani öt évre nem lehet, ezt
nem lehet korlátozni. A rendelet olyan előírást tartalmaz-
hat, hogy kötelezi a vállalkozást – a vállalkozást vezető
személyi felelősségével – a feltételeknek megfelelő al-
kalmazott alkalmazására és ezt ellenőrizni lehet.

o A tervezetből nem derül ki, hogy mi számít „előze-
tes megrendelésnek”?

o A szolgáltatás ÁFA-ja nem visszaigényelhető – ezt
is rendezni szükséges.

o Nincs minden jármű a rendelet hatálya alatt (pl.
„meseautó'”, tuc-tuc, 16 főnél több főt szállító limuzin) –
ezt is rendezni szükséges.

o A rendelet nem tartalmaz ellenőrzést!
o A jelenlegi tervezet nem tartalmazza az el-

múlt öt évben a szakmai szervezetekkel egyezte-
tett és elfogadott szakmai elvárásokat.

o Nagyobb károkat okoz ez a tervezet, mint a jelenleg
érvényben lévő passzív régi rendelet.

A fent említett, néhány kiragadott példa, megjegyzés
alapján is megállapítható, hogy a szakmai elvárásoknak
nem megfelelő tervezet született, mely helyett minden-
képpen egy korszerű, az EU-s csatlakozással koherens,
a szakmai szervezetekkel egyeztetett jogszabály megal-
kotása szükséges.

A szakmai szervezetek az MKIK összefogásával
változatlanul készek a mielőbbi további egyezte-
tésre, hogy az évek óta húzódó jogszabály minden
érintett számára elfogadható módon, mihamarabb
megszülethessen.

Várom szíves visszajelzését a fentiekkel kapcsolatban.
Budapest, 2014. október 6.
Üdvözlettel:

2. sz. melléklet
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ne. Gond az is, hogy az alkalma-
zott által elkövetett szabálysér-
tésért sok esetben a vállalkozás
felel. A sofőr pedig másnap át-
megy egy másik vállalkozást bol-
dogítani. Tehát nagyon-nagyon
sok olyan problémát kellene
megoldani, ami létező. Ezek
többségére ígéretet mindig ka-
punk, de a legutóbb véleménye-
zett verzió szellemisége is rend-
kívül elavult. Ettől a rendeletal-
kotó jelenleg valamilyen okból
nem akar eltérni…
• Nézzük a jelenlegi fővárosi
adatokat. Hány autót kell ja-
nuárig, és hányat jövő év kö-
zepéig lecserélni?
• Még ebben az évben a főváros-
ban több mint 300 autó éri el a
15 éves felső korhatárt. Ezekkel
a taxikkal jövőre már nem dolgoz-
hatnak. 2015. július végéig ös-
szesen 1030 autót kell valami-

lyen okból cserélni. (Életkor, cso-
magtartó-méret, tengelytáv, emis-
szió stb.) Ez a meglévő gépkocsi-
park körülbelül 20%-a. Fontos
adat az is, hogy a legális vállalko-
zások száma csökkent. 6300-ról
indultunk tavaly szeptemberben.
A legutolsó október 1-i adat sze-
rint már csak 5030-an vagyunk.
Ez a csökkenés a 6500-hoz ké-
pest óriási szám. Ez pedig az
egyik kitűzött cél volt. Ráadásul a
járműpark egyre korszerűbb. Vé-
gül is ezek voltak az eredeti elvá-
rások. A létszám csökkentése, a
tarifa emelése, illetve ezzel pár-
huzamosan a fix tarifa bevezeté-
se, az ellenőrzések megindítása
és a droszthálózat bővítése.
• Sokak szerint még további
létszámcsökkenésre lenne
szükség az optimális bevétel
eléréséhez.
• A taxisok közül szinte minden-

ki úgy gondolja, hogy még min-
dig nagyon sokan vagyunk az ut-
cán. Ráadásul tényleg vannak
olyan időszakok, amikor össze-
érnek a szabad taxik. Viszont azt
is tudomásul kell venni, hogy
egyre többször vannak olyan
időszakok, időpontok, ünnep-
napok, amikor alig van az utcán
szabad autó. Lassan tehát be
kell látnunk, ha nem szeretnénk
újra abba a helyzetbe kerülni,
hogy a létszám esetleg a keres-
leti oldal hatására megemelke-
dik, hogy bizony nekünk is van
tennivalónk e téren. Tudomásul
kell venni, hogy mi szolgáltatást
nyújtunk. Szolgáltatni pedig ak-
kor kell, amikor arra az utasnak
igénye van. A taxis mit szeretne?
Tudom, mert én is az vagyok:
reggel 9-től délután 5 ig dolgoz-
ni. Ha nappalos. Persze a hétvé-
ge meg a családé, a haveroké.
De lássuk be, azért ez így nem

megy. Az utasoknak is vannak
érdekei, igényei. Ha ezt a kettőt
nem tudjuk harmonizálni, akkor
megint elárasztják a piacot a ke-
resletre rámozdulók. Így került
képbe az Egyesült Államokban,
vagy néhány európai nagyváros-
ban a taxikat kikerülő szolgálta-
tás. Olyan, mint például az
UBER. Ahol nincs taxi, vagy
hosszú ideig kell rá várni, ott a
piaci rést betölti egy-egy ötletes-
nek látszó vállalkozás. Kérdés,
hogy ezt miért kellene kivár-
nunk? Visszatérve a létszámra,
mi szeretnénk elérni, hogy ez  4-
4500-nál ne legyen magasabb.
A terv megvalósítható, de csak
úgy, ha mindig lesz szabad autó
az utcán. Remélem, ezt megér-
tik a taxis kollégák, különben
megint borul minden.
• A taxiállomások száma és
elhelyezkedése komoly kriti-
kát kap a kollégáktól.
• Itt valóban van min javítani.
Egyre kevesebb a használható
taxiállomás. Ráadásul azokat a
drosztokat, melyeket az informa-
tikai címkiadó rendszerek miatt
otthagytak a szervezett  taxisok,
elfoglalták olyan csoportok, aki-
ket védenek, vagy akik egyéb
szövetséget képezve foggal-kö-
römmel ragaszkodnak ezekhez
a helyekhez. Látjuk naponta,
hogy nehezen, vagy egyáltalán
nem engednek oda más taxist.
Atrocitásokkal tarkítva szolgál-
tatnak ezek a fuvarosok, vagy in-
kább nevezem őket droszt-
foglalóknak. Azt gondolom,
nagy hiba volt a címkiadó rend-
szereknek olyan paramétereket
megfogalmazni, hogy a jól bejá-
ratott, használható taxiállomáso-
kat ne lehessen bekapcsolni a
fuvarközvetítésbe. Ez a főváros-
nak is fontos kérdés, hiszen ha a
turisztikai, közlekedési csomó-
pontok mellett tud biztosítani a
minősített és korrekt árakon
szolgáltató taxisoknak helyet, ak-
kor az a város jó hírét is szolgál-
ja. A jövőben nem olyan területe-
ken kell taxiállomásokat létre-
hozni, ahol még az életben nem
járt utas. Nem lehet az a cél,
hogy meg legyen egy bizonyos
darabszám, és akkor ki van pi-
pálva a történet. Olyan helyeken
kell létrehozni taxiállomásokat,
ahol ezekre tényleges utasigény
van. Erre nagyon jó a bécsi pél-
da, ahol lehet, hogy 100 méte-
renként van egy-egy droszt, de
az utas így akár minden sarkon
talál egy szabad taxit. Van tehát
még tennivaló a fővárosban is.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Tisztelt Főosztályvezető úr!
A múlt héten kaptuk kézhez a taxira vonatkozó kor-
mányrendelet-tervezet legfrissebb verzióját, érdek-
képviseleti és kamarai egyeztetésre és véleménye-
zésre.

Mivel az érdekképviseletek elsősorban csak jog-
alkalmazók, ezért előfordul, hogy néha belegaba-
lyodunk a jogértelmezés útvesztőibe. Ezért kérem
Önt, szíveskedjék nekünk abban segíteni, hogy az
alábbi, milyen módon kell értelmeznünk. 

3. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rende-
lethez

A személyszállító szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó általános kö-
vetelmények:

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva
hét évnél több nem telt el vagy a jármű kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolása megegye-
zik a megfelelő forgalomba helyezési lég-
szennyezési követelményeknek.

1. A fenti szövegjavaslat szerint taxiforgalomban
maradhat-e, a 7 évnél évesnél idősebb, már
sárga rendszámmal ellátott taxi jármű?

2. Mi számít első nyilvántartásba vételnek?
– A Magyarországon első alkalommal, de kül-

földön már forgalomban részt vett gk. 1–7
éves gk?

– A külföldön történt első nyilvántartásba vé-
tel?

3. A szöveg szerint milyen környezetvédelmi osz-
tályba sorolásnak kell megfelelnie annak a hasz-
nált járműnek, amely még nem töltötte be (4–6
éves) a 7. évet? 
Előre is köszönöm a válaszát, amelyre feltétlenül

számítok.
Tisztelettel

Metál Zoltán elnök
Országos Taxis Szövetség

Tisztelt Elnök Úr!
A tervezet az alábbiak szerint szól:

„(4) A személyszállító szolgáltatást végző
személygépkocsi időszakos vizsgálatára a
közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló miniszteri rendeletnek az időszakos
vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell al-
kalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy vizs-
gálni kell a 3. mellékletében meghatározott
feltételeknek a meglétét is.

A személyszállító szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó általános kö-
vetelmények:

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva
hét évnél több nem telt el vagy a jármű kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolása megegye-
zik a megfelelő forgalomba helyezési lég-
szennyezési követelményeknek.”

A fentiek értelmében, ha időszakos vizsgálaton
megjelenik egy 2007. október 7-én forgalomba he-
lyezett (7 éves és 1 napos) gépkocsi a jármű a 3.
melléklet 1.1. pontjában szereplő feltételt nem telje-
síti, tehát taxiként már nem vizsgázhat.

Első nyilvántartásba vételnek a jármű első (akár
külföldi) nyilvántartásba vétele számít. Külföldről
behozott használt jármű esetében a külföldi első
nyilvántartásba vétel.

A tervezet szerint Euro 4-es környezetvédelmi
osztályba kell tartozni a Taxi gépkocsiknak. Az 1.1.
pontban vagy feltétel került meghatározásra, azaz
7 évnél nem idősebb vagy a legkorszerűbb Euro6-
os normát teljesítő gépkocsi. Tehát vagy legalább
Euro 4-es és legfeljebb 7 éves, vagy lehet 7 évnél
idősebb, ha Euro 6-os (ez utóbbit nem tudom el-
képzelni, hogy létezik).
Üdvözlettel:

Mikulás Róbert főosztályvezető
Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal 
Jármű Módszertani Főosztály
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ne. Gond az is, hogy az alkalma-
zott által elkövetett szabálysér-
tésért sok esetben a vállalkozás
felel. A sofőr pedig másnap át-
megy egy másik vállalkozást bol-
dogítani. Tehát nagyon-nagyon
sok olyan problémát kellene
megoldani, ami létező. Ezek
többségére ígéretet mindig ka-
punk, de a legutóbb véleménye-
zett verzió szellemisége is rend-
kívül elavult. Ettől a rendeletal-
kotó jelenleg valamilyen okból
nem akar eltérni…
• Nézzük a jelenlegi fővárosi
adatokat. Hány autót kell ja-
nuárig, és hányat jövő év kö-
zepéig lecserélni?
• Még ebben az évben a főváros-
ban több mint 300 autó éri el a
15 éves felső korhatárt. Ezekkel
a taxikkal jövőre már nem dolgoz-
hatnak. 2015. július végéig ös-
szesen 1030 autót kell valami-

lyen okból cserélni. (Életkor, cso-
magtartó-méret, tengelytáv, emis-
szió stb.) Ez a meglévő gépkocsi-
park körülbelül 20%-a. Fontos
adat az is, hogy a legális vállalko-
zások száma csökkent. 6300-ról
indultunk tavaly szeptemberben.
A legutolsó október 1-i adat sze-
rint már csak 5030-an vagyunk.
Ez a csökkenés a 6500-hoz ké-
pest óriási szám. Ez pedig az
egyik kitűzött cél volt. Ráadásul a
járműpark egyre korszerűbb. Vé-
gül is ezek voltak az eredeti elvá-
rások. A létszám csökkentése, a
tarifa emelése, illetve ezzel pár-
huzamosan a fix tarifa bevezeté-
se, az ellenőrzések megindítása
és a droszthálózat bővítése.
• Sokak szerint még további
létszámcsökkenésre lenne
szükség az optimális bevétel
eléréséhez.
• A taxisok közül szinte minden-

ki úgy gondolja, hogy még min-
dig nagyon sokan vagyunk az ut-
cán. Ráadásul tényleg vannak
olyan időszakok, amikor össze-
érnek a szabad taxik. Viszont azt
is tudomásul kell venni, hogy
egyre többször vannak olyan
időszakok, időpontok, ünnep-
napok, amikor alig van az utcán
szabad autó. Lassan tehát be
kell látnunk, ha nem szeretnénk
újra abba a helyzetbe kerülni,
hogy a létszám esetleg a keres-
leti oldal hatására megemelke-
dik, hogy bizony nekünk is van
tennivalónk e téren. Tudomásul
kell venni, hogy mi szolgáltatást
nyújtunk. Szolgáltatni pedig ak-
kor kell, amikor arra az utasnak
igénye van. A taxis mit szeretne?
Tudom, mert én is az vagyok:
reggel 9-től délután 5 ig dolgoz-
ni. Ha nappalos. Persze a hétvé-
ge meg a családé, a haveroké.
De lássuk be, azért ez így nem

megy. Az utasoknak is vannak
érdekei, igényei. Ha ezt a kettőt
nem tudjuk harmonizálni, akkor
megint elárasztják a piacot a ke-
resletre rámozdulók. Így került
képbe az Egyesült Államokban,
vagy néhány európai nagyváros-
ban a taxikat kikerülő szolgálta-
tás. Olyan, mint például az
UBER. Ahol nincs taxi, vagy
hosszú ideig kell rá várni, ott a
piaci rést betölti egy-egy ötletes-
nek látszó vállalkozás. Kérdés,
hogy ezt miért kellene kivár-
nunk? Visszatérve a létszámra,
mi szeretnénk elérni, hogy ez  4-
4500-nál ne legyen magasabb.
A terv megvalósítható, de csak
úgy, ha mindig lesz szabad autó
az utcán. Remélem, ezt megér-
tik a taxis kollégák, különben
megint borul minden.
• A taxiállomások száma és
elhelyezkedése komoly kriti-
kát kap a kollégáktól.
• Itt valóban van min javítani.
Egyre kevesebb a használható
taxiállomás. Ráadásul azokat a
drosztokat, melyeket az informa-
tikai címkiadó rendszerek miatt
otthagytak a szervezett  taxisok,
elfoglalták olyan csoportok, aki-
ket védenek, vagy akik egyéb
szövetséget képezve foggal-kö-
römmel ragaszkodnak ezekhez
a helyekhez. Látjuk naponta,
hogy nehezen, vagy egyáltalán
nem engednek oda más taxist.
Atrocitásokkal tarkítva szolgál-
tatnak ezek a fuvarosok, vagy in-
kább nevezem őket droszt-
foglalóknak. Azt gondolom,
nagy hiba volt a címkiadó rend-
szereknek olyan paramétereket
megfogalmazni, hogy a jól bejá-
ratott, használható taxiállomáso-
kat ne lehessen bekapcsolni a
fuvarközvetítésbe. Ez a főváros-
nak is fontos kérdés, hiszen ha a
turisztikai, közlekedési csomó-
pontok mellett tud biztosítani a
minősített és korrekt árakon
szolgáltató taxisoknak helyet, ak-
kor az a város jó hírét is szolgál-
ja. A jövőben nem olyan területe-
ken kell taxiállomásokat létre-
hozni, ahol még az életben nem
járt utas. Nem lehet az a cél,
hogy meg legyen egy bizonyos
darabszám, és akkor ki van pi-
pálva a történet. Olyan helyeken
kell létrehozni taxiállomásokat,
ahol ezekre tényleges utasigény
van. Erre nagyon jó a bécsi pél-
da, ahol lehet, hogy 100 méte-
renként van egy-egy droszt, de
az utas így akár minden sarkon
talál egy szabad taxit. Van tehát
még tennivaló a fővárosban is.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

8

Tisztelt Főosztályvezető úr!
A múlt héten kaptuk kézhez a taxira vonatkozó kor-
mányrendelet-tervezet legfrissebb verzióját, érdek-
képviseleti és kamarai egyeztetésre és véleménye-
zésre.

Mivel az érdekképviseletek elsősorban csak jog-
alkalmazók, ezért előfordul, hogy néha belegaba-
lyodunk a jogértelmezés útvesztőibe. Ezért kérem
Önt, szíveskedjék nekünk abban segíteni, hogy az
alábbi, milyen módon kell értelmeznünk. 

3. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rende-
lethez

A személyszállító szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó általános kö-
vetelmények:

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva
hét évnél több nem telt el vagy a jármű kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolása megegye-
zik a megfelelő forgalomba helyezési lég-
szennyezési követelményeknek.

1. A fenti szövegjavaslat szerint taxiforgalomban
maradhat-e, a 7 évnél évesnél idősebb, már
sárga rendszámmal ellátott taxi jármű?

2. Mi számít első nyilvántartásba vételnek?
– A Magyarországon első alkalommal, de kül-

földön már forgalomban részt vett gk. 1–7
éves gk?

– A külföldön történt első nyilvántartásba vé-
tel?

3. A szöveg szerint milyen környezetvédelmi osz-
tályba sorolásnak kell megfelelnie annak a hasz-
nált járműnek, amely még nem töltötte be (4–6
éves) a 7. évet? 
Előre is köszönöm a válaszát, amelyre feltétlenül

számítok.
Tisztelettel

Metál Zoltán elnök
Országos Taxis Szövetség

Tisztelt Elnök Úr!
A tervezet az alábbiak szerint szól:

„(4) A személyszállító szolgáltatást végző
személygépkocsi időszakos vizsgálatára a
közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló miniszteri rendeletnek az időszakos
vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell al-
kalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy vizs-
gálni kell a 3. mellékletében meghatározott
feltételeknek a meglétét is.

A személyszállító szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt
személygépkocsira vonatkozó általános kö-
vetelmények:

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva
hét évnél több nem telt el vagy a jármű kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolása megegye-
zik a megfelelő forgalomba helyezési lég-
szennyezési követelményeknek.”

A fentiek értelmében, ha időszakos vizsgálaton
megjelenik egy 2007. október 7-én forgalomba he-
lyezett (7 éves és 1 napos) gépkocsi a jármű a 3.
melléklet 1.1. pontjában szereplő feltételt nem telje-
síti, tehát taxiként már nem vizsgázhat.

Első nyilvántartásba vételnek a jármű első (akár
külföldi) nyilvántartásba vétele számít. Külföldről
behozott használt jármű esetében a külföldi első
nyilvántartásba vétel.

A tervezet szerint Euro 4-es környezetvédelmi
osztályba kell tartozni a Taxi gépkocsiknak. Az 1.1.
pontban vagy feltétel került meghatározásra, azaz
7 évnél nem idősebb vagy a legkorszerűbb Euro6-
os normát teljesítő gépkocsi. Tehát vagy legalább
Euro 4-es és legfeljebb 7 éves, vagy lehet 7 évnél
idősebb, ha Euro 6-os (ez utóbbit nem tudom el-
képzelni, hogy létezik).
Üdvözlettel:

Mikulás Róbert főosztályvezető
Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal 
Jármű Módszertani Főosztály

3. sz. melléklet
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Ezúton is felhívjuk olvasóink figyelmét ar-
ra, hogy 2014. szeptember 1-jétől, az aláb-
biakban részletezett módon megjelölt isko-
labuszok mellett, párhuzamos közlekedés-
re nem alkalmas úton, elhaladni tilos. Ko-
rábban már ezen járművek kikerülését tiltot-
ták, mostantól viszont szemből sem lehet
mellettük elhaladni. Továbbá, az iskolák mel-
letti sebességkorlátozásra sem árt odafi-
gyelni, mert bizony súlyos pénzbüntetésre
számíthat a szabályokról megfeledkező au-
tós. A 23. oldalon található KRESZ-TOTÓ-
ban is vannak e témával foglalkozó kérdések. 
A szerk.

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet módosítása
1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM
együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 20. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: „(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a
gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és há-
tulján elhelyezett – legalább 40x40 cm méretű, fényt kibocsátó,
megvilágított vagy fényvisszaverő – tábla az álló jármű környe-
zetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Tilos a „Gyer-
mekszállítás” táblával megjelölt autóbuszt kikerülni, valamint
mellette a szembe jövő forgalomnak elhaladni, ha az párhuza-
mos közlekedésre nem alkalmas úttesten áll és a gyermekek
be- és kiszállását a vezető az autóbusz mindkét oldali első és
hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelzi.”

2. § Az R1. 26. § (6) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: „(6) Ha a 16. § (1) be-
kezdés q) pontjában meghatározott jelző-
tábla (84. ábra) alatt a 97. ábra szerinti ki-

egészítő jelzőtábla alkal-
mazásával távolságot je-
löltek meg, akkor az így
megjelölt útszakaszon –
ha a közúti jelzésekből
más nem következik – leg-
feljebb 30 km/óra sebes-
séggel szabad közlekedni.
A kiegészítő jelzőtábla je-

lezheti, hogy a sebességkorlátozás csak meghatá-
rozott időszakra érvényes.”

3. § Az R1. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: „(7) A gépkocsiban vagy a moped-
autóban – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – 150
cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez
és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbizton-
sági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermek-

biztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzíté-
si pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a
gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően
rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irány-
ban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak
akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel
vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályoz-
ták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rend-
szerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági
rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni
kell.”

A lehetséges bírság összege 150 000 Ft-ig is terjedhet

VVáltáltozoozott a KRESZtt a KRESZ
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Alkalmazottból vállalkozó
Fontos a sorrend

Sokan napjainkra jutottak el odáig, hogy régi adótartozásukat
lerendezve, új autót vásárolva végre ott hagyhatták alkalmazotti
státuszukat, és újra vállalkozóvá kívánnak válni. Egy új vállalko-
zás indítása nem túl egyszerű és ráadásul időigényes folyamat
(a rengeteg költségről már nem is beszélve). Ahhoz, hogy az
egész procedúra a lehető leggyorsabban végbemenjen, igen
fontos a sorrend betartása az alábbiak szerint:

• Annak ellenőrzése, hogy a vállalkozói és a vezetői szaktanfo-
lyamról szóló vizsgabizonyítvány megvan-e. Az elmúlt időszak-
ban többen is voltak, akik egészen egyszerűen nem voltak
tisztában azzal, hogy egy sima taxivezetői vizsgával nem vál-
hatnak vállalkozóvá. 

• Amennyiben nincs meg a vállalkozói vizsgabizonyítvány, tanfo-
lyamra kell menni. Ha megvolt a vizsga, csak az azt igazoló bi-
zonyítvány veszett el, gondoskodni kell hiteles másolat be-
szerzéséről.

• Erkölcsi igazolvány beszerzése. A vállalkozás kiváltásához
nem szükséges, viszont a taxiengedélyhez igen. Érdemes
mindjárt a folyamat elején beszerezni, hiszen postai úton az
átfutása 7-10 nap, utána viszont 90 napig érvényes.

• Ügyfélkapu nyitása. Egyéni vállalkozók ma már kizárólag
elektronikus úton intézhetik az adóhivatallal való kommuniká-
ciójukat, a bevallások beküldését, a fo-
lyószámla ellenőrzését. Az elektronikus
ügyintézéshez elkerülhetetlenül szüksé-
ges egy ügyfélkapu nyitása, amely bár-
mely okmányirodánál kezdeményez-
hető. Mindössze egy személyi igazol-
ványra, egy szabadon megadható fel-
használónévre és egy működő email-
címre van szükség. Aki nem járatos az
ilyen ügyekben, kérje könyvelője segít-
ségét.

• Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg
a taxis egyéni vállalkozó három különbö-
ző adózási forma közül választhat, ezek
a tételes adózás, az átalányadózás,
vagy a KATA. Szintén érdemes könyvelő
segítségét kérni a leggazdaságosabb
variáció kiválasztása érdekében.

• A vállalkozás megkezdésének bejelen-
tése az ügyfélkapun keresztül a szék-
hely szerint illetékes önkormányzathoz.
Ezt követően önkormányzattól függően
1-4 nap után megkapjuk a visszaigazo-
lást a leendő adószámunkkal és nyilván-
tartási számunkkal. Fontos, hogy főállá-
sú vállalkozó esetén ettől a naptól „ke-
tyeg” a legalább a minimálbér után fize-
tendő járulékkötelezettség, illetve ameny-
nyiben KATA-választottunk, a KATA fize-
tési kötelezettség. Egy jótanács: ha KA-
TA adózást választunk, az ügyintézést
érdemes a hónap elejére tervezni, hi-
szen ezt a fajta tételes adót megosztani
nem lehet, a tárgyhónapra mindenkép-
pen fizetni kell. Akkor is, ha csak egyet-
len napról van szó!

• Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz
(budapestieknek a Fővárosi Önkor-
mányzathoz) az iparűzési adó miatt.
Célszerű a bejelentkezéssel egy idő-
ben mindjárt egy adóigazolást is kérni,

hogy nincs tartozásunk, mégpedig budapestieknek két pél-
dányban: egyik a drosztengedélyhez, a másik a taxiengedély-
hez lesz szükséges. Ez az igazolás 30 napig érvényes.

• Budapestieknek a székhely szerint illetékes kerületi önkor-
mányzattól is szükségük lesz „nullás” adóigazolásra. Ennek
érvényességi ideje szintén 30 nap.

• Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton megkérni az adó-
vám-tb igazolást. Az ügymenet meggyorsítása érdekében cél-
szerű nem a postai kiküldést, hanem a személyes átvételt vá-
lasztani. Tapasztalatok szerint problémamentes esetben ez az
igazolás  1-3 napon belül átvehető, érvényessége 30 nap.

• Ha mindez megvan, az egész paksamétával be lehet menni a
helyi közlekedési felügyelethez (Budapesten Mozaik utca,
Pest megyeieknek Komócsy utca) és beadni a taxiengedély
iránti kérelmet. Megpróbálom még egyszer összefoglalni a
szükséges nyomtatványokat:

Nullás igazolás a helyi önkormányzattól (Budapesten kerületi és
fővárosi is), adó-tb-vám nullás igazolás, erkölcsi bizonyítvány,
szaktanfolyami igazolás a vállalkozói vizsgáról (nagy sárga), és a
vezetői vizsgáról (kis sárga), gépkocsi forgalmi engedélye, ha
saját tulajdon, ha nem akkor bérleti szerződés és hozzájárulás,
banki hitel esetén a bank hozzájárulása, hogy taxizhat vele a vál-
lalkozó, adószám, nyilvántartási szám, személyi igazolvány, jogo-
sítvány, PÁV2 igazolás, remélem, semmit sem hagytam ki…
Ha e fenti ügyintézésen nagyobb megrázkódtatások nélkül túl-
esett a reménybeli vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétálópa-
pírt” kap, a további teendőkkel. Az sem lesz kevés…

Arcon lőttek egy taxist a fővárosban

Riasztópisztolyos ámokfutók
Egymást követő napon két, gáz- és riasztópisztolyával lövöldöző férfit fogtak el
a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei. Szeptember 18-án éjfél után pár perc-
cel a VII. kerület Dob utcában lőtt arcon taxist a gyanúsított, míg a másik eset,
néhány utcával távolabb, este tizenegy óra körül a Nefelejcs utcában történt.
Mindkét tettest, röviddel az incidens után, elfogták a rendőrök.

A gáz- és riasztópisztolyok csalóka eszközök.
Aki beszerzi, azt reméli, hogy a biztonságát
vásárolta meg, míg, akivel szemben használ-
ják, az a legritkább esetben tudja megkülön-
böztetni vészhelyzetben, mivel is támadnak
rá. Ennek több esetben az a vége, hogy a
megtámadott – nem egy esetben a rendőr –,
lőfegyvernek vélte, és tüzet nyitott. Nem két-
séges, ki „nyerte” ezt a párbajt. Ugyanakkor
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a gáz-
és riasztópisztoly is képes sérülést okozni,
akár 8 napon túl gyógyulót, amely már hiva-
talból üldözendő cselekmény, amelyért akár
letöltendő szabadságvesztést is kiszabhat a
bíróság.

A gázpisztolyok esetében nem mellékes,
hogy milyen típusú irritáló anyagot használ a
tulajdonos és mekkora távolságból süti el
fegyverét. Közeli támadás esetén akár a
szemhártya le is válhat, amely ideiglenes, sú-
lyosabb esetben maradandó egészségkáro-
sodást, vakságot okozhat. A riasztópisztolyok
esetében a lőszer köpenyéből leváló szilán-
kok idézhetnek elő sérülést, testközeli alkal-
mazás esetén.

Az első eset 2014. szeptember 18-án 0
óra 25 perc körül történt a VII. kerület Dob
utcában. A taxis lehúzódott, hogy elengedje

a mögötte jövő autót. A kocsi azonban meg-
állt a taxi mellett, a gyanúsított P. Zoltán pe-
dig a leengedett ablakon keresztül gázpiszto-
lyával rálőtt a sofőrre, majd elhajtott.

Az incidenst követően mind a taxisok,
mind az időközben riasztott rendőrök keres-
ni kezdték a gázpisztolyos támadót, akit nem
sokkal később a Kodály köröndnél elfogtak,
majd a rendőrségre előállítottak. A kihallga-
tása során, felfegyverkezve elkövetett garáz-
daság miatt indítottak ellene eljárást.

A kora hajnali esetet követően 23 óra 30
körüli időben, a Nefelejcs utcában – előze-
tes szóváltást követően – a támadó fegyvert
rántott és rálőtt vitapartnerére, majd a hely-
színről elmenekült. Mint később kiderült, a
23 esztendős H. Tamásnak ezen az estén
nem ez volt az első hasonló megmozdulása.
Mint az a rendőrségi közleményből kiderül,
korábban a Keleti pályaudvarnál, illetve a Ba-
ross térnél is több embert megfenyegetett,
ám ekkor csak hadonászott a pisztolyával,
nem használta azt. A Nefelejcs utcai attaknál
azonban lőtt is. Ekkor áldozata megsérült,
akit a mentők kórházba szállítottak.

Mindkét támadó ellen büntetőeljárást indí-
tott a kerületi rendőrkapitányság.

k.z.t.
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ciójukat, a bevallások beküldését, a fo-
lyószámla ellenőrzését. Az elektronikus
ügyintézéshez elkerülhetetlenül szüksé-
ges egy ügyfélkapu nyitása, amely bár-
mely okmányirodánál kezdeményez-
hető. Mindössze egy személyi igazol-
ványra, egy szabadon megadható fel-
használónévre és egy működő email-
címre van szükség. Aki nem járatos az
ilyen ügyekben, kérje könyvelője segít-
ségét.

• Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg
a taxis egyéni vállalkozó három különbö-
ző adózási forma közül választhat, ezek
a tételes adózás, az átalányadózás,
vagy a KATA. Szintén érdemes könyvelő
segítségét kérni a leggazdaságosabb
variáció kiválasztása érdekében.

• A vállalkozás megkezdésének bejelen-
tése az ügyfélkapun keresztül a szék-
hely szerint illetékes önkormányzathoz.
Ezt követően önkormányzattól függően
1-4 nap után megkapjuk a visszaigazo-
lást a leendő adószámunkkal és nyilván-
tartási számunkkal. Fontos, hogy főállá-
sú vállalkozó esetén ettől a naptól „ke-
tyeg” a legalább a minimálbér után fize-
tendő járulékkötelezettség, illetve ameny-
nyiben KATA-választottunk, a KATA fize-
tési kötelezettség. Egy jótanács: ha KA-
TA adózást választunk, az ügyintézést
érdemes a hónap elejére tervezni, hi-
szen ezt a fajta tételes adót megosztani
nem lehet, a tárgyhónapra mindenkép-
pen fizetni kell. Akkor is, ha csak egyet-
len napról van szó!

• Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz
(budapestieknek a Fővárosi Önkor-
mányzathoz) az iparűzési adó miatt.
Célszerű a bejelentkezéssel egy idő-
ben mindjárt egy adóigazolást is kérni,

hogy nincs tartozásunk, mégpedig budapestieknek két pél-
dányban: egyik a drosztengedélyhez, a másik a taxiengedély-
hez lesz szükséges. Ez az igazolás 30 napig érvényes.

• Budapestieknek a székhely szerint illetékes kerületi önkor-
mányzattól is szükségük lesz „nullás” adóigazolásra. Ennek
érvényességi ideje szintén 30 nap.

• Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton megkérni az adó-
vám-tb igazolást. Az ügymenet meggyorsítása érdekében cél-
szerű nem a postai kiküldést, hanem a személyes átvételt vá-
lasztani. Tapasztalatok szerint problémamentes esetben ez az
igazolás  1-3 napon belül átvehető, érvényessége 30 nap.

• Ha mindez megvan, az egész paksamétával be lehet menni a
helyi közlekedési felügyelethez (Budapesten Mozaik utca,
Pest megyeieknek Komócsy utca) és beadni a taxiengedély
iránti kérelmet. Megpróbálom még egyszer összefoglalni a
szükséges nyomtatványokat:

Nullás igazolás a helyi önkormányzattól (Budapesten kerületi és
fővárosi is), adó-tb-vám nullás igazolás, erkölcsi bizonyítvány,
szaktanfolyami igazolás a vállalkozói vizsgáról (nagy sárga), és a
vezetői vizsgáról (kis sárga), gépkocsi forgalmi engedélye, ha
saját tulajdon, ha nem akkor bérleti szerződés és hozzájárulás,
banki hitel esetén a bank hozzájárulása, hogy taxizhat vele a vál-
lalkozó, adószám, nyilvántartási szám, személyi igazolvány, jogo-
sítvány, PÁV2 igazolás, remélem, semmit sem hagytam ki…
Ha e fenti ügyintézésen nagyobb megrázkódtatások nélkül túl-
esett a reménybeli vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétálópa-
pírt” kap, a további teendőkkel. Az sem lesz kevés…

Arcon lőttek egy taxist a fővárosban

Riasztópisztolyos ámokfutók
Egymást követő napon két, gáz- és riasztópisztolyával lövöldöző férfit fogtak el
a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei. Szeptember 18-án éjfél után pár perc-
cel a VII. kerület Dob utcában lőtt arcon taxist a gyanúsított, míg a másik eset,
néhány utcával távolabb, este tizenegy óra körül a Nefelejcs utcában történt.
Mindkét tettest, röviddel az incidens után, elfogták a rendőrök.

A gáz- és riasztópisztolyok csalóka eszközök.
Aki beszerzi, azt reméli, hogy a biztonságát
vásárolta meg, míg, akivel szemben használ-
ják, az a legritkább esetben tudja megkülön-
böztetni vészhelyzetben, mivel is támadnak
rá. Ennek több esetben az a vége, hogy a
megtámadott – nem egy esetben a rendőr –,
lőfegyvernek vélte, és tüzet nyitott. Nem két-
séges, ki „nyerte” ezt a párbajt. Ugyanakkor
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a gáz-
és riasztópisztoly is képes sérülést okozni,
akár 8 napon túl gyógyulót, amely már hiva-
talból üldözendő cselekmény, amelyért akár
letöltendő szabadságvesztést is kiszabhat a
bíróság.

A gázpisztolyok esetében nem mellékes,
hogy milyen típusú irritáló anyagot használ a
tulajdonos és mekkora távolságból süti el
fegyverét. Közeli támadás esetén akár a
szemhártya le is válhat, amely ideiglenes, sú-
lyosabb esetben maradandó egészségkáro-
sodást, vakságot okozhat. A riasztópisztolyok
esetében a lőszer köpenyéből leváló szilán-
kok idézhetnek elő sérülést, testközeli alkal-
mazás esetén.

Az első eset 2014. szeptember 18-án 0
óra 25 perc körül történt a VII. kerület Dob
utcában. A taxis lehúzódott, hogy elengedje

a mögötte jövő autót. A kocsi azonban meg-
állt a taxi mellett, a gyanúsított P. Zoltán pe-
dig a leengedett ablakon keresztül gázpiszto-
lyával rálőtt a sofőrre, majd elhajtott.

Az incidenst követően mind a taxisok,
mind az időközben riasztott rendőrök keres-
ni kezdték a gázpisztolyos támadót, akit nem
sokkal később a Kodály köröndnél elfogtak,
majd a rendőrségre előállítottak. A kihallga-
tása során, felfegyverkezve elkövetett garáz-
daság miatt indítottak ellene eljárást.

A kora hajnali esetet követően 23 óra 30
körüli időben, a Nefelejcs utcában – előze-
tes szóváltást követően – a támadó fegyvert
rántott és rálőtt vitapartnerére, majd a hely-
színről elmenekült. Mint később kiderült, a
23 esztendős H. Tamásnak ezen az estén
nem ez volt az első hasonló megmozdulása.
Mint az a rendőrségi közleményből kiderül,
korábban a Keleti pályaudvarnál, illetve a Ba-
ross térnél is több embert megfenyegetett,
ám ekkor csak hadonászott a pisztolyával,
nem használta azt. A Nefelejcs utcai attaknál
azonban lőtt is. Ekkor áldozata megsérült,
akit a mentők kórházba szállítottak.

Mindkét támadó ellen büntetőeljárást indí-
tott a kerületi rendőrkapitányság.

k.z.t.
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Lengyel Sanyi levelét elküldte az érdekkép-
viseleteknek, a BKK-nak, a főpolgármester
titkárságának és e lap szerkesztőségének.
Íme:

Tisztelt Címzettek!

Mielőtt belekezdenék mai napi megaláztatá-
som történetébe, le kell szögeznem: az el-
múlt 1 évben több előremutató intézkedés
történt a fővárosi taxizás tisztességes műkö-
désének érdekében, mint a megelőző 20
évben összesen.

De! Mint esetem mutatja, bőven van még
tennivaló.

Mi történt?
Ma, azaz 2014. szeptember 9-én, 15 óra

előtt pár perccel utast szállítottam a XIII. ke-
rület, Papp Károly utca 1. számhoz, a Hon-
véd kórház főbejáratához, ahol az ott létesí-
tett droszton egyetlen szabad jelzésű taxi
sem várakozott. Ezért természetesen meg-
álltam a taxiállomás elején, utasra várva.
Cégem, a City Taxi körzetinformációja alap-
ján 5-ik voltam a fuvarra váró citysek sorá-
ban, a 132-es körzetben.

Nem ma kezdtem a taxizást, természete-
sen volt tudomásom arról, hogy ezen a
droszton hosszú évek óta egy hiénacsapat
garázdálkodik. Pár hónapja még naponta
lehetett itt látni fehér rendszámú 5-ös
BMW-vel, taxi szabadjelzővel taxisnak lát-
szó hiénát is. 

Ültem a bal elsőn, olvasgattam, utasra
vártam. Pár perc múlva megérkezett egy
céghez nem tartozó taxis, egy Opel Astra
kombival és szabályosan megállt mögöttem.
Nem szállt ki, nem jött oda hozzám, úgy-
hogy nyugodtan várakoztam. Néhány perc
múlva érkezett még egy céghez nem tarto-
zó taxis, talán Renault típusú gépkocsival.
Ő is szabályosan megállt harmadiknak. Re-
mek – gondoltam –, kezdenek beérni a
BKK munkatársainak intézkedései, senki
sem kóstolgat, senki sem akar elzavarni. Ez
már egészen európai szint. Közben néztem

a technikát a műszerfalon. A körzetben már
a harmadik helyre sorolt a rendszer. Céges
taxiként két eséllyel dolgozni, azaz, ahová
visznek, nagyjából ott megvárni a következő
fuvart, ez lenne a normális üzem. Vagy a
droszton ül be az utas, vagy a City Taxi ad
előbb fuvart. Egyébként sok-sok évvel ez-
előtt, még a régi rendszerben ez így műkö-
dött a fővárosban. 

Az érkezésemtől nem telt el 15 perc, ami-
kor utas helyett egy lesötétített ablakú, sár-
ga színű Skoda SuperB érkezett, de a ben-
ne ülő taxis nem a még üres negyedik hely-
re állt be a droszton sorban, hanem mellém
hajtott, letekerte az ablakot és udvariasan
átszólt:

„Légy szíves, keress magadnak más he-
lyet! Ez a droszt a miénk, 8 éve innen dol-
gozunk.” 

Na – gondoltam – kezdődik. Pörgött az
agyam, mit tegyek. Végül is ennek a taxis-
nak is nyilván családot kell eltartania, vállal-
kozást üzemeltetni, járulékot fizetni stb. Kul-
logjak el lógó orral? Az nem én lennék. Az
olyan, mintha felköpnék és alá állnék. (A
gondolat ereje, mint majd olvasható.) Akkor
ezt minden alkalommal, bárkivel, bármikor
megtehetik. És hát mindannyian fizetünk –
jelenleg – bruttó 50.800 Ft-ot évente, hogy
a BKK által üzemeltetett taxiállomásokat
rendeltetésszerűen (értsd: érkezési sor-
rendben) használhassuk. Tudtam, persze,
miről van szó, de mivel ez a taxis nem a
„mért nem húzol a kurva anyádba” szoká-
sos szöveggel indított, így én is a lehető
legudvariasabban reagáltam. 

„Kedves kollégám, van még hely a drosz-
ton, kérlek, állj be a végére. Egyébként is
lehet, hogy előbb kapok címet a közpon-
tomtól, és akkor már itt se vagyok. (Közben
körzet-második lettem.)

Láttam az arcát, nem erre számított. Mivel
a droszt előtt kialakított fizető parkolóban,
közvetlenül előttem volt szabad hely, beállt
elém, kiszállt, és odajött. Kb. 10 évvel fiata-
labb lehetett nálam (én 50), egy jó fejjel ala-

csonyabb (én 185), de súlyban kb. egálban
lehettünk (én 90). Rögtön döntöttem: ha
esetleg nagyon elvadulnak a dolgok, nem fo-
gom hagyni magam. Elég szigorú volt az ar-
ca, talán valamikor bokszoló lehetett, leg-
alábbis a lapos orrából erre következtettem.
Nem mintha ez probléma lenne, sőt, rajongó-
ja vagyok a küzdősportoknak, persze inkább
csak fotelből. Éreztem, ahogy az adrenalin
kezdi beborítani az agyamat, de magamban
azonnal döntöttem: vé-gig-csi-ná-lom.

És csak azt zakatolta a szívem, de ezer-
rel: nyugi, nyugi, nyugi. 

A taxis odalépett a nyitott ablakú bal első
ajtómhoz, közvetlenül mellém, és elkezdte a
mondandóját.

„Na idefigyelj, te köcsög citys, mi se ál-
lunk a ti drosztjaitokra, ez a hely már 8 éve
a miénk, úgyhogy vagy elhúzol…”.

„Vagy? – kérdeztem és folytattam is, azaz
átvettem a szót, amitől láthatóan meglepő-
dött, mert ellentétben vele én nem trágár-
kodtam. – Változnak az idők – folytattam –,
és ha még sokáig szeretnéd a taxizást mű-
velni, akkor jobban teszed, ha beállsz te is
a sorba. Mégis, mit gondolsz, mi ez itt, a
Vadnyugat? Kikapsz a kocsiból és elversz?
Nézz körül! Jönnek, mennek az emberek, a
buszról mindenki minket bámul. Én is fizet-
tem ezért a drosztért, meg az összesért a
fővárosban. Úgyhogy legjobban teszed, ha
beállsz a végére.”

Nyilván nem erre számított, láttam az ar-
cán, hogy egyre jobban feszíti az ideg. De
tisztában voltam vele, hogy innentől már
csak provokál. Sziszegve ontotta a trágársá-
gait, majd egészen közel hajolt és arcon kö-
pött. Itt volt egy pillanat, amikor meginog-
tam, de tisztában voltam vele, ha kiszállok
és összeakaszkodunk, abból nem sok jó
származik. Undorító, megalázó szituáció
volt. És folytatta:

„Innen te este 8-ig nem viszel el utast,
garantálom. És megtalállak, és kiszurkálom
az összes gumidat. Majd én gondoskodom
róla, hogy az életbe többet ide ne gyere.” 
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Az alábbi levél első olvasását követően sokáig dühöng-
tem. Pontosan átéreztem írója megalázottságát, kiszol-
gáltatottságát. Majdnem ideírtam a tehetetlenség szót is,
ám ez ebben az esetben nem lenne igaz. Kollégánk nem
volt tehetetlen, sőt elment a „falig”. Végigcsinálta ezt az
egész megalázó tortúrát, csak azért, mert elege lett. Azt
is könnyű belátni, nem csak saját magáért. A baj az, hogy
harcában még mindig egyedül van. Tulajdonképpen min-
den normálisan szolgáltató taxis drukkol neki, de csak tá-
volról. Pedig ez a drosztfoglalósdi lassan negyed százada
zajlik következmények nélkül a fővárosban. Annak ellené-
re, hogy minden érintett /hatóságok, taxisok, fuvarszerve-
zők/ tud róla. Ellene azonban csak néha próbálnak fel-
lépni, lássuk be, kevés sikerrel.  Pedig azért az nevetsé-
ges, hogy több mint 5000 taxist kényszerít egy-kétszáz
ember arra, hogy bizonyos jól pörgő megállókat, szórako-
zóhelyek környékét, vagy az adott drosztok első néhány
helyét ne merészelje használni. Mert különben telefonál-
nak a „védőknek”. Amennyiben több ezer taxis egyszerre
lépne fel ezekkel az „urakkal” szemben, úgy annyi verő-

embert nem tudnának leakasztani, a tömegverekedésből
pedig nem biztos, hogy jól jönnének ki. Lehet, hogy a
rendőrség is lépéskényszerbe kerülne, ha a város több
pontján is háborús helyzet alakulna ki a dosztokat rendel-
tetésszerűen használni kívánó többség és a törpe kisebb-
ség között. Talán Lengyel Sanyi mögé kellene állni.
Egyenként és szervezetenként egyaránt. Esetleg az ér-
dekképviseletek is segíthetnének egy drosztvisszafoglaló
mozgalom elindításában, például matricákkal is jelezve a
támogatást. A sorelső, vagy címkiadó rendszerekbe való
beintegrálás is segítene, hiszen ez esetben több társa-
ságtól is állnának ezeken a ma még tilos helyeken.
Ahogy annak idején az öregebbeknek mesélték: sok lúd
disznót győz.  

Szerintem ez közös érdek lenne, vagy tévedek?
BK

A témával kapcsolatos, nyomdafestéket elbíró, jogsértő
szöveget nem tartalmazó véleményeiket várjuk a taxisokvi-
laga@taxisokvilaga.hu címre.
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Azzal visszapattant a kocsijába, amit
egyébként se tudtam volna egy kormánymoz-
dulattal kikerülni, de nem is akartam. Rám to-
latott. Teljesen. Majd felszólította a mögöt-
tem álló opelos haverját, aki meg szorosan
felzárkózott a kocsim mögé az autójával. Rá-
néztem a technikára. Közben körzet első let-
tem, gyorsan nyomtam egy „pihen” gombot,
mert ebből a helyzetből tényleg nem volt se
előre, se hátra. Kicseréltem a nyálától raga-
csos szemüvegemet. És közben törtem a fe-
jem, hogy akkor most mit csináljak? Mondjak
hármas bréket? Minek? Idecsődítsem a kol-
légáimat, hogy aztán holnap a Blikk címlap-
ján megint a szakmát ekézzék? Taxisok ver-
ték egymást világos nappal! Harc a drosz-
tokért! Nem hiányzik, épp elég bajunk van,
mint a fenti eset is mutatja. 

Nyugi, nyugi, nyugi.
Telefon: hívtam egy ismerőst, akiről tud-

tam, hogy közvetlen kapcsolata van a BKK
illetékeséhez, hogy hát akkor itt az idő, ha
tud, küldjön ellenőrt, vállalom az arcommal,
nevemmel az esetet. Úgyis mindig azt kap-
juk a naponta hasonló esetek kapcsán az il-
letékesektől, hogy nem tudnak eljárni, mert
a sértett felek (a hasonló atrocitásokat el-
szenvedő taxisok) nem adják a nevüket a
bejelentéseikhez. Úgy meg valóban nehéz.
Így sem lesz könnyű, tisztában vagyok vele,
hiszen ők hárman, én egyedül. Bizonyíték?
A leköpött szemüvegem. Nem folyt vér. Én
nem fényképeztem, csak felírtam a skodás
és az opeles taxis rendszámát. Ellenben a
köpködős taxis fényképezett. Okostelefonjá-
val körbefotózta a kocsimat, sőt még en-
gem is lefényképezett. És közben be nem
állt a szája, hogy majd így lesz, meg úgy
lesz, készüljek a legrosszabbra. De hát
ezen már tényleg röhögtem. Kínomban.
Hangosan. Nem volt más eszközöm. Ugyan-
akkor hálát adtam a Jóistennek, hogy sose
hordok magamnál „védelmi” eszközöket, se
könnygázsprayt, se semmit. Biztosan hasz-
náltam volna. Ismerem magam. Akkor vi-
szont én semmivel sem vagyok különb. 

Mindez kb. 5-6 perc alatt lezajlott, mikor
egy középkorú hölgy érkezett, akit a köpkö-
dős taxis természetesen – mint sorelső –
beültetett a Skodájába és elhajtottak. Ha-
nem ami ennél is „szebb”, jöttek a követke-
ző utasok, egy nyugdíjas korú házaspár,
akik hozzám ültek volna be, de mivel az is-
merős visszahívott, hogy az ellenőrök úton
vannak, kénytelen voltam a lehető legudvari-
asabban a hátulról rámálló opeleshez irá-
nyítani őket. Szerintem ekkor már nyilván
azt gondolták, hogy nem vagyok normális,
vagy valami tényleg történni fog, mert a har-
madik, a renault-s izgatott telefonálással
utas nélkül, csikorgó gumikkal robogott el a
drosztról. Majd pár perc múlva megérkez-
tek a BKK ellenőrei, akik ismerik a helyi vi-
szonyokat, és felvették a jegyzőkönyvet.
Hogy aztán ezzel mire megyek, hogy érde-
mes volt fölvállalni ezt a megalázó szituáci-
ót, az majd később kiderül. Miközben az itt
leírtakkal megegyezően elmondtam az ese-
tet, és ezt rögzítették az ellenőrök, még két
taxit rendeltem cégemtől, a City Taxitól a
Honvéd kórház drosztjára, utasoknak. Úgy-
hogy tényleg pörgős droszt, mert az egész
esemény a megállásomtól számítva a távo-
zásomig talán 40 percig tartott. Ez idő alatt
4 utas vett igénybe taxiszolgáltatást. Dol-
gozni már képtelen lettem volna, úgyhogy
elmentem a Vágány utcai MOL kútra és ala-
posan megmostam a pofámat. 

Miközben a mosdó feletti tükörbe néz-
tem, mérhetetlen nyugalmat éreztem. Mert
ha nem így cselekszem, akkor a tükörben
köphettem volna szemen magam.

Hogy miért írtam le ezt az egészet? 
Mert úgy gondolom, hogy ameddig a taxi-

sok tisztességes többsége nem képes kiáll-
ni az igazságért, a mindenkire egyformán
vonatkozó rend betartásáért, addig az ilyen
és ehhez hasonló esetek keserítik mindany-
nyiunk életét. Nekem mostanra fogyott el a
cérna, és ha az segít, akár azt is felajánlom,
hogy kamerázzák, mikrofonozzák, szereljék
fel a taximat a legmodernebb technikával,

és ha ez megtörténik, én vállalom, hogy ha
az ennél jóval keményebb helynek számító
Nyugati vagy Keleti pályaudvaron végzek fu-
varral, akkor beállok a hiénák közé a sorba,
utasra várva. 

A legrosszabb, amit tehetünk, ha nem te-
szünk semmit. Elég volt!

Lengyel Sándor
City-892
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Tisztelt Lengyel úr!
Tájékoztatom, hogy a BKK Zrt. a felvett jegy-
zőkönyv alapján vizsgálatot indított. A vizsgá-
lat során megállapítást nyert, hogy a két taxi-
rendszám nem ismeretlen a Taxi-ellenőrzési
szakterület előtt. A két különböző taxi-garázs-
hoz tartozó autót vezető egyének /Van, aki ta-
xisnak nevezi őket/ órapörgetés miatt álltak
vizsgálat alatt. A mostani magatartásukkal
megsértették a 31 /2013 (IV.18) Föv. Kgy.
Rendelet /Taxi Rendelet/ 12 § /4/ bekezdé-
sében foglaltakat, amely tiltja a Taxiállomás
kisajátítás célú használatát. Ezért a taxiállo-
más használati megállapodást azonnali ha-
tállyal visszavonjuk és kezdeményezzük a Bu-
dapesti Kormányhivatalnál a taxiengedély
visszavonását is.

Elmondása alapján az egyik autót vezető
egyén leköpte. 

Tájékoztatom, hogy ezzel a magatartásával
megsértette a BTK. 227 §-át , mert alapos a
gyanú, hogy tettleges becsületsértést köve-
tett el. A bűncselekmény csak magánindít-
ványra büntethető, ezért javaslom, hogy for-
duljon a rendőrséghez. 

Hogy megfelelő jogi képviselete is legyen,
felkérem a TGFSZ vezetőit, hogy ebben
nyújtsanak Önnek támogatást és adjanak se-
gítséget.

Tisztelettel:
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető
Budapesti Közlekedési Központ

Kollégánktól elvették a taxiállomás-használati
engedélyét. Túlszámlázás miatt… 

Ő, égre-földre esküdözött, hogy sohasem volt
„gyorsító” a taxiórájában. De az ellenőrök még
egyszer megtették a próbautazáson már megtett
utat, és egyértelművé vált, a kolléga többet szá-
molt a kelleténél. Természetesen próbáltunk fo-
gást találni az újabb utazáson. Kétszer nem le-
hetnek ugyanazok a körülmények! A kolléga
esetleg kétszer kapott tilos jelzést, máris öszsze-
jön a többletköltség. A hivatalos magyarázat egy-
értelmű. Ha van egy-két-több tilos jelzés, akkor
az út időben is hosszabb, így egyértelműen ki le-
het számolni a helyes tarifát. Sajnos, a kolléga
ugyanazon az úton hosszabb távot tett meg…

Ez meg hogy lehet? Faggattuk a kollégát az
elmúlt időszakról, mi lehet a probléma? Mint ki-
derült, néhány hete lecserélte a gumikat. A gu-

misnak csak annyit mondott, lehet használt is,
csak olcsó legyen. Meg is jött a gumi, gyorsan
felszerelték, csak taxisunk azzal nem törődött,
hogy ennek a guminak kisebb volt az átmérője.
És a kisebb átmérővel kisebb a kerülete is… A
könnyebbség kedvéért kerek számokkal számol-
junk. Ha egy méter egy kerék kerülete, akkor
1000 méter alatt ezerszer fordul a kerék. De, ha
csak 900 centiméter, akkor már 1011 alkalom-
mal. És a jeladó az eredeti méretre volt hitelesít-
ve. Így az történt, hogy menet közben a kerék
többet fordult. Mintha a taxi több utat tett volna
meg… 

Ezért nagyon figyeljünk a kerékméretekre. Le-
het a gumi szélesebb, lehet keskenyebb, de az
átmérője annyi legyen, amilyet a taxióra-hitelesí-
tésnél használtunk! 

Horváth András

VVigyázzunk a kigyázzunk a kerer ékmérékméree tt ekrekre!e! – Felvettek hentesnek. Vég-
re egy zsíros állás.

* * *
Kolompár és Gazsi találkoz-

nak: 
– Te, Gazsi – kérdezi Ko-

lompár –, milyen ing van raj-
tad? 

– Harminchetes. 
– Pedig olyan, mint-

ha csak három hetes lenne. 
* * *

Két rendõr beszélget.
– Mit kaptál a születésna-

podra?
– Vízisít.
– És hova mész most?
– Keresek egy lejtõs tavat.
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Lengyel Sanyi levelét elküldte az érdekkép-
viseleteknek, a BKK-nak, a főpolgármester
titkárságának és e lap szerkesztőségének.
Íme:

Tisztelt Címzettek!

Mielőtt belekezdenék mai napi megaláztatá-
som történetébe, le kell szögeznem: az el-
múlt 1 évben több előremutató intézkedés
történt a fővárosi taxizás tisztességes műkö-
désének érdekében, mint a megelőző 20
évben összesen.

De! Mint esetem mutatja, bőven van még
tennivaló.

Mi történt?
Ma, azaz 2014. szeptember 9-én, 15 óra

előtt pár perccel utast szállítottam a XIII. ke-
rület, Papp Károly utca 1. számhoz, a Hon-
véd kórház főbejáratához, ahol az ott létesí-
tett droszton egyetlen szabad jelzésű taxi
sem várakozott. Ezért természetesen meg-
álltam a taxiállomás elején, utasra várva.
Cégem, a City Taxi körzetinformációja alap-
ján 5-ik voltam a fuvarra váró citysek sorá-
ban, a 132-es körzetben.

Nem ma kezdtem a taxizást, természete-
sen volt tudomásom arról, hogy ezen a
droszton hosszú évek óta egy hiénacsapat
garázdálkodik. Pár hónapja még naponta
lehetett itt látni fehér rendszámú 5-ös
BMW-vel, taxi szabadjelzővel taxisnak lát-
szó hiénát is. 

Ültem a bal elsőn, olvasgattam, utasra
vártam. Pár perc múlva megérkezett egy
céghez nem tartozó taxis, egy Opel Astra
kombival és szabályosan megállt mögöttem.
Nem szállt ki, nem jött oda hozzám, úgy-
hogy nyugodtan várakoztam. Néhány perc
múlva érkezett még egy céghez nem tarto-
zó taxis, talán Renault típusú gépkocsival.
Ő is szabályosan megállt harmadiknak. Re-
mek – gondoltam –, kezdenek beérni a
BKK munkatársainak intézkedései, senki
sem kóstolgat, senki sem akar elzavarni. Ez
már egészen európai szint. Közben néztem

a technikát a műszerfalon. A körzetben már
a harmadik helyre sorolt a rendszer. Céges
taxiként két eséllyel dolgozni, azaz, ahová
visznek, nagyjából ott megvárni a következő
fuvart, ez lenne a normális üzem. Vagy a
droszton ül be az utas, vagy a City Taxi ad
előbb fuvart. Egyébként sok-sok évvel ez-
előtt, még a régi rendszerben ez így műkö-
dött a fővárosban. 

Az érkezésemtől nem telt el 15 perc, ami-
kor utas helyett egy lesötétített ablakú, sár-
ga színű Skoda SuperB érkezett, de a ben-
ne ülő taxis nem a még üres negyedik hely-
re állt be a droszton sorban, hanem mellém
hajtott, letekerte az ablakot és udvariasan
átszólt:

„Légy szíves, keress magadnak más he-
lyet! Ez a droszt a miénk, 8 éve innen dol-
gozunk.” 

Na – gondoltam – kezdődik. Pörgött az
agyam, mit tegyek. Végül is ennek a taxis-
nak is nyilván családot kell eltartania, vállal-
kozást üzemeltetni, járulékot fizetni stb. Kul-
logjak el lógó orral? Az nem én lennék. Az
olyan, mintha felköpnék és alá állnék. (A
gondolat ereje, mint majd olvasható.) Akkor
ezt minden alkalommal, bárkivel, bármikor
megtehetik. És hát mindannyian fizetünk –
jelenleg – bruttó 50.800 Ft-ot évente, hogy
a BKK által üzemeltetett taxiállomásokat
rendeltetésszerűen (értsd: érkezési sor-
rendben) használhassuk. Tudtam, persze,
miről van szó, de mivel ez a taxis nem a
„mért nem húzol a kurva anyádba” szoká-
sos szöveggel indított, így én is a lehető
legudvariasabban reagáltam. 

„Kedves kollégám, van még hely a drosz-
ton, kérlek, állj be a végére. Egyébként is
lehet, hogy előbb kapok címet a közpon-
tomtól, és akkor már itt se vagyok. (Közben
körzet-második lettem.)

Láttam az arcát, nem erre számított. Mivel
a droszt előtt kialakított fizető parkolóban,
közvetlenül előttem volt szabad hely, beállt
elém, kiszállt, és odajött. Kb. 10 évvel fiata-
labb lehetett nálam (én 50), egy jó fejjel ala-

csonyabb (én 185), de súlyban kb. egálban
lehettünk (én 90). Rögtön döntöttem: ha
esetleg nagyon elvadulnak a dolgok, nem fo-
gom hagyni magam. Elég szigorú volt az ar-
ca, talán valamikor bokszoló lehetett, leg-
alábbis a lapos orrából erre következtettem.
Nem mintha ez probléma lenne, sőt, rajongó-
ja vagyok a küzdősportoknak, persze inkább
csak fotelből. Éreztem, ahogy az adrenalin
kezdi beborítani az agyamat, de magamban
azonnal döntöttem: vé-gig-csi-ná-lom.

És csak azt zakatolta a szívem, de ezer-
rel: nyugi, nyugi, nyugi. 

A taxis odalépett a nyitott ablakú bal első
ajtómhoz, közvetlenül mellém, és elkezdte a
mondandóját.

„Na idefigyelj, te köcsög citys, mi se ál-
lunk a ti drosztjaitokra, ez a hely már 8 éve
a miénk, úgyhogy vagy elhúzol…”.

„Vagy? – kérdeztem és folytattam is, azaz
átvettem a szót, amitől láthatóan meglepő-
dött, mert ellentétben vele én nem trágár-
kodtam. – Változnak az idők – folytattam –,
és ha még sokáig szeretnéd a taxizást mű-
velni, akkor jobban teszed, ha beállsz te is
a sorba. Mégis, mit gondolsz, mi ez itt, a
Vadnyugat? Kikapsz a kocsiból és elversz?
Nézz körül! Jönnek, mennek az emberek, a
buszról mindenki minket bámul. Én is fizet-
tem ezért a drosztért, meg az összesért a
fővárosban. Úgyhogy legjobban teszed, ha
beállsz a végére.”

Nyilván nem erre számított, láttam az ar-
cán, hogy egyre jobban feszíti az ideg. De
tisztában voltam vele, hogy innentől már
csak provokál. Sziszegve ontotta a trágársá-
gait, majd egészen közel hajolt és arcon kö-
pött. Itt volt egy pillanat, amikor meginog-
tam, de tisztában voltam vele, ha kiszállok
és összeakaszkodunk, abból nem sok jó
származik. Undorító, megalázó szituáció
volt. És folytatta:

„Innen te este 8-ig nem viszel el utast,
garantálom. És megtalállak, és kiszurkálom
az összes gumidat. Majd én gondoskodom
róla, hogy az életbe többet ide ne gyere.” 
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Az alábbi levél első olvasását követően sokáig dühöng-
tem. Pontosan átéreztem írója megalázottságát, kiszol-
gáltatottságát. Majdnem ideírtam a tehetetlenség szót is,
ám ez ebben az esetben nem lenne igaz. Kollégánk nem
volt tehetetlen, sőt elment a „falig”. Végigcsinálta ezt az
egész megalázó tortúrát, csak azért, mert elege lett. Azt
is könnyű belátni, nem csak saját magáért. A baj az, hogy
harcában még mindig egyedül van. Tulajdonképpen min-
den normálisan szolgáltató taxis drukkol neki, de csak tá-
volról. Pedig ez a drosztfoglalósdi lassan negyed százada
zajlik következmények nélkül a fővárosban. Annak ellené-
re, hogy minden érintett /hatóságok, taxisok, fuvarszerve-
zők/ tud róla. Ellene azonban csak néha próbálnak fel-
lépni, lássuk be, kevés sikerrel.  Pedig azért az nevetsé-
ges, hogy több mint 5000 taxist kényszerít egy-kétszáz
ember arra, hogy bizonyos jól pörgő megállókat, szórako-
zóhelyek környékét, vagy az adott drosztok első néhány
helyét ne merészelje használni. Mert különben telefonál-
nak a „védőknek”. Amennyiben több ezer taxis egyszerre
lépne fel ezekkel az „urakkal” szemben, úgy annyi verő-

embert nem tudnának leakasztani, a tömegverekedésből
pedig nem biztos, hogy jól jönnének ki. Lehet, hogy a
rendőrség is lépéskényszerbe kerülne, ha a város több
pontján is háborús helyzet alakulna ki a dosztokat rendel-
tetésszerűen használni kívánó többség és a törpe kisebb-
ség között. Talán Lengyel Sanyi mögé kellene állni.
Egyenként és szervezetenként egyaránt. Esetleg az ér-
dekképviseletek is segíthetnének egy drosztvisszafoglaló
mozgalom elindításában, például matricákkal is jelezve a
támogatást. A sorelső, vagy címkiadó rendszerekbe való
beintegrálás is segítene, hiszen ez esetben több társa-
ságtól is állnának ezeken a ma még tilos helyeken.
Ahogy annak idején az öregebbeknek mesélték: sok lúd
disznót győz.  

Szerintem ez közös érdek lenne, vagy tévedek?
BK

A témával kapcsolatos, nyomdafestéket elbíró, jogsértő
szöveget nem tartalmazó véleményeiket várjuk a taxisokvi-
laga@taxisokvilaga.hu címre.
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Azzal visszapattant a kocsijába, amit
egyébként se tudtam volna egy kormánymoz-
dulattal kikerülni, de nem is akartam. Rám to-
latott. Teljesen. Majd felszólította a mögöt-
tem álló opelos haverját, aki meg szorosan
felzárkózott a kocsim mögé az autójával. Rá-
néztem a technikára. Közben körzet első let-
tem, gyorsan nyomtam egy „pihen” gombot,
mert ebből a helyzetből tényleg nem volt se
előre, se hátra. Kicseréltem a nyálától raga-
csos szemüvegemet. És közben törtem a fe-
jem, hogy akkor most mit csináljak? Mondjak
hármas bréket? Minek? Idecsődítsem a kol-
légáimat, hogy aztán holnap a Blikk címlap-
ján megint a szakmát ekézzék? Taxisok ver-
ték egymást világos nappal! Harc a drosz-
tokért! Nem hiányzik, épp elég bajunk van,
mint a fenti eset is mutatja. 

Nyugi, nyugi, nyugi.
Telefon: hívtam egy ismerőst, akiről tud-

tam, hogy közvetlen kapcsolata van a BKK
illetékeséhez, hogy hát akkor itt az idő, ha
tud, küldjön ellenőrt, vállalom az arcommal,
nevemmel az esetet. Úgyis mindig azt kap-
juk a naponta hasonló esetek kapcsán az il-
letékesektől, hogy nem tudnak eljárni, mert
a sértett felek (a hasonló atrocitásokat el-
szenvedő taxisok) nem adják a nevüket a
bejelentéseikhez. Úgy meg valóban nehéz.
Így sem lesz könnyű, tisztában vagyok vele,
hiszen ők hárman, én egyedül. Bizonyíték?
A leköpött szemüvegem. Nem folyt vér. Én
nem fényképeztem, csak felírtam a skodás
és az opeles taxis rendszámát. Ellenben a
köpködős taxis fényképezett. Okostelefonjá-
val körbefotózta a kocsimat, sőt még en-
gem is lefényképezett. És közben be nem
állt a szája, hogy majd így lesz, meg úgy
lesz, készüljek a legrosszabbra. De hát
ezen már tényleg röhögtem. Kínomban.
Hangosan. Nem volt más eszközöm. Ugyan-
akkor hálát adtam a Jóistennek, hogy sose
hordok magamnál „védelmi” eszközöket, se
könnygázsprayt, se semmit. Biztosan hasz-
náltam volna. Ismerem magam. Akkor vi-
szont én semmivel sem vagyok különb. 

Mindez kb. 5-6 perc alatt lezajlott, mikor
egy középkorú hölgy érkezett, akit a köpkö-
dős taxis természetesen – mint sorelső –
beültetett a Skodájába és elhajtottak. Ha-
nem ami ennél is „szebb”, jöttek a követke-
ző utasok, egy nyugdíjas korú házaspár,
akik hozzám ültek volna be, de mivel az is-
merős visszahívott, hogy az ellenőrök úton
vannak, kénytelen voltam a lehető legudvari-
asabban a hátulról rámálló opeleshez irá-
nyítani őket. Szerintem ekkor már nyilván
azt gondolták, hogy nem vagyok normális,
vagy valami tényleg történni fog, mert a har-
madik, a renault-s izgatott telefonálással
utas nélkül, csikorgó gumikkal robogott el a
drosztról. Majd pár perc múlva megérkez-
tek a BKK ellenőrei, akik ismerik a helyi vi-
szonyokat, és felvették a jegyzőkönyvet.
Hogy aztán ezzel mire megyek, hogy érde-
mes volt fölvállalni ezt a megalázó szituáci-
ót, az majd később kiderül. Miközben az itt
leírtakkal megegyezően elmondtam az ese-
tet, és ezt rögzítették az ellenőrök, még két
taxit rendeltem cégemtől, a City Taxitól a
Honvéd kórház drosztjára, utasoknak. Úgy-
hogy tényleg pörgős droszt, mert az egész
esemény a megállásomtól számítva a távo-
zásomig talán 40 percig tartott. Ez idő alatt
4 utas vett igénybe taxiszolgáltatást. Dol-
gozni már képtelen lettem volna, úgyhogy
elmentem a Vágány utcai MOL kútra és ala-
posan megmostam a pofámat. 

Miközben a mosdó feletti tükörbe néz-
tem, mérhetetlen nyugalmat éreztem. Mert
ha nem így cselekszem, akkor a tükörben
köphettem volna szemen magam.

Hogy miért írtam le ezt az egészet? 
Mert úgy gondolom, hogy ameddig a taxi-

sok tisztességes többsége nem képes kiáll-
ni az igazságért, a mindenkire egyformán
vonatkozó rend betartásáért, addig az ilyen
és ehhez hasonló esetek keserítik mindany-
nyiunk életét. Nekem mostanra fogyott el a
cérna, és ha az segít, akár azt is felajánlom,
hogy kamerázzák, mikrofonozzák, szereljék
fel a taximat a legmodernebb technikával,

és ha ez megtörténik, én vállalom, hogy ha
az ennél jóval keményebb helynek számító
Nyugati vagy Keleti pályaudvaron végzek fu-
varral, akkor beállok a hiénák közé a sorba,
utasra várva. 

A legrosszabb, amit tehetünk, ha nem te-
szünk semmit. Elég volt!

Lengyel Sándor
City-892
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Tisztelt Lengyel úr!
Tájékoztatom, hogy a BKK Zrt. a felvett jegy-
zőkönyv alapján vizsgálatot indított. A vizsgá-
lat során megállapítást nyert, hogy a két taxi-
rendszám nem ismeretlen a Taxi-ellenőrzési
szakterület előtt. A két különböző taxi-garázs-
hoz tartozó autót vezető egyének /Van, aki ta-
xisnak nevezi őket/ órapörgetés miatt álltak
vizsgálat alatt. A mostani magatartásukkal
megsértették a 31 /2013 (IV.18) Föv. Kgy.
Rendelet /Taxi Rendelet/ 12 § /4/ bekezdé-
sében foglaltakat, amely tiltja a Taxiállomás
kisajátítás célú használatát. Ezért a taxiállo-
más használati megállapodást azonnali ha-
tállyal visszavonjuk és kezdeményezzük a Bu-
dapesti Kormányhivatalnál a taxiengedély
visszavonását is.

Elmondása alapján az egyik autót vezető
egyén leköpte. 

Tájékoztatom, hogy ezzel a magatartásával
megsértette a BTK. 227 §-át , mert alapos a
gyanú, hogy tettleges becsületsértést köve-
tett el. A bűncselekmény csak magánindít-
ványra büntethető, ezért javaslom, hogy for-
duljon a rendőrséghez. 

Hogy megfelelő jogi képviselete is legyen,
felkérem a TGFSZ vezetőit, hogy ebben
nyújtsanak Önnek támogatást és adjanak se-
gítséget.

Tisztelettel:
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető
Budapesti Közlekedési Központ

Kollégánktól elvették a taxiállomás-használati
engedélyét. Túlszámlázás miatt… 

Ő, égre-földre esküdözött, hogy sohasem volt
„gyorsító” a taxiórájában. De az ellenőrök még
egyszer megtették a próbautazáson már megtett
utat, és egyértelművé vált, a kolléga többet szá-
molt a kelleténél. Természetesen próbáltunk fo-
gást találni az újabb utazáson. Kétszer nem le-
hetnek ugyanazok a körülmények! A kolléga
esetleg kétszer kapott tilos jelzést, máris öszsze-
jön a többletköltség. A hivatalos magyarázat egy-
értelmű. Ha van egy-két-több tilos jelzés, akkor
az út időben is hosszabb, így egyértelműen ki le-
het számolni a helyes tarifát. Sajnos, a kolléga
ugyanazon az úton hosszabb távot tett meg…

Ez meg hogy lehet? Faggattuk a kollégát az
elmúlt időszakról, mi lehet a probléma? Mint ki-
derült, néhány hete lecserélte a gumikat. A gu-

misnak csak annyit mondott, lehet használt is,
csak olcsó legyen. Meg is jött a gumi, gyorsan
felszerelték, csak taxisunk azzal nem törődött,
hogy ennek a guminak kisebb volt az átmérője.
És a kisebb átmérővel kisebb a kerülete is… A
könnyebbség kedvéért kerek számokkal számol-
junk. Ha egy méter egy kerék kerülete, akkor
1000 méter alatt ezerszer fordul a kerék. De, ha
csak 900 centiméter, akkor már 1011 alkalom-
mal. És a jeladó az eredeti méretre volt hitelesít-
ve. Így az történt, hogy menet közben a kerék
többet fordult. Mintha a taxi több utat tett volna
meg… 

Ezért nagyon figyeljünk a kerékméretekre. Le-
het a gumi szélesebb, lehet keskenyebb, de az
átmérője annyi legyen, amilyet a taxióra-hitelesí-
tésnél használtunk! 

Horváth András

VVigyázzunk a kigyázzunk a kerer ékmérékméree tt ekrekre!e! – Felvettek hentesnek. Vég-
re egy zsíros állás.

* * *
Kolompár és Gazsi találkoz-

nak: 
– Te, Gazsi – kérdezi Ko-

lompár –, milyen ing van raj-
tad? 

– Harminchetes. 
– Pedig olyan, mint-

ha csak három hetes lenne. 
* * *

Két rendõr beszélget.
– Mit kaptál a születésna-

podra?
– Vízisít.
– És hova mész most?
– Keresek egy lejtõs tavat.
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Kocsicsere
Mikor érdemes?

2015. július 1. után már nem szolgáltathatnak
semmilyen jogcímen olyan taxik Budapesten,
amelyek nem felelnek meg minden pontban a
főváros rendeletének (korhatár, teljesítmény,
csomagtér, tengelytáv, környezetvédelmi nor-
ma). A jelenlegi adataink szerint több mint ezer
darab gépkocsit kell lecserélni eddig a dátu-
mig. Az érintetteknek sok dolguk van még ad-
dig, így nem érdemes az utolsó hetekig várni.

Először is rendbe kell hozni az adófolyó-
számlát, ne legyen semelyik tételen tartozás,
hiszen nullás papírt kell majd kérnünk. Ezzel
párhuzamosan a folyószámla rendezetlenségét
is érdemes megszüntetni. Sokan vannak olya-
nok, akik egyes tételeknél hiányt, másutt több-
letet halmoztak fel, például téves számlaszám-
ra vagy csekkre való befizetés miatt. Ezt a ren-
dezetlenséget egy egyszerű átvezetéssel korri-
gálni lehet, a könyvelő minden bizonnyal segí-
teni fog. 

Érdemes már előre tájékozódni a hitelle-
hetőségekől. Január elsejétől sokkal szigorúbb
hitelelfedezet-elbírálási vizsgálat várható, erről
egy másik cikkünkben részletesen írtunk. Le-
het, hogy a kölcsön felvételéhez is kéri majd a
bank az adóhivatal tartozásmentességi igazolá-
sát. A hitel folyósítása a kérelem beadásától
számított több hét is lehet, amennyiben újabb
és újabb fedezeteket, igazolásokat vagy keze-
seket kérnek be.

Jelenlegi gépkocsink eladása sem fog gyor-
san lebonyolódni, pedig az érte kapott vételár-
ra nyilván szükség lesz az új autó vásárlásakor.
Ne feledjük, 2015 első félévében többszáz 10-
15 éves taxiautót kínálnak majd eladásra, ami
nyilván jelentősen lenyomja majd az árakat.

Döntenünk kell: használt autót veszünk, vagy
újat. Mindkét formának vannak előnyei és hát-
rányai, érdemes jóelőre gondolkodni. Egy
használt autó teljes vételára ugyan nyilván ke-
vesebb, viszont több benne a rizikó. A vásárlás-
kor fel nem fedezett, rejtett hibák, a kilométer-
órában lévő adat hitelességének megkérdője-
lezése, esetleg kezdődő korrózió, a garancia
hiánya mind-mind vizsgálatot érdemel. Új autó
vásárlásánál ezek a kérdések nem merülnek
fel, viszont a vételár is magasabb. Bár részletre
történő vásárláskor a kezdő összeg akár keve-
sebb is lehet, mint készpénzért vásárolt hasz-
nált autó esetén. A márkakereskedők ma már
jobbnál-jobbb ajánlatokkal állnak elő, és ami
fontos, ezek mind forintalapú hitelek! Többé
nem fordulhat elő, hogy egy hárommillió forin-
tos autóért az évek során tízmilliót fizetünk…

Ha már megvan a kocsi, azt taxivá kell tenni.
Sárgítás, óraszerelés, adminisztráció, mind-
mind rengeteg időt és anyagi ráfordítást igé-
nyel. Ha az utolsó napokra hagyjuk, lehet, hogy
hetekig tartó passzív időszaknak nézünk elébe,
amikor a régivel már, az újjal még nem lehet
dolgozni…
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Segítséget kért majd a taxiba rúgott

Gyorsított eljárásban irány a bíróság
Bíróság elé állítást javasolnak az ügyészségnek a rendőrök azzal a debreceni
férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint megrongált egy taxit. A vád-
irat szerint a 30 esztendős helybéli lakos előbb segítséget kért a taxistól, majd
mikor aggasztónak találta, hogy a sofőr kéri az adatait a mentő kihívásához, be-
lerúgott annak autójába.

Egy debreceni taxis szeptember 3-án 2 óra körül szólt be a rendőrség ügyeletére, mivel
Debrecenben a Pesti utcán egyik kollégája vitába keveredett egy férfival. A helyszínre ér-
kező járőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható H. Attilát, aki a meg-
alapozott gyanú szerint segítséget kért egy taxisofőrtől, azonban amikor a jármű vezetője
adatokat kérdezett tőle a mentősök értesítéséhez, akkor a 30 éves férfi dühében belerú-
gott a taxiba és ordibálni kezdett. A nyomozók a Debreceni Rendőrkapitányságon gyanú-
sítottként kihallgatták a helyi lakost, aki beismerő vallomást tett.

A Debreceni Rendőrkapitányság a terhelttel szemben rongálás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást 2014. szeptember 17-én befejezte és a ke-
letkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.

A gyorsított eljárásban feldolgozott ügyet a bíróság is hasonlóan rövid időn belül – egy-
két nap – tárgyalja és meghozza határozatát. Amennyiben a vádlott büntetlen előéletű,
úgy feltehetően próbára bocsátással vagy pénzbírsággal megúszhatja az ügyet. Ha vi-
szont hasonló cselekmény miatt már összeütközésbe került a törvénnyel, akkor súlyosabb
büntetésre is számíthat. k.z.t.

Mint köztudott, a térfigyelő kame-
rák segítségével Budapesten az V. kerületi
Arany János utcai taxiállomáson azonnal
megbüntetik a taxisokat, ha csak 20 centi-
méterrel is a felfestés előtt állnak meg. Ak-
kor is azonnal büntetnek, ha a sarkon 10
másodpercre megállnak, amíg az utas be-
száll, vagy kiszáll a taxiból.

A napokban egy kisteherautó hossza-
dalmasan rakodott várakozott a taxiállomá-
sunkon. Megkérdeztem a közterület-fel-
ügyelőket, megbüntették a teherautó veze-
tőjét a térfigyelő kamera által készített ké-
pek alapján? 

Az V. kerületben a jogszabályban előírt ha-
tósági ellenőrzéseket a Fővárosi Önkor-
mányzat Rendészeti Igazgatóság és a Bel-
város – Lipótváros Közterület-felügyelete
együttműködési megállapodásában foglal-

tak szerint
megosztva lát-
ják el. Az adott
területen a
Rendészeti
Igazgatóság
járőrszolgálat-
ban ellenőrzi
a taxiállomá-
sokat, kame-
rákat nem
működtet, így
nincs infor-
mációnk ar-
ról, hogy a
térfigyelő ka-
merák segít-
ségével taxi-
sok szabály-
talankodása

miatt milyen intéz-
kedések történnek.

A Rendészeti Igazgatóság közterület-
felügyelője szolgálatát meghatározott uta-
kon és területeken végzi, jogszabályi köte-
lezettsége, ha szabálysértést észlel, intéz-
kedjen. Az ellenőrzésre kijelölt területeken
létszámhelyzetünktől függő visszatérő el-
lenőrzésekkel, szolgálatszervezéssel, ez-
zel is biztosítva Budapest polgárainak az
élhetőbb környezetet.

Kovács Lajos osztályvezető
Vezető Háttértámogató Osztály

Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság

Köszönjük a választ, tehát nem ők kezelik
a térfigyelő kamerákat. Megkérdezem ak-
kor a Rendőrséget, ők figyelik a térfigyelő
kamerákat, ők büntetik a civil autósokat a
taxiállomásokon? Juhász Péter

Teherautó a taxiállomáson
Vajon a buszmegállóban is
ilyen nyugodtan pakolna? Itt
csak a taxisokat büntetik
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XIII. Árpád
híd 

!I d e i g l e -
nes for-

galmi ren-
det vezettek
be, olyat,
amit mi már
évekkel ez-
előtt javasol-
tunk. Jó len-
ne az ideig-
lenes forgal-
mi rendet
véglegesíte-
ni.
• Pár hóna-
pos forgalomfigyelés után, a Budapesti Közlekedési Központ is ezt
tervezi. 
VI. Paulay utca – Hajós utca – Vasvári Pál sarok 

!Érdekes
c s o m ó -

pont. Hi-
ányzik két
jelzőtábla.
Egy „Köte-
lező hala-
dási irány”
és egy
„Zsákutca”
jelzőtábla.
Viszont van
két felesle-
ges jelző-
tábla az
ép í tkezés
á l l ványza -

tán. Kérjük a hiányzó jelzőtáblákat pótolni és a feleslegeseket eltávo-
lítani. 
• A nyilvántartásunk szerint a sarkon szerepel a „Zsákutca” jelzőtáb-
la, ezt pótoltatjuk. A helyszíni ellenőrzésünk idején kint volt egy „Kö-
telező haladási irány” jelzőtábla. A még hiányzó másik „Kötelező ha-
ladási irány” jelzőtáblát pótoltatjuk. A felesleges táblák – valószínű-
leg – egy korábbi forgalomterelésből kint felejtett táblák lehettek, az-
óta ezeket leszerelték. A forgalmi rend – a pótlással – egyértelmű
lesz. 
XIV. Ko-
rong utca
38. 

!„Megad-
ta ma-

gát” egy
„Behajtani
tilos” jelző-
tábla, most
csak a hátát
lehet látni.
K é r j ü k
visszaállíta-
ni eredeti
helyzetébe. 

• A jelzőtábla visszahelyezéséről intézked-
tünk. 
II. Ürömi utca 50. 

!„Kötelező haladási
irány, egyenesen és

jobbra”, illetve egy
„Balra kanyarodni ti-
los” jelzőtábla van a
jelzett helyszínen. Kér-
jük mindkettőt lesze-
relni, mert itt egyáltalá-
ban nincs keresztező-
dés. Se jobbra, se bal-
ra nem lehet fordulni…
• A Felhévízi utca le
volt zárva útépítés mi-
att. 

I. Dísz tér 

!Ú t b u r k o l a t i
munkák miatt

ideiglenesen for-
galomirányító jel-
zőlámpát helyez-
tek ki, erre jelző-
tábla is figyelmez-
tetett. A munkála-
tok véget értek, a
jelzőlámpákat le-
szerelték, célsze-
rű lenne a felesle-
gessé vált jelző-
táblát is leszerel-
ni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
V. Garibaldi utca 6. 

!A Kossuth tér átépítése miatt lezárták a Széchenyi rakpartot,
ezért „Zsákutca” lett a Garibaldi utca. Az építkezés véget ért, a

rakpartot megnyitották, a Garibaldi utca már nem zsákutca. Kérjük a
felesleges jelzőtáblát leszerelni. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XIII. Árpád híd: Mi évek óta
ezt a forgalmi rendet kérjük

II. Ürömi
utca: Ér-
dekes
tábla-
kombiná-
ció.
Amúgy,
nincs is
kereszte-
ződés…

VI. Paulay Ede utca: Ez nem
egyirányú út, ez zsákutca!

I. Dísz tér:
F e l e s l e -
gessé vált
jelzőtábla

V. Garibaldi utca:
Már nem zsákutca

XIV. Korong utca: Csak a há-
tát látni a jelzőtáblának
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Kocsicsere
Mikor érdemes?

2015. július 1. után már nem szolgáltathatnak
semmilyen jogcímen olyan taxik Budapesten,
amelyek nem felelnek meg minden pontban a
főváros rendeletének (korhatár, teljesítmény,
csomagtér, tengelytáv, környezetvédelmi nor-
ma). A jelenlegi adataink szerint több mint ezer
darab gépkocsit kell lecserélni eddig a dátu-
mig. Az érintetteknek sok dolguk van még ad-
dig, így nem érdemes az utolsó hetekig várni.

Először is rendbe kell hozni az adófolyó-
számlát, ne legyen semelyik tételen tartozás,
hiszen nullás papírt kell majd kérnünk. Ezzel
párhuzamosan a folyószámla rendezetlenségét
is érdemes megszüntetni. Sokan vannak olya-
nok, akik egyes tételeknél hiányt, másutt több-
letet halmoztak fel, például téves számlaszám-
ra vagy csekkre való befizetés miatt. Ezt a ren-
dezetlenséget egy egyszerű átvezetéssel korri-
gálni lehet, a könyvelő minden bizonnyal segí-
teni fog. 

Érdemes már előre tájékozódni a hitelle-
hetőségekől. Január elsejétől sokkal szigorúbb
hitelelfedezet-elbírálási vizsgálat várható, erről
egy másik cikkünkben részletesen írtunk. Le-
het, hogy a kölcsön felvételéhez is kéri majd a
bank az adóhivatal tartozásmentességi igazolá-
sát. A hitel folyósítása a kérelem beadásától
számított több hét is lehet, amennyiben újabb
és újabb fedezeteket, igazolásokat vagy keze-
seket kérnek be.

Jelenlegi gépkocsink eladása sem fog gyor-
san lebonyolódni, pedig az érte kapott vételár-
ra nyilván szükség lesz az új autó vásárlásakor.
Ne feledjük, 2015 első félévében többszáz 10-
15 éves taxiautót kínálnak majd eladásra, ami
nyilván jelentősen lenyomja majd az árakat.

Döntenünk kell: használt autót veszünk, vagy
újat. Mindkét formának vannak előnyei és hát-
rányai, érdemes jóelőre gondolkodni. Egy
használt autó teljes vételára ugyan nyilván ke-
vesebb, viszont több benne a rizikó. A vásárlás-
kor fel nem fedezett, rejtett hibák, a kilométer-
órában lévő adat hitelességének megkérdője-
lezése, esetleg kezdődő korrózió, a garancia
hiánya mind-mind vizsgálatot érdemel. Új autó
vásárlásánál ezek a kérdések nem merülnek
fel, viszont a vételár is magasabb. Bár részletre
történő vásárláskor a kezdő összeg akár keve-
sebb is lehet, mint készpénzért vásárolt hasz-
nált autó esetén. A márkakereskedők ma már
jobbnál-jobbb ajánlatokkal állnak elő, és ami
fontos, ezek mind forintalapú hitelek! Többé
nem fordulhat elő, hogy egy hárommillió forin-
tos autóért az évek során tízmilliót fizetünk…

Ha már megvan a kocsi, azt taxivá kell tenni.
Sárgítás, óraszerelés, adminisztráció, mind-
mind rengeteg időt és anyagi ráfordítást igé-
nyel. Ha az utolsó napokra hagyjuk, lehet, hogy
hetekig tartó passzív időszaknak nézünk elébe,
amikor a régivel már, az újjal még nem lehet
dolgozni…
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Segítséget kért majd a taxiba rúgott

Gyorsított eljárásban irány a bíróság
Bíróság elé állítást javasolnak az ügyészségnek a rendőrök azzal a debreceni
férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint megrongált egy taxit. A vád-
irat szerint a 30 esztendős helybéli lakos előbb segítséget kért a taxistól, majd
mikor aggasztónak találta, hogy a sofőr kéri az adatait a mentő kihívásához, be-
lerúgott annak autójába.

Egy debreceni taxis szeptember 3-án 2 óra körül szólt be a rendőrség ügyeletére, mivel
Debrecenben a Pesti utcán egyik kollégája vitába keveredett egy férfival. A helyszínre ér-
kező járőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható H. Attilát, aki a meg-
alapozott gyanú szerint segítséget kért egy taxisofőrtől, azonban amikor a jármű vezetője
adatokat kérdezett tőle a mentősök értesítéséhez, akkor a 30 éves férfi dühében belerú-
gott a taxiba és ordibálni kezdett. A nyomozók a Debreceni Rendőrkapitányságon gyanú-
sítottként kihallgatták a helyi lakost, aki beismerő vallomást tett.

A Debreceni Rendőrkapitányság a terhelttel szemben rongálás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást 2014. szeptember 17-én befejezte és a ke-
letkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.

A gyorsított eljárásban feldolgozott ügyet a bíróság is hasonlóan rövid időn belül – egy-
két nap – tárgyalja és meghozza határozatát. Amennyiben a vádlott büntetlen előéletű,
úgy feltehetően próbára bocsátással vagy pénzbírsággal megúszhatja az ügyet. Ha vi-
szont hasonló cselekmény miatt már összeütközésbe került a törvénnyel, akkor súlyosabb
büntetésre is számíthat. k.z.t.

Mint köztudott, a térfigyelő kame-
rák segítségével Budapesten az V. kerületi
Arany János utcai taxiállomáson azonnal
megbüntetik a taxisokat, ha csak 20 centi-
méterrel is a felfestés előtt állnak meg. Ak-
kor is azonnal büntetnek, ha a sarkon 10
másodpercre megállnak, amíg az utas be-
száll, vagy kiszáll a taxiból.

A napokban egy kisteherautó hossza-
dalmasan rakodott várakozott a taxiállomá-
sunkon. Megkérdeztem a közterület-fel-
ügyelőket, megbüntették a teherautó veze-
tőjét a térfigyelő kamera által készített ké-
pek alapján? 

Az V. kerületben a jogszabályban előírt ha-
tósági ellenőrzéseket a Fővárosi Önkor-
mányzat Rendészeti Igazgatóság és a Bel-
város – Lipótváros Közterület-felügyelete
együttműködési megállapodásában foglal-

tak szerint
megosztva lát-
ják el. Az adott
területen a
Rendészeti
Igazgatóság
járőrszolgálat-
ban ellenőrzi
a taxiállomá-
sokat, kame-
rákat nem
működtet, így
nincs infor-
mációnk ar-
ról, hogy a
térfigyelő ka-
merák segít-
ségével taxi-
sok szabály-
talankodása

miatt milyen intéz-
kedések történnek.

A Rendészeti Igazgatóság közterület-
felügyelője szolgálatát meghatározott uta-
kon és területeken végzi, jogszabályi köte-
lezettsége, ha szabálysértést észlel, intéz-
kedjen. Az ellenőrzésre kijelölt területeken
létszámhelyzetünktől függő visszatérő el-
lenőrzésekkel, szolgálatszervezéssel, ez-
zel is biztosítva Budapest polgárainak az
élhetőbb környezetet.

Kovács Lajos osztályvezető
Vezető Háttértámogató Osztály

Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság

Köszönjük a választ, tehát nem ők kezelik
a térfigyelő kamerákat. Megkérdezem ak-
kor a Rendőrséget, ők figyelik a térfigyelő
kamerákat, ők büntetik a civil autósokat a
taxiállomásokon? Juhász Péter

Teherautó a taxiállomáson
Vajon a buszmegállóban is
ilyen nyugodtan pakolna? Itt
csak a taxisokat büntetik
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XIII. Árpád
híd 

!I d e i g l e -
nes for-

galmi ren-
det vezettek
be, olyat,
amit mi már
évekkel ez-
előtt javasol-
tunk. Jó len-
ne az ideig-
lenes forgal-
mi rendet
véglegesíte-
ni.
• Pár hóna-
pos forgalomfigyelés után, a Budapesti Közlekedési Központ is ezt
tervezi. 
VI. Paulay utca – Hajós utca – Vasvári Pál sarok 

!Érdekes
c s o m ó -

pont. Hi-
ányzik két
jelzőtábla.
Egy „Köte-
lező hala-
dási irány”
és egy
„Zsákutca”
jelzőtábla.
Viszont van
két felesle-
ges jelző-
tábla az
ép í tkezés
á l l ványza -

tán. Kérjük a hiányzó jelzőtáblákat pótolni és a feleslegeseket eltávo-
lítani. 
• A nyilvántartásunk szerint a sarkon szerepel a „Zsákutca” jelzőtáb-
la, ezt pótoltatjuk. A helyszíni ellenőrzésünk idején kint volt egy „Kö-
telező haladási irány” jelzőtábla. A még hiányzó másik „Kötelező ha-
ladási irány” jelzőtáblát pótoltatjuk. A felesleges táblák – valószínű-
leg – egy korábbi forgalomterelésből kint felejtett táblák lehettek, az-
óta ezeket leszerelték. A forgalmi rend – a pótlással – egyértelmű
lesz. 
XIV. Ko-
rong utca
38. 

!„Megad-
ta ma-

gát” egy
„Behajtani
tilos” jelző-
tábla, most
csak a hátát
lehet látni.
K é r j ü k
visszaállíta-
ni eredeti
helyzetébe. 

• A jelzőtábla visszahelyezéséről intézked-
tünk. 
II. Ürömi utca 50. 

!„Kötelező haladási
irány, egyenesen és

jobbra”, illetve egy
„Balra kanyarodni ti-
los” jelzőtábla van a
jelzett helyszínen. Kér-
jük mindkettőt lesze-
relni, mert itt egyáltalá-
ban nincs keresztező-
dés. Se jobbra, se bal-
ra nem lehet fordulni…
• A Felhévízi utca le
volt zárva útépítés mi-
att. 

I. Dísz tér 

!Ú t b u r k o l a t i
munkák miatt

ideiglenesen for-
galomirányító jel-
zőlámpát helyez-
tek ki, erre jelző-
tábla is figyelmez-
tetett. A munkála-
tok véget értek, a
jelzőlámpákat le-
szerelték, célsze-
rű lenne a felesle-
gessé vált jelző-
táblát is leszerel-
ni. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
V. Garibaldi utca 6. 

!A Kossuth tér átépítése miatt lezárták a Széchenyi rakpartot,
ezért „Zsákutca” lett a Garibaldi utca. Az építkezés véget ért, a

rakpartot megnyitották, a Garibaldi utca már nem zsákutca. Kérjük a
felesleges jelzőtáblát leszerelni. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XIII. Árpád híd: Mi évek óta
ezt a forgalmi rendet kérjük

II. Ürömi
utca: Ér-
dekes
tábla-
kombiná-
ció.
Amúgy,
nincs is
kereszte-
ződés…

VI. Paulay Ede utca: Ez nem
egyirányú út, ez zsákutca!

I. Dísz tér:
F e l e s l e -
gessé vált
jelzőtábla

V. Garibaldi utca:
Már nem zsákutca

XIV. Korong utca: Csak a há-
tát látni a jelzőtáblának
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• Az ideiglenes jelzőtáblát leszerelték, a Garibaldi utcában jelenleg
nincs forgalomkorlátozás. 
III. Mátyás király – Karácsony Sándor sarok 

!Jelenleg a járművek egy része a járdával merőlegesen parkol, így
viszont csak egy forgalmi sáv maradt. Jó lenne útburkolati jelekkel

jelezni, hogy csak a járdával párhuzamosan lehet várakozni. 
• Az adott útszakaszon útfelújítás lesz, jelezzük a problémát a Buda-
pesti Közlekedési Központ felé. 
VI. Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky sarok 

!H ó n a -
pok óta

nem mű-
ködik a ki-
egész í tő
jelzőlám-
pa, kérjük
újra mű-
ködtetni. 
• A sárga
villogó ki-
egész í tő
jelzőlám-
pa működ-
tetéséről
intézked-
tünk. A
másik ki-
egészítő jelző felesleges, ezért sötét a jelzéskép, leszereléséről in-
tézkedtünk. 
XI. Műegyetemnél az alsó rakpart 

!Taxis kol-
léga kéri,

hogy ismét
lehessen fel-
hajtani észa-
ki irányban
az alsó rak-
partról a Mű-
egyetem rak-
partra, mert
a legköze-
lebbi lehető-
ség csak a
Lánchíd után
van. 
• Kapacitás-

hiányos jelenleg is a csomópont. A felhajtási lehetőség biztosítása a
dél felé haladók és a felső rakpart felől érkezők szabad jelzési idejét
jelentősen csökkentené. Így, a balra haladást nem támogatjuk. 

VI. Nyugati tér 

!Legutóbb kértük a kidöntött „Kikerülési irány” jelzőtábla visszahe-
lyezését. A visszahelyezés megtörtént, de rossz jelzőtáblát helyez-

tek ki, a járdaszigetet nem jobbról, hanem balról kell kikerülni.
• A körút és a Váci út felől érkező forgalom számára külön „Kikerü-
lési irány” jelzőtábla kihelyezéséről intézkedtünk. 
I. Mészáros utca 

!Nagyon
jó, hogy

egy figyel-
m e z t e t ő
jelzőtáblát
helyzetek
ki. Kolléga
k é r é s e ,
hogy he-
lyezzék lej-
jebb, mert
most na-
gyon ma-
gasan van,
nehéz ész-
revenni. 
• A jelző-
tábla áthe-
lyezéséről intézkedtünk. 
X. –XVIII. Gyorsforgalmi út

!Újabb és újabb frontális balesetek. Századszor is kérjük a korlá-
tok elbontását. 

• A Budapesti Közlekedési Központ tanulmánytervet készíttetett,
több lehetséges változatot megvizsgálnak a jelenlegi állapot javítása
érdekében. 
V. Petőfi Sándor utca 9. 

!Egy évvel ezelőtt
– az utca átadá-

sakor jeleztem – az
újonnan kihelyezett
jelzőtáblákat a fák
mögé helyezték ki.
Ismételten kérjük a
jelzőtáblák áthelye-
zését. 
• A lombtalanítást
bejelentettük. 

VI. Nyugati tér: Taxis kolléga képén egyértel-
műen látszik, fordítva tették ki a jelzőtáblát

III. Mátyás király út: felfestés hiányá-
ban, összevissza állnak az autók

V. Bajcsy-Zsilinszky út: Nem mű-
ködik a kiegészítő jelzőlámpa 

I. Mészáros ut-
ca: Jó az új jel-
zőtábla, csak
nagyon ma-
gasra tették

V. Petőfi S. utca: Itt nem lomb-
talanítani kellene, hanem a jel-
zőtáblákat a fák elé helyezni

XI. Alsó rakpart: Legközelebb
a Lánchíd után lehet feljönni
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VII. – XIV. Thököly út 

!Kolléga logikus javaslata, hogy a buszsáv a Bosnyák tér és a Ba-
ross tér között végig az úttest szélén, a járda mellett legyen. Most

az autóbuszvezetőknek hol be kell verekedni magukat az úttest köze-
pére, aztán meg vissza a járda mellé. Utána megint az úttest közepé-
re, majd vissza a járda mellé. 
• A Thököly úton a buszsáv középen vezetésének oka az volt, hogy
tapasztalatok szerint az ilyen buszsávot kevésbé használják idegen
járművek, mint a szélső fekvésűeket. A Hungária körút előtt a Mexi-
kói út felől becsatlakozó, illetve a Hungária körút (Francia út) felé
jobbra kanyarodó autók zavaró hatásaitól mentesülnek a buszok a
középső elrendezésnek köszönhetően, itt különösen sokat nyer a
busz a középfekvéssel. De a Dózsa György útnál is előnyös, hogy
nem a gyalogosok áthaladásra várakozó jobbra kanyarodókkal egy
sávban kell haladniuk. Ahol a gyorsjáratok megállnak, ott megmaradt
a korábbi villamos járdasziget, így a távolabbról utazók gyors eljutá-
sát biztosító járatok nem kényszerülnek többszöri sávváltásra. 

A 7E, 107, 133, 233, és 239 jelzésű buszok egyszer mennek be
középre a Róna utca után, majd a Murányi utcánál egyszer mennek
vissza a szélre. Az alapjáratoknak valóban több helyen kell sávot vál-
taniuk, mert nem mindenhol fért el járdasziget, de mivel a buszok
többsége gyorsjárat, összességében még mindig ezt tartjuk az elő-
nyösebb megoldásnak. Mindezek alapján itt az elrendezés módosí-
tását nem tervezzük. 
VIII. Bródy Sándor utca 2. 

!Rakodóhely a jelzett terület, ugyanakkor továbbhaladási nyilak
vannak az útburkolatra felfestve, ahol viszont tilos megállni. Jó len-

ne a felesleges útburkolati jeleket eltávolítani. 
• A helyszínen az útburkolati jelek nem tiltják a megállást. 

VIII. Üllői út 94.

!Évek óta szeretném elérni, hogy írják helyesen egy világhírű gyer-
mekorvos, HEIM PÁL nevét a jelzőtáblán. 

• A jelzőtáblát nem a Budapesti Közlekedési Központ Közút Zrt üze-
melteti. 
VIII. Bókay
János utca
30.

!Rejtélyes
okokból, a

„Behajtani ti-
los!” jelző-
tábla átkerült
az úttest bal-
oldalára. 
• A jelzőtáb-
la áthelyezé-
sét a kivitele-
zőnek beje-
lentettük. 

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

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu 

VII.–XIV. Thököly u.: Szegény busz-
vezetőknek folyton sávot kell váltani

VIII. Bókay J. u.: Valaki átvit-
te a jelzőtáblát a túloldalra

VIII. Bródy S. utca:
Szerintünk itt nem
szabadna megállni

Újabb pesti talány 
A VII. kerületi Asbóth utcában… 

Miért tilos megállni ott, aho-
vá be sem lehet hajtani?

Az ejtõernyõs gyakorlaton mindenki ugrik sorban, Kovács
is kiugrik, meghúzza a zsinórt, ki is nyílik az ejtõernyõje.
Mellette elhúz az egyik társa és becsapódik a földbe. Leér-
nek, és kérdezik Kovácstól:

– Melletted zuhant el, mit mondott neked?
– Hát nemtom pontosan, én csak annyit hallottam, hogy

“… nyááád pics…”.
* * *

– Ha nem a megbeszélt helyre mész, mindegy, hogy meny-
nyit késel.

* * *
– Sose vegyél semmit, aminek nyele van. Azzal dolgoz-

ni kell.
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• A sárga
villogó ki-
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intézked-
tünk. A
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lebbi lehető-
ség csak a
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van. 
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hiányos jelenleg is a csomópont. A felhajtási lehetőség biztosítása a
dél felé haladók és a felső rakpart felől érkezők szabad jelzési idejét
jelentősen csökkentené. Így, a balra haladást nem támogatjuk. 

VI. Nyugati tér 

!Legutóbb kértük a kidöntött „Kikerülési irány” jelzőtábla visszahe-
lyezését. A visszahelyezés megtörtént, de rossz jelzőtáblát helyez-

tek ki, a járdaszigetet nem jobbról, hanem balról kell kikerülni.
• A körút és a Váci út felől érkező forgalom számára külön „Kikerü-
lési irány” jelzőtábla kihelyezéséről intézkedtünk. 
I. Mészáros utca 

!Nagyon
jó, hogy

egy figyel-
m e z t e t ő
jelzőtáblát
helyzetek
ki. Kolléga
k é r é s e ,
hogy he-
lyezzék lej-
jebb, mert
most na-
gyon ma-
gasan van,
nehéz ész-
revenni. 
• A jelző-
tábla áthe-
lyezéséről intézkedtünk. 
X. –XVIII. Gyorsforgalmi út

!Újabb és újabb frontális balesetek. Századszor is kérjük a korlá-
tok elbontását. 

• A Budapesti Közlekedési Központ tanulmánytervet készíttetett,
több lehetséges változatot megvizsgálnak a jelenlegi állapot javítása
érdekében. 
V. Petőfi Sándor utca 9. 

!Egy évvel ezelőtt
– az utca átadá-

sakor jeleztem – az
újonnan kihelyezett
jelzőtáblákat a fák
mögé helyezték ki.
Ismételten kérjük a
jelzőtáblák áthelye-
zését. 
• A lombtalanítást
bejelentettük. 

VI. Nyugati tér: Taxis kolléga képén egyértel-
műen látszik, fordítva tették ki a jelzőtáblát

III. Mátyás király út: felfestés hiányá-
ban, összevissza állnak az autók

V. Bajcsy-Zsilinszky út: Nem mű-
ködik a kiegészítő jelzőlámpa 

I. Mészáros ut-
ca: Jó az új jel-
zőtábla, csak
nagyon ma-
gasra tették

V. Petőfi S. utca: Itt nem lomb-
talanítani kellene, hanem a jel-
zőtáblákat a fák elé helyezni

XI. Alsó rakpart: Legközelebb
a Lánchíd után lehet feljönni

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:51  Page 18

19

VII. – XIV. Thököly út 
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ne a felesleges útburkolati jeleket eltávolítani. 
• A helyszínen az útburkolati jelek nem tiltják a megállást. 

VIII. Üllői út 94.

!Évek óta szeretném elérni, hogy írják helyesen egy világhírű gyer-
mekorvos, HEIM PÁL nevét a jelzőtáblán. 

• A jelzőtáblát nem a Budapesti Közlekedési Központ Közút Zrt üze-
melteti. 
VIII. Bókay
János utca
30.

!Rejtélyes
okokból, a

„Behajtani ti-
los!” jelző-
tábla átkerült
az úttest bal-
oldalára. 
• A jelzőtáb-
la áthelyezé-
sét a kivitele-
zőnek beje-
lentettük. 

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

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu 

VII.–XIV. Thököly u.: Szegény busz-
vezetőknek folyton sávot kell váltani

VIII. Bókay J. u.: Valaki átvit-
te a jelzőtáblát a túloldalra

VIII. Bródy S. utca:
Szerintünk itt nem
szabadna megállni

Újabb pesti talány 
A VII. kerületi Asbóth utcában… 

Miért tilos megállni ott, aho-
vá be sem lehet hajtani?

Az ejtõernyõs gyakorlaton mindenki ugrik sorban, Kovács
is kiugrik, meghúzza a zsinórt, ki is nyílik az ejtõernyõje.
Mellette elhúz az egyik társa és becsapódik a földbe. Leér-
nek, és kérdezik Kovácstól:

– Melletted zuhant el, mit mondott neked?
– Hát nemtom pontosan, én csak annyit hallottam, hogy

“… nyááád pics…”.
* * *

– Ha nem a megbeszélt helyre mész, mindegy, hogy meny-
nyit késel.

* * *
– Sose vegyél semmit, aminek nyele van. Azzal dolgoz-

ni kell.
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Az Országos Rendőr-főkapitányság és
az ORFK Országos Balesetmegelőzési
Bizottság idén is útjára indította a „Lát-
ni és látszani” országos közlekedés-
biztonsági kampányát. Ennek keretei
között a személy-, illetve tehergépko-
csik, a motorkerékpárok és kerékpárok
vezetői október 2-től december 12-ig
ingyenesen élhetnek azzal a lehető-
séggel, hogy az akcióhoz csatlakozott
szervizekben járművüket szakemberek
átvizsgálják. A kampányban optikusok
is részt vesznek, akik ugyancsak térítés-
mentes látásellenőrzéssel, továbbá

hasznos tanácsokkal várják a járműve-
zetőket. 

2014. november 6-tól december 12-ig
tart majd az országos fokozott közúti el-
lenőrzés, melynek során a rendőrség tel-
jes körűen és kiemelten vizsgálja a sze-
mély-, illetve haszongépjárművek, a mo-
torkerékpárok és kerékpárok világítását,
láthatóságát, továbbá a vezetői engedély-
ben szereplő szemüveg viselését, illetve
a kiegészítő szemüveg meglétét. Tavaly
kétszáznál is több autós szakszerviz és
közel száz optikus állt a Látni és látszani
szlogen mögé, míg a másik oldalon csak-

nem 15 ezer gépjárművezető csatlako-
zott a kampányhoz, és közel ezer ingye-
nes látásvizsgálatot végeztek el. Az ada-
tok is bizonyítják, hogy az akció folytatás-
ra érdemes.

A harmadik Látni és látszani baleset-
megelőzési kampány országos sajtótájé-
koztatóján Óberling József rendőr ezre-
des, rendőrségi főtanácsos, az ORFK
Közlekedésrendészeti Főosztályának ve-
zetője, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke
azzal kezdte beszédét, hogy ősszel a
közlekedési balesetek bekövetkeztében
jellemzően szerepet játszik, hogy a gép-
járművezetők nem az időjárási, látási és
útviszonyoknak megfelelően vezetik jár-
műveiket. Ebben az időszakban a jármű-
vezetők felelőssége: járművük őszi-téli
felkészítése, valamint a szemük épségé-
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nek, a látásuk megfelelőségének biztosí-
tása. Az őszi-téli átállással kapcsolatos
felkészülés időszerű, melynek keretében
fontos a futómű, az akkumulátor, a gumi-
abroncsok, a világítás, a fékrendszer el-
lenőrzése, a jól

műkö-
dő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó
spray és a megfelelő ablakmosó fo-
lyadék, vagy a páramentesítő hasz-
nálata. Javasolta, hogy nagyobb kö-
vetési távolságot tartva a szokásos-
nál lassabban vezessünk, illetve el-
sősorban a kezdő járművezetőknek
és azoknak, akik a tavaszi, nyári hó-
napokban tanultak vezetni, érdemes gya-
korolni egy kicsit forgalommentes úton
vagy vezetéstechnikai pályákon.

„A kampányban arra ösztönözzük a
gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkí-
nált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák
át az autójukat és ellenőriztessék

a látásukat, mindezt térítésmente-
sen. A vizsgálatokon megjelent gépjár-
művezetők részére a szervizek külön a

kampányra készített igazoló
lapot adnak át, mely igazol-
ja, hogy a vizsgálaton részt
vett, és ott a járműve megfe-
lelt a jogszabályokban előír-
taknak. Javasolt, hogy a ka-
pott igazoló lapot mindenki
tartsa magánál a gépjármű-

vével történő közlekedése során, és azt a
közúti ellenőrzés alkalmával az intézkedő
rendőrnek átadhatja. Ebből kifolyólag

egy szabályszegés elkövetése esetén a
jogkövetkezmények alól ugyan nem
mentesíthet az igazolás, de esetlege-
sen a szankció alkalmazása során a ha-
tósági mérlegelés alapja lehet” – fo-
galmazott Óberling József, aki felhívta
a figyelmet arra a célirányos honlapra
(www.latnieslatszani.hu), melyet folya-
matosan frissítenek. Ezen megtalálha-
tók az egyes szervizek, optikusok, il-
letve egy szerviz- és optikuskereső
szolgáltatás is segíti az érdeklődőket.
Az optikusok és a szervizek elérhető-
sége megtalálható továbbá a Traffi
Hunter okostelefon-alkalmazás segít-
ségével is. „A rendőrség 2014 no-
vemberétől a kampány végéig a for-
galomban részt vevő, valamint az ál-
ló járművek kivilágítására vonatkozó
rendelkezések megtartását – az év
egyéb időszakaihoz képest – ki-
emelten ellenőrzi. A világítási sza-
bályok megszegése kapcsán a
rendőr figyelmeztethet, helyszíni
bírságot szabhat ki, vagy szabály-
sértési feljelentést tehet. Idén a
kampány időszakában a kerék-
párosok ellenőrzésére is fokozott

figyelmet

fordítunk” – tette hoz-
zá a rendőr ezredes, aki jellemző hiá-
nyosságként megemlítette, hogy a jármű-
vek világítóberendezéseit nem rendelte-
tésszerűen használják, figyelmetlenség
miatt nem cserélik ki az elhasznált izzó-
kat, megfeledkeznek a világítás bekap-
csolásáról, illetve elmulasztják a megron-
gálódott, vagy sártól szennyezett hátsó
lámpaburák javítását, tisztítását.
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– Hm, nehéz az élet... vasalni a nadrágba.
* * *

– A nõk addig nem lesznek egyenlõk a férfiak-
kal, amíg nem tudnak az utcán végigsétálni kövé-
ren és kopaszon, azt gondolva, hogy csodálatosak
és mindenki kívánja õket.

Oberling József: – A
kerékpárok ellenőrzé-
sére is fokozott figyel-
met fordítunk
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A harmadik Látni és látszani baleset-
megelőzési kampány országos sajtótájé-
koztatóján Óberling József rendőr ezre-
des, rendőrségi főtanácsos, az ORFK
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abroncsok, a világítás, a fékrendszer el-
lenőrzése, a jól
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dő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó
spray és a megfelelő ablakmosó fo-
lyadék, vagy a páramentesítő hasz-
nálata. Javasolta, hogy nagyobb kö-
vetési távolságot tartva a szokásos-
nál lassabban vezessünk, illetve el-
sősorban a kezdő járművezetőknek
és azoknak, akik a tavaszi, nyári hó-
napokban tanultak vezetni, érdemes gya-
korolni egy kicsit forgalommentes úton
vagy vezetéstechnikai pályákon.
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gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkí-
nált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák
át az autójukat és ellenőriztessék

a látásukat, mindezt térítésmente-
sen. A vizsgálatokon megjelent gépjár-
művezetők részére a szervizek külön a

kampányra készített igazoló
lapot adnak át, mely igazol-
ja, hogy a vizsgálaton részt
vett, és ott a járműve megfe-
lelt a jogszabályokban előír-
taknak. Javasolt, hogy a ka-
pott igazoló lapot mindenki
tartsa magánál a gépjármű-
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rendőrnek átadhatja. Ebből kifolyólag

egy szabályszegés elkövetése esetén a
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galmazott Óberling József, aki felhívta
a figyelmet arra a célirányos honlapra
(www.latnieslatszani.hu), melyet folya-
matosan frissítenek. Ezen megtalálha-
tók az egyes szervizek, optikusok, il-
letve egy szerviz- és optikuskereső
szolgáltatás is segíti az érdeklődőket.
Az optikusok és a szervizek elérhető-
sége megtalálható továbbá a Traffi
Hunter okostelefon-alkalmazás segít-
ségével is. „A rendőrség 2014 no-
vemberétől a kampány végéig a for-
galomban részt vevő, valamint az ál-
ló járművek kivilágítására vonatkozó
rendelkezések megtartását – az év
egyéb időszakaihoz képest – ki-
emelten ellenőrzi. A világítási sza-
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bírságot szabhat ki, vagy szabály-
sértési feljelentést tehet. Idén a
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fordítunk” – tette hoz-
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nyosságként megemlítette, hogy a jármű-
vek világítóberendezéseit nem rendelte-
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gálódott, vagy sártól szennyezett hátsó
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

1. Figyelembe kell-e venni
a táblával jelzett forgalmi
sávot a párhuzamos közle-
kedés szempontjából?
a) Igen.
b) Csak lakott területen. 
c) Nem.

2. Mi a teen-
dője az áb-
rázolt for-
galmi hely-
zetben a
személyau-
tó vezetőjé-
nek?
a) Hang- és

fényjelzéssel kell figyelmeztetnie a gyermeke-
ket, hogy ne akadályozzák továbbhaladását. 
b) Sebességét lépésben haladóvá kell mérsé-
kelnie, és az autóbusz mellett fékkészenlétben
kell elhaladnia. 
c) Meg kell állítania autóját, mert a vészvillogó
működésének időtartamában nem haladhat el
az iskolabusz mellett. 

3. Mit jelez a táblakombiná-
ció?
a) A veszélyre (gyermekeknek
az úttestre lépésére) csak 900
és 1900 óra között kell  számí-
tani. 
b) 900 és 1900 óra között az
út jobb és bal oldali járdájáról
az úttestre lépő gyalogosok-

nak elsőbbségük van a járműforgalommal
szemben.
c) Gyermekek úttestre lépésére kell számítani,
valamint azt, hogy 900 és 1900 óra között –
500 méteres útszakaszon – 30 km/h-s sebes-
ségkorlátozás van érvényben. 

4. Szállít-
hat-e taxija
első ülésén
– a képen
látható mó-
don –, egy
150 cm-nél
a l a c s o -
nyabb gyer-
meket?
a) Legfel-
jebb akkor, ha a jobb első ülés biztonsági öv-
vel van felszerelve, és gyermeket az öv becsa-
tolásával rögzítette. 
b) Igen, de csak gyermekbiztonsági rendszer-
ben, ha az ülés a jármű e célra gyárilag kialakí-
tott rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tarto-
zó biztonsági övhöz van rögzítve. 
c) Nem.

5. Mikor kell a taxi el-
ső utasüléséhez sze-
relt légzsák működés-
be lépését megakadá-
lyoznia?
a) Minden olyan esetben,
amikor egy 135 cm-nél ala-
csonyabb gyermeket az
„anyósülésen” helyez el.
b) Mindig, ha az utasnak

orvosi igazolása van arról, hogy számára a lég-
zsák működésbe lépése egészségi okból hát-
rányos.
c) Ha a taxi szokásos haladási irányával ellen-
tétes irányban beszerelt gyermekülésben szál-
lít kisgyermeket.

6. Mire kell figyelemmel lennie,
ha taxija „anyósülésén” gyer-
meket szállít?
a) Csak a gyermek magasságára. 
b) Csak a gyermek testsúlyára.
c) A gyermek magasságára és a
testsúlyára egyaránt.

7. Előre sorolhat-e a motorkerékpáros az
ábrázolt forgalmi helyzetben a megállás
helyét jelző vonalig?

a) Igen, a járművek között vagy mellett egy-
aránt.
b) Legfeljebb az úttest jobb szélén tehetné
meg ezt szabályosan, ha ott elegendő hely áll
rendelkezésére.
c) Nem.

8. Mikor kell a taxit a helyzetjelző lámpá-
val kivilágítania?
a) Csak akkor, ha éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között közlekedik, a tompított fény-
szóróval egyidejűleg.
b) Csak éjszaka, ha az úttesten áll és közvilágí-
tás vagy egyéb külső fényforrás kellően nem
világítja meg járművét.
c) A tompított fényszóróval használatával egyi-
dejűleg éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között közlekedve, valamint ugyancsak éjszaka
és korlátozott látási viszonyok esetén, ha az út-
testen áll és közvilágítás vagy egyéb külső
fényforrás kellően nem világítja meg.

9. Mekkora a
személygépkocsi
nyári gumiabron-
csainak a még
jogszabályilag el-
fogadott legki-
sebb profilmély-
sége (ameddig a

futófelület bordázatának a magassága –
a teljes futófelületen – eléri)?
a) az 1 mm-t.
b) az 1,6 mm-t.
c)  a 3 mm-t.

10. Mit jelez az ilyen útbur-
kolati jel?
a) A menetrend szerint közle-
kedő autóbusz- vagy trolibusz-
járat megállóhelyét, illetőleg
taxi állomását.
b) Várakozóhelyet.
c) Járműforgalom elől elzárt
területet. 

11. Miért kell megállítania taxiját a vasúti
átjáró előtt, ha a fénysorompón sem a pi-
ros, sem a fehér fény nem világít?
a) Hogy teljes biztonsággal meg tudjon győ-
ződni a továbbhaladás biztonságáról.
b) Hogy biztos legyen abban, hogy valóban
üzemzavar történt-e.
c) Hogy értesíteni tudja a vasút legközelebb
tartózkodó vasúti alkalmazottat a szükségessé
vált hibaelhárítási kötelezettségükről.

12. Mi a járművek szabályos továbbhala-
dásának a sorrendje az ábrán látható út-
kereszteződésben?

a) Elsőként a villamos, majd a mezőgazdasági
vontató, és végül a motorkerékpár haladhat to-
vább.
b) Elsőként a motorkerékpár, majd a villamos,
és végül a mezőgazdasági vontató haladhat to-
vább.
c) Elsőként a mezőgazdasági vontató, majd a
villamos, és végül a motorkerékpár haladhat
tovább.

Virágh Sándor

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
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Virágh Sándor

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Szeptember 11-én a Főtaxi Zrt.
vezérigazgatója, Szunomár Ti-
bor, közel 50 millió forintos
beruházással, új diszpécser-
központot adott át a Kerepesi
úti székházban. Újdonság,
hogy itt már három mozgás-
korlátozottak számára kialakí-
tott munkahelyhely is létesült.
Így összesen 9 megváltozott
munkaképességű ember szá-
mára képes a Főtaxi munkale-
hetőséget biztosítani. 

További újdonság, hogy az
új diszpécserközpontban a
„Távoli asztal funkció” be-

vezetésével lehetővé tették a
részmunkaidős, továbbá a
gyesen lévőknek csúcsidő-
ben az otthonról történő fog-
lalkoztatást. A Főtaxi az új,
és a hazai piacon egyedülál-
ló informatikai rendszerével
képes a címkiadás, a címre
érkezés idejét, azaz a
taxirendelés idejét csökken-
teni és ezzel az ügyfél-elé-
gedettséget növelni. A
Főtaxi a csendes címkiadási
rendszerét 101 év tapaszta-
latainak és gyakorlatának

24

Új diszpécserközpont, bővülő kínálat

Tovább fejleszt a Főtaxi

A kerekesszék ké-
nyelmesen elfér a
munkahely mellett

A központ teljesen megújult

Szunomár Tibor: – Összesen már ki-
lenc megváltozott munkaképességű
embert tudunk foglalkoztatni

Kovács Gábor diszpé-
cserközpont-vezető
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integrá-
lásával alakította ki a rend-
szer fejlesztőjével a NERD
Developments Kft.-vel. A be-
ruházás generálkivitelezője
az Arex FM Kft. és a Metro-
politan Enterprises Kft.

A Főtaxi stratégiai partne-
reivel, a hagyományos taxi-
szolgáltatás mellett a prémi-
um kategóriában is biztosítja
utasai szállítását. (A prémium
kategória: tágasabb autók,

idegen nyelveket is
beszélő taxisok,
ahol az öltöny-nyak-
kendő-fehér ing
alapszolgáltatás.)  

A Főtaxi az MB
Elit Taxival prémium
kategóriás szolgál-
tatást nyújt a szál-
lodáknál és a ma-
gasabb színvonalat
igénylő céges
partnereknél, to-

vábbá a Luxury Limuosin Ser-
vice-zel és az MB. Limousin
Plusz Kft.-vel, az exkluzív kate-
góriában is képviselteti ma-
gát.

2014 szeptemberében Bu-
dapesten a Főtaxi az egyetlen
olyan taxitársaság, amely stra-
tégiai partnereivel közösen
közel 1200 gépjármű felett
diszponál, továbbá a hagyo-

mányos taxi szolgáltatástól a
prémium és a luxus igényeken
keresztül a mini, a midi és a
nagybusz szolgáltatásig mara-
déktalanul teljesíti megrende-
lői igényeit.

Bővebb Információ:
http://www.fotaxi.hu/

Facebook:
https://www.facebook.com/fo
taxi?fref=ts

- VA -

A diszpécserköz-
pont bejárata aka-
dálymentesített

A mosdó kialakítása is megfelel a megváltozott
munkaképességű alkalmazottak igényeinek
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A történet még évtizedekre nyúlik vissza, amikor a Szent Imre kór-
ház főbejárata a mai mentőporta helyén volt. A kollégák a „beülő
utasok” reményében megálltak a bejárat közelében, sokszor való-

ban jelentősen akadályozva a befelé és
a kifelé haladó forgalmat. Az akkori illetékesek ezt megelégelték és
létesítettek egy drosztot jó messze a kórház kapujától, a Tétényi út

26

Hivatalos taxiállomást kérünk

Csak a jelzőtáblákat kellene Taxiállomásra cserélniA térképen jelölve, a felesleges (1) és a javasolt (2) ál-
lomás helye

NN éhány hónappal
ezelőtt kolléga
örömmel újsá-

golta, hogy hosszú
évek után végre megáll-
hatott Zuglóban az Örs
vezér terén lévő taxiállo-
máson. Az örömteli ese-
mény folytatódik, mert
újabb taxiállomás szaba-
dul fel a fővárosban.

Újabb tÚjabb taxiállomásokaxiállomások
szabadulnak fszabadulnak felel

A Déli pályaudvar egyik oldalát már felszabadítot-
tuk! Most a Nyugati pályaudvar következhetne…

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:51  Page 26

túloldalán, a Fraknó utca ele-
jén. Telt-múlt az idő, a Szent Imre kórház teljesen megújult. Ennek
kapcsán kapott egy nagyon impozáns főbejáratot is, körülbelül 100
méterre a Bártfai utca felé. Így, az addig is kihasználatlan taxiállo-
más jelentősége nullára csökkent. Viszont az új főbejárat előtt van
egy öböl, ami 4-5 taxi megállására nyújtana lehetőséget.

Igaz, a megálló előtt van egy jelzőtábla-kombináció: „Várakozni ti-

los, kivé-
ve: Mentők és betegszállítás”. De ez a jelzőtáb-
la már régen aktualitását vesztette, mivel ezek a járművek behajta-
nak a kórház területére. Javasolnám, ide kellene áthelyezni a drosz-
tot, így talán csökkenthetnénk a rossz, és növelhetnénk a jó helyen
lévő taximegállóink számát. 

Tóbiás Zsolt (6x6 Taxi)
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– A klórunkban túl sok a víz.

* * *
– Bölcsességeket rendkívül egysze-

rû kitalálni. Az ember egyszerûen le-
írja az ellenkezõjét annak, amit tesz.

Használhatatlan droszt
a mellékutcában Ideális lenne a hely taxiállomásnak

Korábban a Déli pályaudvar felső oldalánál
az egyik, a taxiállomást „címkiadó drosztnak”
kialakító taxitársaság „megegyezett” az ott
dolgozó kollégákkal, az első két helyet sza-
badon hagyják a „helyieknek”. Hasonló
„megállapodás” született az V. kerületi Deák
Ferenc tér melletti droszton. Ott egy másik
társaság kötött „szóbeli szerződést” a helyi-
ekkel. Azonban az elmúlt egy évben hatal-
mas változás történt a budapesti taxisszak-

mában. A műholdas irányítást bevezetve a ta-
xisok elhagyták a „tutikat”, keresik a taxiállo-
másokat, ahol beülős utas is várható, de
emellett lehet várni a telefonos rendelést is.
A Déli pályaudvar felső taxiállomásánál épp-
úgy megállnak mindenféle társaságbeliek,
mint a Deák Ferenc térnél. 

Őket már nem érdekli, hogy korábban mi-
lyen hallgatólagos megoldások voltak. Ők

dolgozni akarnak. És miután
egy-egy társaságnál több szá-
zan vannak, a drosztfoglalók
meg néhányan, így már nem le-
het elkergetni az új honfoglaló-
kat. Hasonló a helyzet az Ope-
ránál, vagy szemközt a Balett-
intézetnél. Korábban onnan is
ugyanazok dolgoztak néhá-
nyan. Azonban most már min-
denki megáll, mert várható ut-
cai utas is meg telefonos ren-
delés is.

És ez a folyamat törvény-
szerűen folytatódni fog. Egy-
re több taxiállomás szabadul
fel, még akkor is, ha most
vannak még kemény helyek.
De például, ahogy a Déli pá-
lyaudvar egyik oldala felsza-
badult, most már el lehetne
foglalni a Nyugati pályaud-
var egyik oldalát, amelyik
gyakran üres, hiszen a helyi-
ek közül sokan abbahagy-
ták a taxizást a szigorítások
miatt. 

Horváth András 

A Meridien szálló előtti droszt is felszabadult!

Gondolkodjunk!
Részegen, telefonálás közben okozott
balesetet kollégánk! Egyszerűen döb-
benetes és hihetetlen! Kollégánk bere-
pült a villamossínek közé Pestszent-
lőrincen, mert nem tudott bevenni egy
kanyart. Ugyanis menet közben telefo-
nált és – a baleset helyszínén tartóz-
kodók szerint – erősen ittas is volt. 

Hogyan lehet valaki ilyen felelőtlen?
Hogyan teheti valaki így tönkre az éle-
tét? Egész nap dolgozott, este kicsit
kikapcsolódott. Gondolta, gond nélkül
megteszi a már sokszor megtett utat…
Most nem sikerült! Se autó, se pénz,
se biztosítás, se jogosítvány! Mihez
kezd, mi lesz a családjával, a gyere-
kekkel? 

Gondolkodjunk! Nem vagyunk egye-
dül. Családtagok, esetleg családfők
vagyunk. Otthon nyilván ma is számíta-
nak a napi bevételre, és holnap is
szükség lesz rá. De így mi lesz hol-
nap? 

Gondolkodjunk! Megérte az a három
–négy korsó sör?

Ferenczy P. Károly
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létesítettek egy drosztot jó messze a kórház kapujától, a Tétényi út
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Hivatalos taxiállomást kérünk

Csak a jelzőtáblákat kellene Taxiállomásra cserélniA térképen jelölve, a felesleges (1) és a javasolt (2) ál-
lomás helye

NN éhány hónappal
ezelőtt kolléga
örömmel újsá-

golta, hogy hosszú
évek után végre megáll-
hatott Zuglóban az Örs
vezér terén lévő taxiállo-
máson. Az örömteli ese-
mény folytatódik, mert
újabb taxiállomás szaba-
dul fel a fővárosban.

Újabb tÚjabb taxiállomásokaxiállomások
szabadulnak fszabadulnak felel

A Déli pályaudvar egyik oldalát már felszabadítot-
tuk! Most a Nyugati pályaudvar következhetne…
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túloldalán, a Fraknó utca ele-
jén. Telt-múlt az idő, a Szent Imre kórház teljesen megújult. Ennek
kapcsán kapott egy nagyon impozáns főbejáratot is, körülbelül 100
méterre a Bártfai utca felé. Így, az addig is kihasználatlan taxiállo-
más jelentősége nullára csökkent. Viszont az új főbejárat előtt van
egy öböl, ami 4-5 taxi megállására nyújtana lehetőséget.

Igaz, a megálló előtt van egy jelzőtábla-kombináció: „Várakozni ti-

los, kivé-
ve: Mentők és betegszállítás”. De ez a jelzőtáb-
la már régen aktualitását vesztette, mivel ezek a járművek behajta-
nak a kórház területére. Javasolnám, ide kellene áthelyezni a drosz-
tot, így talán csökkenthetnénk a rossz, és növelhetnénk a jó helyen
lévő taximegállóink számát. 

Tóbiás Zsolt (6x6 Taxi)
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– A klórunkban túl sok a víz.

* * *
– Bölcsességeket rendkívül egysze-

rû kitalálni. Az ember egyszerûen le-
írja az ellenkezõjét annak, amit tesz.

Használhatatlan droszt
a mellékutcában Ideális lenne a hely taxiállomásnak

Korábban a Déli pályaudvar felső oldalánál
az egyik, a taxiállomást „címkiadó drosztnak”
kialakító taxitársaság „megegyezett” az ott
dolgozó kollégákkal, az első két helyet sza-
badon hagyják a „helyieknek”. Hasonló
„megállapodás” született az V. kerületi Deák
Ferenc tér melletti droszton. Ott egy másik
társaság kötött „szóbeli szerződést” a helyi-
ekkel. Azonban az elmúlt egy évben hatal-
mas változás történt a budapesti taxisszak-

mában. A műholdas irányítást bevezetve a ta-
xisok elhagyták a „tutikat”, keresik a taxiállo-
másokat, ahol beülős utas is várható, de
emellett lehet várni a telefonos rendelést is.
A Déli pályaudvar felső taxiállomásánál épp-
úgy megállnak mindenféle társaságbeliek,
mint a Deák Ferenc térnél. 

Őket már nem érdekli, hogy korábban mi-
lyen hallgatólagos megoldások voltak. Ők

dolgozni akarnak. És miután
egy-egy társaságnál több szá-
zan vannak, a drosztfoglalók
meg néhányan, így már nem le-
het elkergetni az új honfoglaló-
kat. Hasonló a helyzet az Ope-
ránál, vagy szemközt a Balett-
intézetnél. Korábban onnan is
ugyanazok dolgoztak néhá-
nyan. Azonban most már min-
denki megáll, mert várható ut-
cai utas is meg telefonos ren-
delés is.

És ez a folyamat törvény-
szerűen folytatódni fog. Egy-
re több taxiállomás szabadul
fel, még akkor is, ha most
vannak még kemény helyek.
De például, ahogy a Déli pá-
lyaudvar egyik oldala felsza-
badult, most már el lehetne
foglalni a Nyugati pályaud-
var egyik oldalát, amelyik
gyakran üres, hiszen a helyi-
ek közül sokan abbahagy-
ták a taxizást a szigorítások
miatt. 

Horváth András 

A Meridien szálló előtti droszt is felszabadult!

Gondolkodjunk!
Részegen, telefonálás közben okozott
balesetet kollégánk! Egyszerűen döb-
benetes és hihetetlen! Kollégánk bere-
pült a villamossínek közé Pestszent-
lőrincen, mert nem tudott bevenni egy
kanyart. Ugyanis menet közben telefo-
nált és – a baleset helyszínén tartóz-
kodók szerint – erősen ittas is volt. 

Hogyan lehet valaki ilyen felelőtlen?
Hogyan teheti valaki így tönkre az éle-
tét? Egész nap dolgozott, este kicsit
kikapcsolódott. Gondolta, gond nélkül
megteszi a már sokszor megtett utat…
Most nem sikerült! Se autó, se pénz,
se biztosítás, se jogosítvány! Mihez
kezd, mi lesz a családjával, a gyere-
kekkel? 

Gondolkodjunk! Nem vagyunk egye-
dül. Családtagok, esetleg családfők
vagyunk. Otthon nyilván ma is számíta-
nak a napi bevételre, és holnap is
szükség lesz rá. De így mi lesz hol-
nap? 

Gondolkodjunk! Megérte az a három
–négy korsó sör?

Ferenczy P. Károly
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás * Iparűzési adó
Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel * Non-stop anyagleadás

Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

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

Vannak, akik tudják, hogy:

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

•	 A	Taxisok	Világa	adózási	szakcikkeit	és	táblázatait	mi	készítjük.

•	 Adószakmai	munkákért	felelősséget	vállalunk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxist végzett ki az Iszlám Állam

Önkéntes volt 
a brit áldozat

A CNN és a BBC értesülései szerint a szél-
sőséges terrorszervezet kivégezte Alan
Henninget, akit Szíriában ejtettek túszul
még tavaly decemberben. Az IÁ a kivégzés-
ről videót tett közzé. A mindössze egyper-
ces felvételen látható a túsz meggyilkolása.
A terroristák a tettet a brit parlament dönté-
seivel indokolják, Londonban pár hete hatá-
roztak az Iszlám Állam elleni katonai akció-
ról.

Alan Henning kiszabadításért nemcsak
hazájában, hanem Szíriában is nagy erőket
mozgósítottak. A taxisofőr önkéntesként
dolgozott az ázsiai országban. A segélykon-
vojban vele vonuló muzulmánok „aranyszí-
vűnek” tartották. 

Az IÁ szeptember közepén hozott nyilvá-
nosságra egy videót, amelyben a brit férfi
lefejezésével fenyegetőzött. Henninget a
családja hazavárta, a napokban ünnepelte a
születésnapját. A férfi felesége nemrég egy
videóüzenetben kérte a terroristákat, hogy
engedjék szabadon a férjét. 

A gyilkosságot hivatalosan nem erősítet-
ték még meg, a felvételek valódiságát vizs-
gálják. Külföldi lapok szerint borzalmas
képsorokkal, förtelmes gyilkossággal üzent
az Iszlám Állam. A brit és amerikai lapok
tényként közlik már Henning halálát. Barack
Obama, az Egyesül Államok elnöke is rész-
vétét fejezte ki.

– A lehető leggyorsabban megpróbáljuk
ellenőrizni a felvételek valódiságát. Az áldo-
zat családjának minden támogatást meg-
adunk, ők most azt kérték, hogy hagyjuk
magukra őket. Alan azért ment Szíriába,
hogy vallási hovatartozástól függetlenül se-
gítsen az ott élőknek. Mindent megteszünk,
hogy elfogjuk a gyilkosait – nyilatkozta a brit
külügyminisztérium szóvivője. 

A taxisofőr az Iszlám Állam negyedik ál-
dozata, felesége Barbara, a 17 éves lánya
és a 15 éves fia gyászolja.

A terrorszervezet az elmúlt hetekben ki-
végezte az amerikai James Foleyt és
Steven Sotlofott, valamint a brit David
Hainest.

Cash
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Köszönet!
– Lendületben a BKK és a F. Ö. R. I. – 

Tagadhatatlanul sok a probléma a taxiállomásokkal, ezt naponta láthatjuk. Azonban
azt is meg kell említeni, ha pozitív jelenséget látunk. Egyre több kolléga jelzi, itt is, ott
is látni az ellenőröket munkában. Csak hát a több száz taxiállomásra – a jelek szerint
– kevesen vannak. De legalább azok a kevesek alaposan végzik a munkájukat. 

Kolléga jelezte, hogy a XI. kerületből egyszerűen elszállították (!) a taxiállomáson
álló civil autókat. Azt már többször láttuk, hogy az V. kerületben és a VIII. kerület-
ben lebilincselték az idegen autókat. Jó lenne, ha ez a lendület folytatódna más ke-
rületekben is…  Juhász Péter

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszerve-
zet negyedik áldozatát is kivégezte.
A brit férfi hazájában taxisofőrként
dolgozott, mígnem önkéntesnek
állt, hátrahagyva feleségét és két
gyermekét. Az ázsiai országban te-
vékenykedő apát muzulmán társai
is „aranyszívűnek” tartották.

Munkaadók és
munkavállalók
Sok kollégánk van abban a kiszolgáltatott helyzetben, hogy valamely ok foly-
tán alkalmazottként kell dolgoznia. Persze vannak akik ezt nem kényszerből,
hanem saját elhatározásból teszik, így egyszerűbbnek gondolják tényleges
munkájuk, a taxizás végzését. Jogok és kötelezettségek merülnek fel mind-
két fél tekintetében, annak ellenére, hogy tudjuk, a valóságban ez nem így
működik. De így kellene…

A munkáltató fő kötelezettsége a munkavállaló foglalkoztatása és a munkabér fizetése,
a munkavállaló pedig köteles munkát végezni.

A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonat-
kozó szabályok alapján foglalkoztatni, továbbá a munkavégzéshez szükséges feltétele-
ket, munkaeszközt (gépkocsi, taxaméter stb.) biztosítani. Ettől a szabálytól a felek meg-
állapodása annyiban eltérhet, hogy a munkavállaló a saját tulajdonát képező, de a
munkáltató üzemeltetésében lévő autóját használja (az ún. „rendszámbérlés” esete).

A munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit (biztonságos, karbantartott gépkocsi stb.). 

A munkát úgy kell megszerveznie, hogy a munkavállaló azt megfelelően elláthassa,
megadva a munkavégzéshez szükséges egyéb feltételeket, például a taxitársasághoz
való csatlakozást. Ebbe a körbe tartozik, hogy a munkáltató köteles biztosítani a munka-
vállalónak mindazon ismereteket, képzést, amely a munkavégzés szempontjából fontos.

A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munka-
viszony teljesítésével indokoltan merült fel, így például a munkába járáshoz kapcsoló-
dó költségeket (nem vicc, például a vidékről bejáróknak).

A munkavállaló a munkáját személyesen, más személy közreműködése nélkül, az ál-
talában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok,
előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni.

Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megje-
lenni és a munkáltató rendelkezésére állni. Munkára képes állapotban akkor van, ha ki-
pihent, tiszta, egészséges, nem áll szeszes ital vagy más bódító szer hatása alatt, öltö-
zete a munka jellegének megfelelő.

A munkavállaló köteles eleget kell tennie a munkáltató jogszerű utasításainak. Ab-
ban az esetben azonban, ha annak végrehajtása saját, vagy más személy egészségét
illetve a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, köteles megtagadni az
utasítás teljesítését (lejárt forgalmi, taxiengedély vagy drosztengedély hiánya, ill. mű-
szakilag nem megfelelő gépkocsi stb.).

Ugyanakkor a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végre-
hajtása munkaviszonyra vonatkozó, vagy egyéb jogszabályba ütközik (túlmunkára köte-
lezés, taxaméter manipiulálására való felhívás stb.).
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TAXI

Vannak, akik tudják, hogy:

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

•	 A	Taxisok	Világa	adózási	szakcikkeit	és	táblázatait	mi	készítjük.

•	 Adószakmai	munkákért	felelősséget	vállalunk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxist végzett ki az Iszlám Állam

Önkéntes volt 
a brit áldozat

A CNN és a BBC értesülései szerint a szél-
sőséges terrorszervezet kivégezte Alan
Henninget, akit Szíriában ejtettek túszul
még tavaly decemberben. Az IÁ a kivégzés-
ről videót tett közzé. A mindössze egyper-
ces felvételen látható a túsz meggyilkolása.
A terroristák a tettet a brit parlament dönté-
seivel indokolják, Londonban pár hete hatá-
roztak az Iszlám Állam elleni katonai akció-
ról.

Alan Henning kiszabadításért nemcsak
hazájában, hanem Szíriában is nagy erőket
mozgósítottak. A taxisofőr önkéntesként
dolgozott az ázsiai országban. A segélykon-
vojban vele vonuló muzulmánok „aranyszí-
vűnek” tartották. 

Az IÁ szeptember közepén hozott nyilvá-
nosságra egy videót, amelyben a brit férfi
lefejezésével fenyegetőzött. Henninget a
családja hazavárta, a napokban ünnepelte a
születésnapját. A férfi felesége nemrég egy
videóüzenetben kérte a terroristákat, hogy
engedjék szabadon a férjét. 

A gyilkosságot hivatalosan nem erősítet-
ték még meg, a felvételek valódiságát vizs-
gálják. Külföldi lapok szerint borzalmas
képsorokkal, förtelmes gyilkossággal üzent
az Iszlám Állam. A brit és amerikai lapok
tényként közlik már Henning halálát. Barack
Obama, az Egyesül Államok elnöke is rész-
vétét fejezte ki.

– A lehető leggyorsabban megpróbáljuk
ellenőrizni a felvételek valódiságát. Az áldo-
zat családjának minden támogatást meg-
adunk, ők most azt kérték, hogy hagyjuk
magukra őket. Alan azért ment Szíriába,
hogy vallási hovatartozástól függetlenül se-
gítsen az ott élőknek. Mindent megteszünk,
hogy elfogjuk a gyilkosait – nyilatkozta a brit
külügyminisztérium szóvivője. 

A taxisofőr az Iszlám Állam negyedik ál-
dozata, felesége Barbara, a 17 éves lánya
és a 15 éves fia gyászolja.

A terrorszervezet az elmúlt hetekben ki-
végezte az amerikai James Foleyt és
Steven Sotlofott, valamint a brit David
Hainest.
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Köszönet!
– Lendületben a BKK és a F. Ö. R. I. – 

Tagadhatatlanul sok a probléma a taxiállomásokkal, ezt naponta láthatjuk. Azonban
azt is meg kell említeni, ha pozitív jelenséget látunk. Egyre több kolléga jelzi, itt is, ott
is látni az ellenőröket munkában. Csak hát a több száz taxiállomásra – a jelek szerint
– kevesen vannak. De legalább azok a kevesek alaposan végzik a munkájukat. 

Kolléga jelezte, hogy a XI. kerületből egyszerűen elszállították (!) a taxiállomáson
álló civil autókat. Azt már többször láttuk, hogy az V. kerületben és a VIII. kerület-
ben lebilincselték az idegen autókat. Jó lenne, ha ez a lendület folytatódna más ke-
rületekben is…  Juhász Péter

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszerve-
zet negyedik áldozatát is kivégezte.
A brit férfi hazájában taxisofőrként
dolgozott, mígnem önkéntesnek
állt, hátrahagyva feleségét és két
gyermekét. Az ázsiai országban te-
vékenykedő apát muzulmán társai
is „aranyszívűnek” tartották.

Munkaadók és
munkavállalók
Sok kollégánk van abban a kiszolgáltatott helyzetben, hogy valamely ok foly-
tán alkalmazottként kell dolgoznia. Persze vannak akik ezt nem kényszerből,
hanem saját elhatározásból teszik, így egyszerűbbnek gondolják tényleges
munkájuk, a taxizás végzését. Jogok és kötelezettségek merülnek fel mind-
két fél tekintetében, annak ellenére, hogy tudjuk, a valóságban ez nem így
működik. De így kellene…

A munkáltató fő kötelezettsége a munkavállaló foglalkoztatása és a munkabér fizetése,
a munkavállaló pedig köteles munkát végezni.

A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonat-
kozó szabályok alapján foglalkoztatni, továbbá a munkavégzéshez szükséges feltétele-
ket, munkaeszközt (gépkocsi, taxaméter stb.) biztosítani. Ettől a szabálytól a felek meg-
állapodása annyiban eltérhet, hogy a munkavállaló a saját tulajdonát képező, de a
munkáltató üzemeltetésében lévő autóját használja (az ún. „rendszámbérlés” esete).

A munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit (biztonságos, karbantartott gépkocsi stb.). 

A munkát úgy kell megszerveznie, hogy a munkavállaló azt megfelelően elláthassa,
megadva a munkavégzéshez szükséges egyéb feltételeket, például a taxitársasághoz
való csatlakozást. Ebbe a körbe tartozik, hogy a munkáltató köteles biztosítani a munka-
vállalónak mindazon ismereteket, képzést, amely a munkavégzés szempontjából fontos.

A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munka-
viszony teljesítésével indokoltan merült fel, így például a munkába járáshoz kapcsoló-
dó költségeket (nem vicc, például a vidékről bejáróknak).

A munkavállaló a munkáját személyesen, más személy közreműködése nélkül, az ál-
talában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok,
előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni.

Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megje-
lenni és a munkáltató rendelkezésére állni. Munkára képes állapotban akkor van, ha ki-
pihent, tiszta, egészséges, nem áll szeszes ital vagy más bódító szer hatása alatt, öltö-
zete a munka jellegének megfelelő.

A munkavállaló köteles eleget kell tennie a munkáltató jogszerű utasításainak. Ab-
ban az esetben azonban, ha annak végrehajtása saját, vagy más személy egészségét
illetve a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, köteles megtagadni az
utasítás teljesítését (lejárt forgalmi, taxiengedély vagy drosztengedély hiánya, ill. mű-
szakilag nem megfelelő gépkocsi stb.).

Ugyanakkor a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végre-
hajtása munkaviszonyra vonatkozó, vagy egyéb jogszabályba ütközik (túlmunkára köte-
lezés, taxaméter manipiulálására való felhívás stb.).
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Egy vasúti kupéban uta-
zik egy anya a nagylányá-
val, egy katonatiszt és egy
kiskatona. Az alagútba
beérve elcsattan egy po-
fon.

Mire gondol az anya:
„Milyen tisztességes lá-
nyom van!“

Mire gondol a nagylány:

„Milyen vonzó még az
anyám!“

Mire gondol a tiszt: „Ez
a kiskatona szemtelenke-
dik, és én kapom a po-
font!“

Mire gondol a kiskato-
na: „A következõ alagút-
ban megint behúzok neki
egyet!“ 

Lakáscím a taxinyugtán
2004-ben, az ÁFA-törvény módosítása nyomán került bele a jogsza-
bályba, hogy a taxaméter nyugtáján a vállalkozás székhelyének is sze-
repelnie kell. Az ennek kapcsán született cikkből idézünk néhány ma
is aktuális felvetést.

„…a taxaméter által kibocsátott nyugtán a taxis vállalkozó neve, rend-
száma, adószáma már nem elegendő, hanem a címét is fel kell tüntet-
nie. Miután pedig az egyéni vállalkozóknál a vállalkozás címe nagy va-
lószínűséggel egybeesik a lakcímmel, jogos a berzenkedés az ellen,
hogy a lakás címét boldog-boldogtalan megkapja, ráadásul írásban.

Mindenki ismer, vagy ismerni vél olyan történeteket, amikor a taxis
távollétét kihasználva törtek be, és rámolták ki lakását, hiszen biztosak
lehettek benne, hogy nem megy haza, mert éppen a bűntárssal volt
fuvarban… Vagy azt az esetet, amikor feltörték a lakást, de látszólag
nem vittek el semmit. Az már csak napokkal később derült ki, miután a
ház előtt parkoló hiper-szuper riasztóval és feltörhetetlen immobilizer-
rel ellátott autónak egyszer csak nyoma veszett, hogy valamit mégis-
csak elvittek a minap. Az autó pótkulcsait…

… lakcímünket „önként és dalolva” adjuk a kezébe bárkinek, akivel
akár csak egy ötszáz forintos fuvart teljesítettünk. Aztán várhatjuk
majd, hogy az előző este hazafuvarozott részeg rajtunk fogja szá-
monkérni bárhol is elvesztett pénztárcáját, féltékeny férj a feleségét,
aggódó szülő a tinédzser gyerekét.”

A miniszternél jártunk
A kilencvenes évek elején a taxis érdekképviseletek elismertsége és
véleményének súlya még olyan nagy volt, hogy a felvetett problémákat
akár legfelsőbb kormányzati szinten is tárgyalták. 1994 szeptemberé-
ben a közlekedési miniszter fogadta a taxis kamara képviselőit és hall-
gatta meg felvetéseiket. Szóba került a létszámlimit, a vagyoni biztosí-
ték eltörlése, a szomszédos országokba történő fuvarozás egységes
szabályozása, továbbá olyan, a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tar-
tozó témák is, mint az átalányadó bevezetése, az ÁFA-határ felemelé-
se és a maximált ár kérdése.

A taxisok létszámáról
A rendszerváltástkövető ötödik évben a 20-25 százalékos pénzromlás
korában a Taxis Kamara felmérése szerint fél év alatt közel hatezer ta-
xis vállalkozóval bővült a taxisok létszáma. 1994 január elsején 13 400
taxist regisztráltak, június 30-án már 19 000-et! A szakma felhígulása
minden elképzelhető mértéket felülmúlt, ez minőségben (illetve annak
hiányában) is jól tükröződött. 

Ma Budapesten az ötezres létszámot is sokalljuk…

Erről írt a Taxisok Világa 2004 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 októberében

20 éve történt

Budapest módra…

Ideiglenes közlekedési jelzőtábla 

Magára vessen a járművezető, ha kanyarodás közben nem veszi
észre a földre letett, bokrok közé bujtatott közlekedési jelzőtáblát!
Majd visszatolat…

Amúgy a helyszín Erzsébetvárosban a Huszár utca, amikor a
Munkás utcát lezárták a csatornaépítés miatt…

VVannak vannak v eszteszt esek is…esek is…
Jóval több, mint hatezren voltunk, ötezren maradtunk. Ez a kocsi is
– szemmel láthatóan – hónapók óta mozdulatlan… Persze, nem is-
merjük a körülményeket. Lehet, hogy vett egy másik autót, azóta
már azzal taxizik. Lehet, hogy beteg, szünetelteti az ipart. Minden le-
hetséges, de a tény az tény marad.

Vannak vesztesek is…
Tóth Tibor 

Telefonszám-változás
Taxis kollégák jelezték, hogy hiába
hívják a korábban közölt telefon-
számot (06/1/787-0069) ha taxiál-
lomássokkal kapcsolatos gondo-
kat akarják jelezni, például, civil
autók állnak valamelyik taxiállomá-
son. A telefon vagy ki sem csörög,
vagy nem veszik fel. Természete-
sen megkerestem az illetékes Fő-
városi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóságot. (A korábbi nevén a
Közterület-felügyeletet.)

Tájékoztatom, hogy az ügyben ak-
tuális telefonszám a:   

+36/1/301-7571
Balog Géza

ügyfélszolgálat
Rendészeti Igazgatóság 

Köszönjük a választ. Kipróbáltam,
felhívtam a telefonszámot, azonnal
felvette az ügyintéző.

Juhász Péter
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 408 428 273

Február 404 426 277

Március 407 426 277

Április 417 434 277

Május 415 426 277

Június 423 428 275

Július 418 423 268

Augusztus 430 432 270

Szeptember 421 427 273

Október 418 427 273

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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Egy vasúti kupéban uta-
zik egy anya a nagylányá-
val, egy katonatiszt és egy
kiskatona. Az alagútba
beérve elcsattan egy po-
fon.

Mire gondol az anya:
„Milyen tisztességes lá-
nyom van!“

Mire gondol a nagylány:

„Milyen vonzó még az
anyám!“

Mire gondol a tiszt: „Ez
a kiskatona szemtelenke-
dik, és én kapom a po-
font!“

Mire gondol a kiskato-
na: „A következõ alagút-
ban megint behúzok neki
egyet!“ 

Lakáscím a taxinyugtán
2004-ben, az ÁFA-törvény módosítása nyomán került bele a jogsza-
bályba, hogy a taxaméter nyugtáján a vállalkozás székhelyének is sze-
repelnie kell. Az ennek kapcsán született cikkből idézünk néhány ma
is aktuális felvetést.

„…a taxaméter által kibocsátott nyugtán a taxis vállalkozó neve, rend-
száma, adószáma már nem elegendő, hanem a címét is fel kell tüntet-
nie. Miután pedig az egyéni vállalkozóknál a vállalkozás címe nagy va-
lószínűséggel egybeesik a lakcímmel, jogos a berzenkedés az ellen,
hogy a lakás címét boldog-boldogtalan megkapja, ráadásul írásban.

Mindenki ismer, vagy ismerni vél olyan történeteket, amikor a taxis
távollétét kihasználva törtek be, és rámolták ki lakását, hiszen biztosak
lehettek benne, hogy nem megy haza, mert éppen a bűntárssal volt
fuvarban… Vagy azt az esetet, amikor feltörték a lakást, de látszólag
nem vittek el semmit. Az már csak napokkal később derült ki, miután a
ház előtt parkoló hiper-szuper riasztóval és feltörhetetlen immobilizer-
rel ellátott autónak egyszer csak nyoma veszett, hogy valamit mégis-
csak elvittek a minap. Az autó pótkulcsait…

… lakcímünket „önként és dalolva” adjuk a kezébe bárkinek, akivel
akár csak egy ötszáz forintos fuvart teljesítettünk. Aztán várhatjuk
majd, hogy az előző este hazafuvarozott részeg rajtunk fogja szá-
monkérni bárhol is elvesztett pénztárcáját, féltékeny férj a feleségét,
aggódó szülő a tinédzser gyerekét.”

A miniszternél jártunk
A kilencvenes évek elején a taxis érdekképviseletek elismertsége és
véleményének súlya még olyan nagy volt, hogy a felvetett problémákat
akár legfelsőbb kormányzati szinten is tárgyalták. 1994 szeptemberé-
ben a közlekedési miniszter fogadta a taxis kamara képviselőit és hall-
gatta meg felvetéseiket. Szóba került a létszámlimit, a vagyoni biztosí-
ték eltörlése, a szomszédos országokba történő fuvarozás egységes
szabályozása, továbbá olyan, a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tar-
tozó témák is, mint az átalányadó bevezetése, az ÁFA-határ felemelé-
se és a maximált ár kérdése.

A taxisok létszámáról
A rendszerváltástkövető ötödik évben a 20-25 százalékos pénzromlás
korában a Taxis Kamara felmérése szerint fél év alatt közel hatezer ta-
xis vállalkozóval bővült a taxisok létszáma. 1994 január elsején 13 400
taxist regisztráltak, június 30-án már 19 000-et! A szakma felhígulása
minden elképzelhető mértéket felülmúlt, ez minőségben (illetve annak
hiányában) is jól tükröződött. 

Ma Budapesten az ötezres létszámot is sokalljuk…

Erről írt a Taxisok Világa 2004 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 októberében

20 éve történt

Budapest módra…

Ideiglenes közlekedési jelzőtábla 

Magára vessen a járművezető, ha kanyarodás közben nem veszi
észre a földre letett, bokrok közé bujtatott közlekedési jelzőtáblát!
Majd visszatolat…

Amúgy a helyszín Erzsébetvárosban a Huszár utca, amikor a
Munkás utcát lezárták a csatornaépítés miatt…

VVannak vannak v eszteszt esek is…esek is…
Jóval több, mint hatezren voltunk, ötezren maradtunk. Ez a kocsi is
– szemmel láthatóan – hónapók óta mozdulatlan… Persze, nem is-
merjük a körülményeket. Lehet, hogy vett egy másik autót, azóta
már azzal taxizik. Lehet, hogy beteg, szünetelteti az ipart. Minden le-
hetséges, de a tény az tény marad.

Vannak vesztesek is…
Tóth Tibor 

Telefonszám-változás
Taxis kollégák jelezték, hogy hiába
hívják a korábban közölt telefon-
számot (06/1/787-0069) ha taxiál-
lomássokkal kapcsolatos gondo-
kat akarják jelezni, például, civil
autók állnak valamelyik taxiállomá-
son. A telefon vagy ki sem csörög,
vagy nem veszik fel. Természete-
sen megkerestem az illetékes Fő-
városi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóságot. (A korábbi nevén a
Közterület-felügyeletet.)

Tájékoztatom, hogy az ügyben ak-
tuális telefonszám a:   

+36/1/301-7571
Balog Géza

ügyfélszolgálat
Rendészeti Igazgatóság 

Köszönjük a választ. Kipróbáltam,
felhívtam a telefonszámot, azonnal
felvette az ügyintéző.

Juhász Péter
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 408 428 273

Február 404 426 277

Március 407 426 277

Április 417 434 277

Május 415 426 277

Június 423 428 275

Július 418 423 268

Augusztus 430 432 270

Szeptember 421 427 273

Október 418 427 273

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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Fizetendő legkisebb járulékok 2014.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

O K T Ó B E R

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 ös-
szefüggő egyéb törvények módosításá-
ról 462/A. §.)

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:51  Page 32

33

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

NOVEMBER 12.

• Havi járulékbevallás és -

befizetés

• KATA befizetés

Fontos határidõk – Nem kocogok. Szeretnék be-
teg lenni, amikor meghalok.

* * *
Egy matematikatanár meg akarja

tréfálni osztályát, így feltesz egy
kérdést: – Na, gyerekek, ha ez a te-
rem 6 méter hosszú és 4 méter szé-
les a fal színe fehér, csíkos nadrág
van rajtam és most fél 12 van, akkor
hány éves vagyok én?

A gyerekek döbbent csendben ül-
nek, majd egy kis idõ múlva Móric-
ka jelentkezik:

– A tanár úr 40 éves.
A tanár meglepõdik.
– Tényleg annyi vagyok, ezt meg

hogy találtad ki?
– Hát – mondja Móricka – van egy

20 éves bátyám, és õ még csak fél-
hülye. 

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

O K T Ó B E R

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 ös-
szefüggő egyéb törvények módosításá-
ról 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

NOVEMBER 12.

• Havi járulékbevallás és -

befizetés

• KATA befizetés

Fontos határidõk – Nem kocogok. Szeretnék be-
teg lenni, amikor meghalok.

* * *
Egy matematikatanár meg akarja

tréfálni osztályát, így feltesz egy
kérdést: – Na, gyerekek, ha ez a te-
rem 6 méter hosszú és 4 méter szé-
les a fal színe fehér, csíkos nadrág
van rajtam és most fél 12 van, akkor
hány éves vagyok én?

A gyerekek döbbent csendben ül-
nek, majd egy kis idõ múlva Móric-
ka jelentkezik:

– A tanár úr 40 éves.
A tanár meglepõdik.
– Tényleg annyi vagyok, ezt meg

hogy találtad ki?
– Hát – mondja Móricka – van egy

20 éves bátyám, és õ még csak fél-
hülye. 

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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„A könyvek lehetővé tették, hogy képzeletben elmene-
küljön a világból, amely nem elégítette ki...”

(Milan Kundera)

Olvasom: diplomás juhászképzés lesz. – „Azt a leborult szivarvégét!”
– rikkantana erre, ha még élne, nagyapám, aztán rötyögne egy jóízűt,
habár magam úgy vélem, hogy bizony, a XXI. századi juhokhoz XXI.
századi, korszerű juhász köll, a rézangyalát!

Jut eszembe még erről a hírről kisgyermekkorom kedvenc olvas-
mánya, a János vitéz. Annak idején a történet eleje igencsak foglal-
koztatott, de annyira, hogy már olvasás közben elhatároztam: lennék
én a kettesszámú Kukorica Jancsi. Leterített subámra csak úgy há-

nyavetin, félkönyékre támaszkodnék (miközben tüzesen süt le a nyá-
ri nap sugára), fújnám furulyámat, előttem a látvány ugyebár: Julis-
kám térdig vagy meddig fölgyűrt szoknyában hajladozva mos a pa-
takban (a juhok meg maguktól úgy hátrébb elvannak valahogy...) De
csak eddig tartott a vágyódásom. 

Mert a történetben a hátralévő strapásabb részt (huszárság, csa-
ta, óriások stb.) már nem kultiváltam, mert azok nem nekem valók,
azokat a magam részéről abszolút kivihetetlennek tartottam. De a ju-
hászélet, az igen! Hiszen azt élte nagyapám, dédapám, és a többi föl-
menő, egyedül csak a különcködő, osztályát hálátlanul elhagyó
apám nem.

Ekkor már, úgy kilenc-tízévesként túlestem nehány egyéb olvas-
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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

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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mányon: a végletekig jámbor Nyilas Misi meg az őt körülvevő romlott
világ esetén, érzékeltem a Pál utcai fiúk jellembeli különbségeit, és
majdnem, de csak majdnem elríttam magam a Kincskereső kisköd-
mön történetein. Szóval afféle „szófogadó gyerek” módjára elolvas-
tam majd minden „nekem valót”, ezektől mélyebbre nem merészked-
tem, de nem is kapacitáltak. Mindennek eljön az ideje – mondták a
szülők magukat nyugtatva –,  a gyerek (mármint én) szeret olvasni, az
látszik rajta. Úgyis hamarost a kezibe kerül a felnőttes olvasmány,
oszt majd szalad hozzánk magyarázatért.

Kezembe is került, és azzal a könyvvel beléptem a felnőtti könyvek
világába, és ki se léptem többé belőle. Elmondom, hogyan és mint
történt.

Egy szép nyárdereki vasárnap délután apám barátjához indultunk,
csak mi ketten, vendégségbe. A józsefvárosi Tisztviselőtelepre men-
tünk, ottan lakott az illető az egyik csöndes, árnyas utca magasföld-
szintes, belső kertes házában. Komoly, szemüveges, szép szál férfi,
mosolygós, kerek arcú, dundi feleség, körben könyvespolc, rogyásig
könyvekkel, azokat bámultam. Beszélgetés, ezt-azt kínálgatás köz-
ben egyszer csak így szólt hozzám a szép szál szemüveges: – Sze-
retsz-e olvasni?  – Bólintottam, mert ráéreztem, hogy ezek egy időre
meg akarnak tőlem szabadulni, hát jó, legyen. – Nézd csak, ott a
kert, a fa alatt meg a karosszék, ott kényelmesen olvashatsz – mutat-
ta a dundi feleség, és kapásból, válogatás nélkül leemelt a polcról
egy könyvet.

Lementem hát a kertbe. Jó kis kert. Körben más házak teraszai,
ablakai, bokrai, fái – éppúgy mint hajdani életünkben. Bevackolód-
tam a kerti székbe, néztem a könyvet: kékesszürke borító, Móricz
Zsigmond – novellák. Hát ezzel csak elleszek valahogy. A tartalom-
jegyzékből kikerestem egy „nekem való” címet: Barbárok – izgalmas-
nak ígérkezett, bár a szó jelentésével csak módjával voltam tisztában.
Nekiláttam hát az olvasásnak. Gyütt az első oldal. „Ni, ez igen jó lesz,
ez juhászokrul szól, a pusztárul” – rikkantottam fel magamban.

Hanem hát hamarost abbamaradt a rikkanthatnékom. A rövid,
pattogó, foghegyrül odavetett párbeszéd döbbenetesen aljas ket-
tős gyilkosság történetébe fajult. „Jaj, a veres juhász agyoncsapta
a Bodri juhászt és a kisbojtárt!”... Itt abba kellett volna hagynom az
olvasást, de nem tudtam. A szemem falta a hol rövid, hol hosszabb
sorokat, a kiskamasz agyamba pedig beleégtek. „A szegény fele-
ség! Amint vándorol kutyájával pusztárul pusztára, a Dunán is túlra,
éjjel-nappal, majd vissza, majd a kutya kikaparja, majd a vizsgálóbí-
ró...”

Becsuktam a könyvet, és csak ültem a fa alatt magam elé bámul-
va. Máig nem tudom, meddig. Apám hangját hallottam, indulunk ha-
za. Könyv vissza, köszönés, ki az utcára. – Mi jót olvastál? – kérdez-
te apám, merthogy holdkórosi járókelő benyomását kelthettem.
Mondtam, hogy mit. Megállt, rám nézett, sóhajtott egyet: – Ejnye, az
még korai neked. De ha már megvolt, mit tegyünk? Nagy kár talán
nem esett, habár... 

Ültünk a Rezső téri padon. Szelíd apai forszírozás, hogy hátha
mégis. Belőlem pedig kitört: – Ilyenek voltak? Ezt soha nem gondol-
tam volna, az nem lehet, hogy a juhászok – alig tudtam lenyugodni.
– Mind nem ilyen volt – mondta apám csöndesen. – Akad minden-
hol barbár, bármi legyen a foglalkozása. A ridegpásztorokról olvas-
tál, az ő világuk igen más volt, hónapokig nem látták családjukat. A
pusztán, juhok közt éltek, más ember csak ritkán került arrafelé. Vi-
szi őket a nyáj egyre távolabb, de nem ők a barbárok, hanem azok,
akik ilyet tesznek. Amit olvastál, az csak kicsiny szeglete a világnak,
ám a világ egészében nem ilyen.

Csodálkozva hallgattam. Nem szokott ő ilyen tanárosi magyaráza-
tokat adni, eddig lazább volt az öregfiú, megszeppenhetett miattam.
Oldanom köllött valahogy az apai szorongást és aggodalmat: – Hű,
mintha ottan lettem volna! Annyira valóságos volt – mondtam köny-
nyed hangot tettetve. Erre mán csak felderült, látta, hogy károm nem
esett, hát megkönnyebült: – Ugye, a Könyv! A könyv életismeretből,
képzelőerőből és írói tehetségből születik – tanárkodott megint be-
lelendülve, majd stílust váltott: – Hát te meg hirtelenjében messzire
zuhantál a kukoricajancsik, a nyilasmisik, meg a kisbicebócák világá-
tól, hehe – próbált kajánkodni, ám ekkor már határozottan zavarba

jött: – De mondok neked valamit: tudtommal Petőfi sem volt juhász,
és Móricz sem volt ridegpásztor, és mégis, ugye... 

Mondott volna még mást is, ám elcsöndesült. Bizonyára az jutott
az eszébe, hogy jézusmária!, miket is fog még olvasni az ő gyereke,
míg növöget felfele!

Babits Mihály:
RITMUS A KÖNYVRŐL (részlet)

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
Tudom én, hogy ülj bár autód volánja
mögött, vagy a gyár köt, rabként, vagy a bánya -
mostoha vagy édes: az Élet leánya
lelked, s csak a forró Cselekvést kívánja.
De jaj, a Cselekvés! jaj, a híres Élet!
Próbáltuk eléggé, láthattuk, mivé lett?
Csatatér a világ, s minden csuromvér lett,
mióta az Írást legyőzte az Élet.
És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,
hogy sok is az írás, s elborít e könyv-ár,
s alacsony lármával tellik ma a könyvtár,
ami volt szent kincsek csarnoka, és mentsvár!
Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se:
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?
Óh elröpítő bor, gyors csónak, tárt ablak!
Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!
Választott, hű barát, ki sohase zaklat,
de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.
Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,
messze nemzedékek egymáshoz fűzője;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.
Ki nélkül a nép csak feledkező falka,
emlékezet! áradj szerte a magyarba!
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba:
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!

Az oktató…

Vajon, hogyan oktathat az oktató a KRESZ-szabályok betartására, ha ő
maga sem tartja be a közlekedés szabályait?

Név és cím a szerkesztőségben

KRESZ oktatás: Elmélet és gyakorlat

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:51  Page 35

Taxi okt 48o.indd   34 10/16/14   2:28 PM



„A könyvek lehetővé tették, hogy képzeletben elmene-
küljön a világból, amely nem elégítette ki...”

(Milan Kundera)

Olvasom: diplomás juhászképzés lesz. – „Azt a leborult szivarvégét!”
– rikkantana erre, ha még élne, nagyapám, aztán rötyögne egy jóízűt,
habár magam úgy vélem, hogy bizony, a XXI. századi juhokhoz XXI.
századi, korszerű juhász köll, a rézangyalát!

Jut eszembe még erről a hírről kisgyermekkorom kedvenc olvas-
mánya, a János vitéz. Annak idején a történet eleje igencsak foglal-
koztatott, de annyira, hogy már olvasás közben elhatároztam: lennék
én a kettesszámú Kukorica Jancsi. Leterített subámra csak úgy há-

nyavetin, félkönyékre támaszkodnék (miközben tüzesen süt le a nyá-
ri nap sugára), fújnám furulyámat, előttem a látvány ugyebár: Julis-
kám térdig vagy meddig fölgyűrt szoknyában hajladozva mos a pa-
takban (a juhok meg maguktól úgy hátrébb elvannak valahogy...) De
csak eddig tartott a vágyódásom. 

Mert a történetben a hátralévő strapásabb részt (huszárság, csa-
ta, óriások stb.) már nem kultiváltam, mert azok nem nekem valók,
azokat a magam részéről abszolút kivihetetlennek tartottam. De a ju-
hászélet, az igen! Hiszen azt élte nagyapám, dédapám, és a többi föl-
menő, egyedül csak a különcködő, osztályát hálátlanul elhagyó
apám nem.

Ekkor már, úgy kilenc-tízévesként túlestem nehány egyéb olvas-
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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

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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mányon: a végletekig jámbor Nyilas Misi meg az őt körülvevő romlott
világ esetén, érzékeltem a Pál utcai fiúk jellembeli különbségeit, és
majdnem, de csak majdnem elríttam magam a Kincskereső kisköd-
mön történetein. Szóval afféle „szófogadó gyerek” módjára elolvas-
tam majd minden „nekem valót”, ezektől mélyebbre nem merészked-
tem, de nem is kapacitáltak. Mindennek eljön az ideje – mondták a
szülők magukat nyugtatva –,  a gyerek (mármint én) szeret olvasni, az
látszik rajta. Úgyis hamarost a kezibe kerül a felnőttes olvasmány,
oszt majd szalad hozzánk magyarázatért.

Kezembe is került, és azzal a könyvvel beléptem a felnőtti könyvek
világába, és ki se léptem többé belőle. Elmondom, hogyan és mint
történt.

Egy szép nyárdereki vasárnap délután apám barátjához indultunk,
csak mi ketten, vendégségbe. A józsefvárosi Tisztviselőtelepre men-
tünk, ottan lakott az illető az egyik csöndes, árnyas utca magasföld-
szintes, belső kertes házában. Komoly, szemüveges, szép szál férfi,
mosolygós, kerek arcú, dundi feleség, körben könyvespolc, rogyásig
könyvekkel, azokat bámultam. Beszélgetés, ezt-azt kínálgatás köz-
ben egyszer csak így szólt hozzám a szép szál szemüveges: – Sze-
retsz-e olvasni?  – Bólintottam, mert ráéreztem, hogy ezek egy időre
meg akarnak tőlem szabadulni, hát jó, legyen. – Nézd csak, ott a
kert, a fa alatt meg a karosszék, ott kényelmesen olvashatsz – mutat-
ta a dundi feleség, és kapásból, válogatás nélkül leemelt a polcról
egy könyvet.

Lementem hát a kertbe. Jó kis kert. Körben más házak teraszai,
ablakai, bokrai, fái – éppúgy mint hajdani életünkben. Bevackolód-
tam a kerti székbe, néztem a könyvet: kékesszürke borító, Móricz
Zsigmond – novellák. Hát ezzel csak elleszek valahogy. A tartalom-
jegyzékből kikerestem egy „nekem való” címet: Barbárok – izgalmas-
nak ígérkezett, bár a szó jelentésével csak módjával voltam tisztában.
Nekiláttam hát az olvasásnak. Gyütt az első oldal. „Ni, ez igen jó lesz,
ez juhászokrul szól, a pusztárul” – rikkantottam fel magamban.

Hanem hát hamarost abbamaradt a rikkanthatnékom. A rövid,
pattogó, foghegyrül odavetett párbeszéd döbbenetesen aljas ket-
tős gyilkosság történetébe fajult. „Jaj, a veres juhász agyoncsapta
a Bodri juhászt és a kisbojtárt!”... Itt abba kellett volna hagynom az
olvasást, de nem tudtam. A szemem falta a hol rövid, hol hosszabb
sorokat, a kiskamasz agyamba pedig beleégtek. „A szegény fele-
ség! Amint vándorol kutyájával pusztárul pusztára, a Dunán is túlra,
éjjel-nappal, majd vissza, majd a kutya kikaparja, majd a vizsgálóbí-
ró...”

Becsuktam a könyvet, és csak ültem a fa alatt magam elé bámul-
va. Máig nem tudom, meddig. Apám hangját hallottam, indulunk ha-
za. Könyv vissza, köszönés, ki az utcára. – Mi jót olvastál? – kérdez-
te apám, merthogy holdkórosi járókelő benyomását kelthettem.
Mondtam, hogy mit. Megállt, rám nézett, sóhajtott egyet: – Ejnye, az
még korai neked. De ha már megvolt, mit tegyünk? Nagy kár talán
nem esett, habár... 

Ültünk a Rezső téri padon. Szelíd apai forszírozás, hogy hátha
mégis. Belőlem pedig kitört: – Ilyenek voltak? Ezt soha nem gondol-
tam volna, az nem lehet, hogy a juhászok – alig tudtam lenyugodni.
– Mind nem ilyen volt – mondta apám csöndesen. – Akad minden-
hol barbár, bármi legyen a foglalkozása. A ridegpásztorokról olvas-
tál, az ő világuk igen más volt, hónapokig nem látták családjukat. A
pusztán, juhok közt éltek, más ember csak ritkán került arrafelé. Vi-
szi őket a nyáj egyre távolabb, de nem ők a barbárok, hanem azok,
akik ilyet tesznek. Amit olvastál, az csak kicsiny szeglete a világnak,
ám a világ egészében nem ilyen.

Csodálkozva hallgattam. Nem szokott ő ilyen tanárosi magyaráza-
tokat adni, eddig lazább volt az öregfiú, megszeppenhetett miattam.
Oldanom köllött valahogy az apai szorongást és aggodalmat: – Hű,
mintha ottan lettem volna! Annyira valóságos volt – mondtam köny-
nyed hangot tettetve. Erre mán csak felderült, látta, hogy károm nem
esett, hát megkönnyebült: – Ugye, a Könyv! A könyv életismeretből,
képzelőerőből és írói tehetségből születik – tanárkodott megint be-
lelendülve, majd stílust váltott: – Hát te meg hirtelenjében messzire
zuhantál a kukoricajancsik, a nyilasmisik, meg a kisbicebócák világá-
tól, hehe – próbált kajánkodni, ám ekkor már határozottan zavarba

jött: – De mondok neked valamit: tudtommal Petőfi sem volt juhász,
és Móricz sem volt ridegpásztor, és mégis, ugye... 

Mondott volna még mást is, ám elcsöndesült. Bizonyára az jutott
az eszébe, hogy jézusmária!, miket is fog még olvasni az ő gyereke,
míg növöget felfele!

Babits Mihály:
RITMUS A KÖNYVRŐL (részlet)

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
Tudom én, hogy ülj bár autód volánja
mögött, vagy a gyár köt, rabként, vagy a bánya -
mostoha vagy édes: az Élet leánya
lelked, s csak a forró Cselekvést kívánja.
De jaj, a Cselekvés! jaj, a híres Élet!
Próbáltuk eléggé, láthattuk, mivé lett?
Csatatér a világ, s minden csuromvér lett,
mióta az Írást legyőzte az Élet.
És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,
hogy sok is az írás, s elborít e könyv-ár,
s alacsony lármával tellik ma a könyvtár,
ami volt szent kincsek csarnoka, és mentsvár!
Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se:
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?
Óh elröpítő bor, gyors csónak, tárt ablak!
Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!
Választott, hű barát, ki sohase zaklat,
de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.
Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,
messze nemzedékek egymáshoz fűzője;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.
Ki nélkül a nép csak feledkező falka,
emlékezet! áradj szerte a magyarba!
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba:
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!

Az oktató…

Vajon, hogyan oktathat az oktató a KRESZ-szabályok betartására, ha ő
maga sem tartja be a közlekedés szabályait?

Név és cím a szerkesztőségben

KRESZ oktatás: Elmélet és gyakorlat
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Selejtezés
Mit ne dobjunk ki?

Az adózás rendjéről szóló törvény ötéves idő-
szakot jelöl meg, amíg vállalkozásunk könyvelé-
sét és bizonylatait meg kell őriznünk. Az öt év
a tárgyév bevallásától kezdődik, ami ugye az
adóévet követi, számoljunk tehát inkább hattal.
Illetve még jobb, ha héttel. Miért is? Íme egy
példa: 2013-as adóévünk bevallását 2014-ben
küldtük be. Ettől számított öt évig vagyunk kö-
telesek egy esetleges ellenőrzés miatt meg-
őrizni bizonylatainkat. 2014 plusz öt, az 2019.
Mivel azonban ez az iratmegőrzési kötelezett-
ség a naptári év végéig tart, elvileg még de-
cember 31-én is kaphatunk egy ellenőrzést.
Igazán nyugodtan tehát a következő év január
elsején selejtezhetjük iratainkat, vagyis a vizs-
gált esetben 2020-ban. Így jön ki a hét év
2013 és 2020 között.

Mint mindannyian tapasztaljuk, öregszik a
szakma. Egyre több ősz fejet látni a taxik volán-
ja mögött, és ennek következtében egyre töb-
ben kezdik meg nyugdíjazásuk előkészületeit.
Mivel az eddigi tapasztalatok alapján a Nyugdíj-
intézet nem áll a feladata magaslatán (tegyük
hozzá: elképesztő mennyiségű adatot kell évti-
zedeken keresztül megőrizniük és feldolgozni-
uk), célszerű nekünk magunknak gondoskodni
arról, hogy munkával töltött életutunk lehető
legtöbb, bizonyításra alkalmas irata rendelke-
zésre álljon. A nyugdíjszámítás szempontjából
alapvető szolgálati évekbe a munkaviszonyokon
és vállalkozási jogálláson felül beleszámít a sor-
katonaság és a szakmunkásképzés időszaka is.
Jó, ha ezekről az évekről bizonyítékokkal ren-
delkezünk. Legyen meg a katonakönyv, a szak-
munkás-bizonyítvány, a munkakönyv. Vállalkozá-
sunkból őrizzük meg az évas adóbevallásokat,
vagy bármi olyan bizonyítékot, ami vállalkozói
múltunkat igazolja. A néhány évvel ezelőtt még
kötelezően beküldendő NYENYI (Nyugdíjbizto-
sítási Egyéni Nyilvántartó) lapokból is jó, ha van
másolatunk. 
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– Szokott fújni a szél Ausztráliá-
ban? Még sosem láttam a tévében,
hogy esett volna ott az esõ, hogy
tudnak akkor növekedni a növé-
nyek? (UK).

– Minden növényt teljesen kifej-
lett állapotban importálunk, aztán
csak ülünk, és nézzük, ahogy elpusz-
tulnak.

* * *
– Láthatok majd kengurukat az ut-

cán? (USA)
– Attól függ, hogy mennyit iszol.

* * *
– Perth-bõl Sydney-be szeretnék

elgyalogolni – követhetem a vasúti
síneket? (Svédország)

– Persze, csak háromezer mérföld,
sok vizet vigyél magaddal.

* * *
– Vannak pénzautomaták Ausztrá-

liában? Tudnának küldeni nekem lis-
tát róluk Brisbane-ben, Cairns-ben,
Townsville-ben és Hervey Bay-ben?
(UK)

– Miben halt meg a legutolsó rab-
szolgája?

* * *
– Tudnának információt adni az

ausztráliai vízilóversenyekrõl? (USA)
– A-fri-ka az a nagy háromszög ala-
kú kontinens Európától délre. Ausz-
trá-lia az a nagy sziget a Csendes-
óceán közepén, amelyiken nem ...
á, nem érdekes. Hogyne, a vízilóver-
seny minden kedden este a Kings
Cross-nál van. Megjelenés meztele-
nül.

* * *
– Ausztráliában merre van észak?

(USA)
– Fordulj dél felé, aztán fordulj 180

fokot. Szólj nekünk, ha megérkez-
tél, és akkor majd elküldjük neked a
többi irányt is.

* * *
– Hozhatok evõeszközöket Auszt-

ráliába? (UK)
– Miért akarnál? Használd az ujjai-

dat, ahogy mi.

* * *
– El tudnák küldeni nekem a Bécsi

Fiúkórus mûsorbeosztását? (USA)
– Ausz-tri-a az a fura kis ország,

amely Németországgal határos,
és amelyik... á, nem érdekes. Hogy-
ne, a Bécsi Fiúkórus minden kedden
este a Kings Cross-nál játszik, rögtön
a vízilóversenyek után. Megjele-
nés meztelenül.

* * *
– Vannak Sydney-ben szupermar-

ketek, és egész évben kapható tej?
(Germany)

– Nem, mi vegetáriánus vadász-
gyûjtögetõk békés civilizációja va-
gyunk. A tej illegális.

* * *
– Kérem, küldjenek nekem egy lis-

tát az összes olyan orvosról
Ausztáliában, akinél kaphatok csör-
gõkígyó elleni szérumot. (USA)

– A csörgõkígyók A-meri-kában él-
nek, ott, ahol ÖN él. Az összes
ausztrál kígyó tökéletesen ártalmat-
lan, biztonságos a kezelésük, és
jó házikedvencek.

* * *
– Kifejlesztettem egy új terméket,

amely a fiatalság forrása. Meg tud-
ná mondani, hogy hol tudom ezt el-
adni Ausztráliában? (USA)

– Bárhol, ahol komolyabb szám-
ban fordulnak elõ amerikaiak.

* * *
– Meg tudná mondani Tasmánia

azon területeit, ahol a nõi populáció
kisebb, mint a férfi populáció?
(Olaszország)

– Igen, a melegbárok.
* * *

– Ausztráliában van karácsony?
(Franciaország)

– Csak karácsonykor.
* * *

– Tudok majd angolul beszélni a
legtöbb helyen, ahova megyek?
(USA)

– Igen, de elõbb meg kell tanul-
nia.

Honnan ered 
a tarifa kifejezés?

Naponta használjuk a tarifa kifejezést. „Há-
nyas tarifával megyünk?” Vagy: „Ezzel a ta-
rifával már meg lehet élni.” De honnan
ered a tarifa kifejezés?

A ma már minden nyelvben használt tarifa
szó a gibraltári szorosban fekvő Tarifa
spanyol erődtől veszi nevét. Ugyanis Tarifa
vár katonái szedték a régi időben a díjakat
azoktól a hajósoktól, akik a gibraltári szoro-
son igyekeztek át hajóikkal és áruikkal. A
Tarifa-erőd nevéből így nemzetközi foga-
lom lett, némileg átvitt értelemben.
A Pesti Hírlap 1932. évi Nagy naptára 

(Juhász Péter gyűjteményéből)

Taxiteszt Németországban 
Egész oldalas írást szentelt az ADAC MOTORWELT, a Német Autóklub lapja az UBER szolgál-
tatásnak. A témáról legutóbb szakmai lapunkban is olvashattatok, a jelenlegi állás szerint a bíró-
ság tiltja az UBER szolgáltatást Németországban. A német lapban megjelent írásban – mellékle-
teként – szerepelt egy rövid taxiteszt is a német taxisokról.

A lényeg, hogy az utasok biztonságban érezhetik magukat, ha taxival utaznak. Tudják, a taxis
kerülőút nélkül viszi úti céljához. Az ADAC taxitesztben 160 taxis munkáját figyelték, nyolc német
nagyvárosban. Persze, volt néhány hiba, 8-9 taxis nem a legközelebbi úton vitte az utasokat a vég-
célhoz, de ott is korrekten állították ki a számlát.

Előfordult, hogy nem volt megfelelő a taxi belső tisztasága, illetve kicsi volt a taxi csomagtartója. 
Juhász Péter

Ausztráliába készülõ turisták értelmes kérdései... 
(Az ausztrál turizmus honlapjára érkeztek, a válaszokat a honlap humorral

bõven megáldott szerkesztõi adták.)
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Mint jó anyuka, nyolcszor becso-
magoltam „kisfiam” cuccait a bőrön-
dökbe mondván, ez is kell majd,
meg az is. A fiam mind a nyolc alka-
lommal kirámolta az egészet és kö-
zölte, ha még egyszer átcsomago-
lom a  teljes életét, inkább itthon
marad. Végül persze megegyez-
tünk, hogy csak négybőröndnyi
holmit visz, illetve azt a kamion vi-
szi. Ami nem fér be a kamionba, –
ugyanis nekünk is kell némi hely –
majd azt viszi ő a reptérre, egy kis
táskában. No de volt ám egy meg-
lepetésem a fiatalember számá-
ra, amit szinte csak az utolsó pil-
lanatban közöltem vele. Magam-

nak is vettem egy repülőjegyet, természe-

37

Mondtam már, hogy imádok repülni? Fantasztikus és utánozhatatlan érzés. Istvánom meg-
jegyezte, mikor a repülőgép felszállásakor tapasztalt eszméletlen élményemről számol-
tam be, hogy „csak nehogy összeszedj egy repülőgép-pilótát, mert két évbe se telik és az-
zal állsz elő, hogy te akarod vezetni a Budapest–London reggelenként induló gépét..."
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Selejtezés
Mit ne dobjunk ki?

Az adózás rendjéről szóló törvény ötéves idő-
szakot jelöl meg, amíg vállalkozásunk könyvelé-
sét és bizonylatait meg kell őriznünk. Az öt év
a tárgyév bevallásától kezdődik, ami ugye az
adóévet követi, számoljunk tehát inkább hattal.
Illetve még jobb, ha héttel. Miért is? Íme egy
példa: 2013-as adóévünk bevallását 2014-ben
küldtük be. Ettől számított öt évig vagyunk kö-
telesek egy esetleges ellenőrzés miatt meg-
őrizni bizonylatainkat. 2014 plusz öt, az 2019.
Mivel azonban ez az iratmegőrzési kötelezett-
ség a naptári év végéig tart, elvileg még de-
cember 31-én is kaphatunk egy ellenőrzést.
Igazán nyugodtan tehát a következő év január
elsején selejtezhetjük iratainkat, vagyis a vizs-
gált esetben 2020-ban. Így jön ki a hét év
2013 és 2020 között.

Mint mindannyian tapasztaljuk, öregszik a
szakma. Egyre több ősz fejet látni a taxik volán-
ja mögött, és ennek következtében egyre töb-
ben kezdik meg nyugdíjazásuk előkészületeit.
Mivel az eddigi tapasztalatok alapján a Nyugdíj-
intézet nem áll a feladata magaslatán (tegyük
hozzá: elképesztő mennyiségű adatot kell évti-
zedeken keresztül megőrizniük és feldolgozni-
uk), célszerű nekünk magunknak gondoskodni
arról, hogy munkával töltött életutunk lehető
legtöbb, bizonyításra alkalmas irata rendelke-
zésre álljon. A nyugdíjszámítás szempontjából
alapvető szolgálati évekbe a munkaviszonyokon
és vállalkozási jogálláson felül beleszámít a sor-
katonaság és a szakmunkásképzés időszaka is.
Jó, ha ezekről az évekről bizonyítékokkal ren-
delkezünk. Legyen meg a katonakönyv, a szak-
munkás-bizonyítvány, a munkakönyv. Vállalkozá-
sunkból őrizzük meg az évas adóbevallásokat,
vagy bármi olyan bizonyítékot, ami vállalkozói
múltunkat igazolja. A néhány évvel ezelőtt még
kötelezően beküldendő NYENYI (Nyugdíjbizto-
sítási Egyéni Nyilvántartó) lapokból is jó, ha van
másolatunk. 
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– Szokott fújni a szél Ausztráliá-
ban? Még sosem láttam a tévében,
hogy esett volna ott az esõ, hogy
tudnak akkor növekedni a növé-
nyek? (UK).

– Minden növényt teljesen kifej-
lett állapotban importálunk, aztán
csak ülünk, és nézzük, ahogy elpusz-
tulnak.

* * *
– Láthatok majd kengurukat az ut-

cán? (USA)
– Attól függ, hogy mennyit iszol.

* * *
– Perth-bõl Sydney-be szeretnék

elgyalogolni – követhetem a vasúti
síneket? (Svédország)

– Persze, csak háromezer mérföld,
sok vizet vigyél magaddal.

* * *
– Vannak pénzautomaták Ausztrá-

liában? Tudnának küldeni nekem lis-
tát róluk Brisbane-ben, Cairns-ben,
Townsville-ben és Hervey Bay-ben?
(UK)

– Miben halt meg a legutolsó rab-
szolgája?

* * *
– Tudnának információt adni az

ausztráliai vízilóversenyekrõl? (USA)
– A-fri-ka az a nagy háromszög ala-
kú kontinens Európától délre. Ausz-
trá-lia az a nagy sziget a Csendes-
óceán közepén, amelyiken nem ...
á, nem érdekes. Hogyne, a vízilóver-
seny minden kedden este a Kings
Cross-nál van. Megjelenés meztele-
nül.

* * *
– Ausztráliában merre van észak?

(USA)
– Fordulj dél felé, aztán fordulj 180

fokot. Szólj nekünk, ha megérkez-
tél, és akkor majd elküldjük neked a
többi irányt is.

* * *
– Hozhatok evõeszközöket Auszt-

ráliába? (UK)
– Miért akarnál? Használd az ujjai-

dat, ahogy mi.

* * *
– El tudnák küldeni nekem a Bécsi

Fiúkórus mûsorbeosztását? (USA)
– Ausz-tri-a az a fura kis ország,

amely Németországgal határos,
és amelyik... á, nem érdekes. Hogy-
ne, a Bécsi Fiúkórus minden kedden
este a Kings Cross-nál játszik, rögtön
a vízilóversenyek után. Megjele-
nés meztelenül.

* * *
– Vannak Sydney-ben szupermar-

ketek, és egész évben kapható tej?
(Germany)

– Nem, mi vegetáriánus vadász-
gyûjtögetõk békés civilizációja va-
gyunk. A tej illegális.

* * *
– Kérem, küldjenek nekem egy lis-

tát az összes olyan orvosról
Ausztáliában, akinél kaphatok csör-
gõkígyó elleni szérumot. (USA)

– A csörgõkígyók A-meri-kában él-
nek, ott, ahol ÖN él. Az összes
ausztrál kígyó tökéletesen ártalmat-
lan, biztonságos a kezelésük, és
jó házikedvencek.

* * *
– Kifejlesztettem egy új terméket,

amely a fiatalság forrása. Meg tud-
ná mondani, hogy hol tudom ezt el-
adni Ausztráliában? (USA)

– Bárhol, ahol komolyabb szám-
ban fordulnak elõ amerikaiak.

* * *
– Meg tudná mondani Tasmánia

azon területeit, ahol a nõi populáció
kisebb, mint a férfi populáció?
(Olaszország)

– Igen, a melegbárok.
* * *

– Ausztráliában van karácsony?
(Franciaország)

– Csak karácsonykor.
* * *

– Tudok majd angolul beszélni a
legtöbb helyen, ahova megyek?
(USA)

– Igen, de elõbb meg kell tanul-
nia.

Honnan ered 
a tarifa kifejezés?

Naponta használjuk a tarifa kifejezést. „Há-
nyas tarifával megyünk?” Vagy: „Ezzel a ta-
rifával már meg lehet élni.” De honnan
ered a tarifa kifejezés?

A ma már minden nyelvben használt tarifa
szó a gibraltári szorosban fekvő Tarifa
spanyol erődtől veszi nevét. Ugyanis Tarifa
vár katonái szedték a régi időben a díjakat
azoktól a hajósoktól, akik a gibraltári szoro-
son igyekeztek át hajóikkal és áruikkal. A
Tarifa-erőd nevéből így nemzetközi foga-
lom lett, némileg átvitt értelemben.
A Pesti Hírlap 1932. évi Nagy naptára 

(Juhász Péter gyűjteményéből)

Taxiteszt Németországban 
Egész oldalas írást szentelt az ADAC MOTORWELT, a Német Autóklub lapja az UBER szolgál-
tatásnak. A témáról legutóbb szakmai lapunkban is olvashattatok, a jelenlegi állás szerint a bíró-
ság tiltja az UBER szolgáltatást Németországban. A német lapban megjelent írásban – mellékle-
teként – szerepelt egy rövid taxiteszt is a német taxisokról.

A lényeg, hogy az utasok biztonságban érezhetik magukat, ha taxival utaznak. Tudják, a taxis
kerülőút nélkül viszi úti céljához. Az ADAC taxitesztben 160 taxis munkáját figyelték, nyolc német
nagyvárosban. Persze, volt néhány hiba, 8-9 taxis nem a legközelebbi úton vitte az utasokat a vég-
célhoz, de ott is korrekten állították ki a számlát.

Előfordult, hogy nem volt megfelelő a taxi belső tisztasága, illetve kicsi volt a taxi csomagtartója. 
Juhász Péter

Ausztráliába készülõ turisták értelmes kérdései... 
(Az ausztrál turizmus honlapjára érkeztek, a válaszokat a honlap humorral

bõven megáldott szerkesztõi adták.)
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jó alaposan kipihentük magunkat a kert ár-
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energiával ellátva felkészültem egy
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kezdetére. De előtte, ugye, a repülés...

A dolog úgy indult, hogy Dénes fiam –
aki nagyon jól beszél angolul – remek

munkát talált Angliában. Ennek kö-
vetkeztében a nyár folyamán teljes
angol-lázban égtünk, és a kiköltözé-
sét megelőző hetekben másról sem
esett szót, mint a kinti lehetőségek-
ről, meg persze a jövőről.

Mint jó anyuka, nyolcszor becso-
magoltam „kisfiam” cuccait a bőrön-
dökbe mondván, ez is kell majd,
meg az is. A fiam mind a nyolc alka-
lommal kirámolta az egészet és kö-
zölte, ha még egyszer átcsomago-
lom a  teljes életét, inkább itthon
marad. Végül persze megegyez-
tünk, hogy csak négybőröndnyi
holmit visz, illetve azt a kamion vi-
szi. Ami nem fér be a kamionba, –
ugyanis nekünk is kell némi hely –
majd azt viszi ő a reptérre, egy kis
táskában. No de volt ám egy meg-
lepetésem a fiatalember számá-
ra, amit szinte csak az utolsó pil-
lanatban közöltem vele. Magam-

nak is vettem egy repülőjegyet, természe-
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Mondtam már, hogy imádok repülni? Fantasztikus és utánozhatatlan érzés. Istvánom meg-
jegyezte, mikor a repülőgép felszállásakor tapasztalt eszméletlen élményemről számol-
tam be, hogy „csak nehogy összeszedj egy repülőgép-pilótát, mert két évbe se telik és az-
zal állsz elő, hogy te akarod vezetni a Budapest–London reggelenként induló gépét..."

Hmm, nem is rossz ötlet...

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 19. rész

IsméIsmét London, de rt London, de repülővepülővelel

Folytatás a 39. oldalon

Aranyos kis híd London elővárosában

Croydon, London
egyik kerülete. Dé-
nes fiam munkahelye 

Egy gyönyörű kastély,
bemenni nem lehetett
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tesen ugyanarra a járatra. Úgy terveztem, hogy a kamiont
István viszi fel Londonig egyedül – aranyosak és segítő-
készek voltak főnökeink, még a szervezésben is maximáli-
san segítettek –, én majd kint átülök hozzá...

Minden remekül sikerült, vagy legalábbis úgy nézett ki.
Hajnali négyre kint kell lenni a reptéren, mert a Wizzair

londoni járata hatkor indul. Megrendeltem a taxit fél négy-
re, jött is pontosan, beszállás, a kolléga közli útközben,
hogy „szia, Pilla, most ismerlek meg, hová, hová?”, majd
kedélyes csevegés után csekkolás a reptéren és izgal-
mamban – elvégre a Fiamat viszem élete első külföldi
munkahelyére – lehajtottam a reptéri kávézóban egy

édes Martinit. Sorbaállás a beszállófolyosón, átvizsgá-

lás a kapunál, semmi gond, megyünk tovább, és már előre örültem,
hogy az ablak mellett mindent fogunk látni alattunk a városból, ami-
kor kiint egy pasas a sorból és közli, hogy sok a nálunk lévő csomag.
Képtelenség. Egy-egy húzkodós kisbőrönd (kézipoggyász, fizettem
is érte) és egy hátizsák a fiamnál, nálam meg egy retikül. Jó, jó, ez
egy nagyméretű retikül, akkora, mint egy lógyomor (annak is hívom),
de mégiscsak egy „női táska”... Ami ekkora, na. Nem vihetjük fel.
Mert a szabály az, hogy 1, azaz egy darab kézipoggyász vihető fel
személyenként. Akár ingyen, akár nem ingyen. Akkor most mi lesz?
Fizessek 70 eurót? Én? Ennyit? Egy nyavalyát! Két kisbőrönd le a
földre, belegyömöszöltük a másik két cucc tartalmát és diadalittasan
felvonultunk UTOLSÓKÉNT a fedélzetre, természetesen a megma-
radó ablakmentes ülőhelyekre.

Ettől függetlenül remek volt az egész kétórás repülőút. Igaz, oly
fáradt és kimerült voltam az utat megelőző kétnapos hajszától – cso-
magolás, fodrász, kajakészítés és egyéb utolsó pillanatra halogatott
tennivalók miatt – hogy leszállás közben aludtam el az ülésben.

Barátaink vártak a Luton-on, és amikor beültünk a Voyager-be, már
nem figyeltem Dénest, aki csak ide-oda kapkodta a fejét a bal oldali
közlekedés és az angolok közlekedési stílusa, morálja miatt.

Megérkeztünk. István a kamionnal még nem, előttünk volt két üres
nap. Irány megnézni a várost, körülnézni, tekeregni, ismerkedni a kö-
rülményekkel.

És kérem szépen a valóság klasszabb volt, mint amit vártam. Fiam
remekül feltalálta magát, közvetlenül és gond nélkül társalgott, ne-
kem meg repesett anyai szívem a büszkeségtől. Igaz, amikor lelépett
a járdáról, mindig ellenkező irányba tekintett, mint ahonnan a kocsik
jöttek, és igencsak meglepődött, hogy itt mindenhol lehet cigarettát
vásárolni (nem csak a „Nemzeti dohányboltban”). Ugyanakkor arra a
fontos megállapításra jutott, hogy az angol lányok közül egy sem kö-
zelíti meg a magyar lányokat. Egyik csúnyább, mint a másik...

Két nap múlva megérkezett István a kamionnal, és igencsak meg-
könnyebbült, amikor kipakoltuk a hatbőröndnyi mennyiséget. Aztán
eltelt a hét végi szabadidő, és Dénes elfoglalta munkahelyét. (Az-
óta is jól van, és áldja az eszét hogy megtanult angolul.)

Mi meg elindultunk újabb feladatainkat teljesíteni.
Én boldogan vettem tudomásul, hogy Hollandiába

megyünk, egy rakás (23 tonna) előre becsomagolt, fóli-
ázott hulladékkal. De a dolgot már megszoktuk, és az
ürömbe öröm vegyül, mivel Harwichból indul a hajó. (Ez
nyolcórás hajóút kabinnal és svédasztallal és stb.)

Hát ennyi volt, ami szinte semmi. Lassan vége a szep-
tembernek és már előre utálom az esős, szürke, undorí-
tóan lucskos-mocskos-sáros napokat. De még mindig
jobb, mint amikor majd jön a hó...  

Nem is gondolok most rá. Inkább megyek az étterem-
be és eszem egy adag csokifagyit meg eperfagyit, tej-
színhabbal. 
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Folytatás a 37. oldalról

Az étterem a hajón

A  Harviwchból induló hajón
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tesen ugyanarra a járatra. Úgy terveztem, hogy a kamiont
István viszi fel Londonig egyedül – aranyosak és segítő-
készek voltak főnökeink, még a szervezésben is maximáli-
san segítettek –, én majd kint átülök hozzá...

Minden remekül sikerült, vagy legalábbis úgy nézett ki.
Hajnali négyre kint kell lenni a reptéren, mert a Wizzair

londoni járata hatkor indul. Megrendeltem a taxit fél négy-
re, jött is pontosan, beszállás, a kolléga közli útközben,
hogy „szia, Pilla, most ismerlek meg, hová, hová?”, majd
kedélyes csevegés után csekkolás a reptéren és izgal-
mamban – elvégre a Fiamat viszem élete első külföldi
munkahelyére – lehajtottam a reptéri kávézóban egy

édes Martinit. Sorbaállás a beszállófolyosón, átvizsgá-

lás a kapunál, semmi gond, megyünk tovább, és már előre örültem,
hogy az ablak mellett mindent fogunk látni alattunk a városból, ami-
kor kiint egy pasas a sorból és közli, hogy sok a nálunk lévő csomag.
Képtelenség. Egy-egy húzkodós kisbőrönd (kézipoggyász, fizettem
is érte) és egy hátizsák a fiamnál, nálam meg egy retikül. Jó, jó, ez
egy nagyméretű retikül, akkora, mint egy lógyomor (annak is hívom),
de mégiscsak egy „női táska”... Ami ekkora, na. Nem vihetjük fel.
Mert a szabály az, hogy 1, azaz egy darab kézipoggyász vihető fel
személyenként. Akár ingyen, akár nem ingyen. Akkor most mi lesz?
Fizessek 70 eurót? Én? Ennyit? Egy nyavalyát! Két kisbőrönd le a
földre, belegyömöszöltük a másik két cucc tartalmát és diadalittasan
felvonultunk UTOLSÓKÉNT a fedélzetre, természetesen a megma-
radó ablakmentes ülőhelyekre.

Ettől függetlenül remek volt az egész kétórás repülőút. Igaz, oly
fáradt és kimerült voltam az utat megelőző kétnapos hajszától – cso-
magolás, fodrász, kajakészítés és egyéb utolsó pillanatra halogatott
tennivalók miatt – hogy leszállás közben aludtam el az ülésben.

Barátaink vártak a Luton-on, és amikor beültünk a Voyager-be, már
nem figyeltem Dénest, aki csak ide-oda kapkodta a fejét a bal oldali
közlekedés és az angolok közlekedési stílusa, morálja miatt.

Megérkeztünk. István a kamionnal még nem, előttünk volt két üres
nap. Irány megnézni a várost, körülnézni, tekeregni, ismerkedni a kö-
rülményekkel.

És kérem szépen a valóság klasszabb volt, mint amit vártam. Fiam
remekül feltalálta magát, közvetlenül és gond nélkül társalgott, ne-
kem meg repesett anyai szívem a büszkeségtől. Igaz, amikor lelépett
a járdáról, mindig ellenkező irányba tekintett, mint ahonnan a kocsik
jöttek, és igencsak meglepődött, hogy itt mindenhol lehet cigarettát
vásárolni (nem csak a „Nemzeti dohányboltban”). Ugyanakkor arra a
fontos megállapításra jutott, hogy az angol lányok közül egy sem kö-
zelíti meg a magyar lányokat. Egyik csúnyább, mint a másik...

Két nap múlva megérkezett István a kamionnal, és igencsak meg-
könnyebbült, amikor kipakoltuk a hatbőröndnyi mennyiséget. Aztán
eltelt a hét végi szabadidő, és Dénes elfoglalta munkahelyét. (Az-
óta is jól van, és áldja az eszét hogy megtanult angolul.)

Mi meg elindultunk újabb feladatainkat teljesíteni.
Én boldogan vettem tudomásul, hogy Hollandiába

megyünk, egy rakás (23 tonna) előre becsomagolt, fóli-
ázott hulladékkal. De a dolgot már megszoktuk, és az
ürömbe öröm vegyül, mivel Harwichból indul a hajó. (Ez
nyolcórás hajóút kabinnal és svédasztallal és stb.)

Hát ennyi volt, ami szinte semmi. Lassan vége a szep-
tembernek és már előre utálom az esős, szürke, undorí-
tóan lucskos-mocskos-sáros napokat. De még mindig
jobb, mint amikor majd jön a hó...  

Nem is gondolok most rá. Inkább megyek az étterem-
be és eszem egy adag csokifagyit meg eperfagyit, tej-
színhabbal. 
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Folytatás a 37. oldalról

Az étterem a hajón

A  Harviwchból induló hajón
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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!

BP Taxi 2012_1_2 oldal.indd   1 8/23/12   9:32 AM

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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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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VIII. Gyulai Pál utca 

A taxiállomás mellett autóbusz-végál-
lomás, a taxiállomás mögött pedig autóbusz tároló hely volt. Az
autóbusz-végállomás elköltözött, az autóbusz-tároló hely meg-
szűnt. Kértem, hogy hosszabbítsák meg a taxiállomást, most
már van hely bőven. A kérésünket teljesítették, köszönet érte!
Ez a főváros egyik legjobb taxiállomása, nemcsak sok a „be-
ülős” utas, de a számítógép a műhold segítségével nemcsak
erzsébetvárosi, józsefvárosi, de belvárosi címekre is tud útvo-
nalat tervezni. 
IX. Lurdy ház 

Évtizedek óta van taxiállomás a bevásárlóközpont hátsó kijára-
tánál. Sajnos, itt rendszeresen megállnak civil autósok is. Állás-
pontjuk egyértelmű: a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla nem szabály-
szerű, az útburkolati jelek pedig hiányoznak, így ez nem is hiva-
talos taxiállomás. Kérjük a jelzőtáblát szabályosra kicserélni, az
útburkolati jeleket pedig felfesteni. 

XI. Etele tér 

Tóbiás Zsolt kollégánk jelezte – köszönet a be-
küldött képért – nem sokáig örülhettünk az új taxiállomásnak az
Etele téren. Ebből is autóbusz-sállomás lett! Pedig a buszoknak
annyi helyük van azon a hatalmas téren, az utasoknak meg nem
kellett felgyalogolni a lépcsőkön a pályaudvar előtti drosztra. 
XIV. Mexikói út

Tokár Péter (Taxi 4) jelezte, hogy a zuglói
Mexikói úti taxiállomás környékén akkora a gaz, hogy az utasok
nem tudnak beszállni a taxikba. A taxisok az útiránnyal szemben
állnak meg, hogy az utasok be tudjanak szállni az autókba… 

Juhász Péter
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– Ha az ember 60 éves korában úgy ébred, hogy sem-
mije sem fáj, akkor meghalt.

* * *
– Tegnap olyan hideg volt, hogy az ügyvédem a saját

zsebébe tette a kezét.

Kérések és köszönetek a 
taxiállomásokkal kapcsolatban

VIII. Gyulai Pál utca: Most már hivatalos, amit
korábban ismeretlen kezek feltüntettek

XI. Etele tér: Autóbusz-megál-
ló lett a taxiállomásból. Kár

XIV. Mexikói út: Ta-
xiállomás, de őser-
dővel. Így nem lehet
a taxiba beszállni

IX. Lurdy-ház: Ilyen
jelzőtábla nincs a ha-
tályos KRESZ-ben
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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VIII. Gyulai Pál utca 

A taxiállomás mellett autóbusz-végál-
lomás, a taxiállomás mögött pedig autóbusz tároló hely volt. Az
autóbusz-végállomás elköltözött, az autóbusz-tároló hely meg-
szűnt. Kértem, hogy hosszabbítsák meg a taxiállomást, most
már van hely bőven. A kérésünket teljesítették, köszönet érte!
Ez a főváros egyik legjobb taxiállomása, nemcsak sok a „be-
ülős” utas, de a számítógép a műhold segítségével nemcsak
erzsébetvárosi, józsefvárosi, de belvárosi címekre is tud útvo-
nalat tervezni. 
IX. Lurdy ház 

Évtizedek óta van taxiállomás a bevásárlóközpont hátsó kijára-
tánál. Sajnos, itt rendszeresen megállnak civil autósok is. Állás-
pontjuk egyértelmű: a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla nem szabály-
szerű, az útburkolati jelek pedig hiányoznak, így ez nem is hiva-
talos taxiállomás. Kérjük a jelzőtáblát szabályosra kicserélni, az
útburkolati jeleket pedig felfesteni. 

XI. Etele tér 

Tóbiás Zsolt kollégánk jelezte – köszönet a be-
küldött képért – nem sokáig örülhettünk az új taxiállomásnak az
Etele téren. Ebből is autóbusz-sállomás lett! Pedig a buszoknak
annyi helyük van azon a hatalmas téren, az utasoknak meg nem
kellett felgyalogolni a lépcsőkön a pályaudvar előtti drosztra. 
XIV. Mexikói út

Tokár Péter (Taxi 4) jelezte, hogy a zuglói
Mexikói úti taxiállomás környékén akkora a gaz, hogy az utasok
nem tudnak beszállni a taxikba. A taxisok az útiránnyal szemben
állnak meg, hogy az utasok be tudjanak szállni az autókba… 

Juhász Péter
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– Ha az ember 60 éves korában úgy ébred, hogy sem-
mije sem fáj, akkor meghalt.

* * *
– Tegnap olyan hideg volt, hogy az ügyvédem a saját

zsebébe tette a kezét.

Kérések és köszönetek a 
taxiállomásokkal kapcsolatban

VIII. Gyulai Pál utca: Most már hivatalos, amit
korábban ismeretlen kezek feltüntettek

XI. Etele tér: Autóbusz-megál-
ló lett a taxiállomásból. Kár

XIV. Mexikói út: Ta-
xiállomás, de őser-
dővel. Így nem lehet
a taxiba beszállni

IX. Lurdy-ház: Ilyen
jelzőtábla nincs a ha-
tályos KRESZ-ben

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:52  Page 41

Taxi okt 48o.indd   41 10/16/14   2:28 PM



Rengeteg az elhagyott mobil
a londoni taxikban

Védtelen 
személyes 
adatok

Minden londoni taxisra évente
nyolc talált mobiltelefon jut, derül
ki egy közelmúltban végzett fel-
mérésből. A biztonságtechnikával
foglalkozó vállalkozás tanulmá-
nya arra és ráirányította a figyel-
met, miszerint az elhagyott 190
ezer készüléket semmilyen jelszó-
val nem védték tulajdonosaik.
Mindez azért jelent veszélyt, mert
így illetéktelenek könnyen hozzá-
juthatnak a személyes adatokhoz.

Az egyik brit biztonságtechnikai cég
felmérése 300 londoni taxis bevoná-
sával készült. Az eredmények szerint a
sofőrök évente átlagosan nyolc készü-
léket találnak az autójuk hátsó ülésén.
Az elhagyott mintegy 190 ezer telefon
nagyjából felét semmilyen biztonsági
kód sem védi, vagyis a tulajdonosok
magánjellegű adataihoz szabadon
hozzáférhetnek a megtalálók.

„Ma már rengeteg dologra használ-
juk a mobiltelefonunkat, legyen szó
internetes banki ügyintézésről vagy a
vállalati e-mailfiókhoz való hozzáférés-
ről, és nem akarjuk, hogy a készülékünk
illetéktelen kezekbe kerüljön” – mondta
Mark James, a cég munkatársa. 

„Tanulmányunk szerint azonban an-
nak ellenére, hogy a sajtó kiemelt fi-
gyelmet szentel a kiberbűnözés veszé-
lyének, a fogyasztók még mindig nem
tekintenek magukra valós célpont-
ként. Ez azonban naiv és helytelen
hozzáállás” – tette hozzá. 

A készüléktulajdonosak számára a
jelszóhasználat kellene, hogy legyen a
minimális biztonsági intézkedés – vé-
lekedett. A megkérdezett taxisofőrök
majdnem harmada mondta, hogy
megpróbálna belenézni az autója hát-
só ülésen talált telefonba – idézte a
felmérés eredményeit a London
Evening Standard című brit lap inter-
netes oldala. 

Nem csupán mobiltelefonokat felej-
tenek az utasok a brit fővárosban furi-
kázó taxikban. Tavaly egyebek közt
egy felfújható banán, egy kutya, egy
NATO-vezető aktatáskája, 400 cso-
mag zseléscukor és – különböző ér-
tékpapírok formájában – 100 ezer
font került elő a hátsó ülésekről.

Cash
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Hitelfelvétel
Jövőre kicsit nehezebb lesz…

2015 január 1-jével lép életbe az ún. adósságfék-szabályozás, ill. az erről szóló jogszabály
(32/2014 MNB rendelet), melynek lényegesebb elemei a következők:

• JTM, vagyis jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató. Lényege, hogy forinthitel esetén az
adós havi törlesztőrészlete nem lehet magasabb a rendszeres, legális jövedelem 50%-
ánál. (400 ezer forint feletti jövedelem esetén más szabályok érvényesülnek, de ezzel itt ne
borzoljuk a kedélyeket…) Devizahitelek esetében jóval szigorúbb a szabályozás: az
euróhiteleknél 25%, egyéb devizahiteleknél 10% a maximum arány. A korlátozás adóstársak
esetén a jövedelmükre vonatkozóan összevontan értendő, a mutatót minden új, 200 ezer fo-
rintot meghaladó hitel felvételekor vizsgálni fogják a bankok.

• HFM, vagyis hitelfedezeti mutató. Azt szabályozza, hogy  forint alapú jelzáloghitelek eseté-
ben a felvett hitel összege nem lehet magasabb a fedezetül szolgáló ingatlan értékének
80%-ánál, gépjárműhitelek esetén pedig a gépjármű értékének 75%-ánál. Devizahiteleknél
itt is jóval szigorúbb a szabályozás: az euróhiteleknél 50%, egyéb devizahiteleknél 35%,  a
maximum arány. Pénzügyi lízing esetében a fentieknél 5 százalékponttal magasabb arányok
lesznek irányadók.

• Rendelkezésre álló jövedelemként csak az igazolt, legális nettó jövedelem (munkabér,
jövedelemigazolás, nyugdíj, családi pótlék, stb.) számítható be. Hiteles igazolásként munkál-
tatói igazolást, NAV-igazolást vagy állami ellátást folyósító intézmény igazolását fogadják el.

• Az új szabályok alkalmazásánál a már meglévő hiteleket is figyelembe kell venni az
adós teherviselő képességének vizsgálata során.

A fenti feltételek ún. „lakossági” hitelek esetén érvényesek. Egyéni vállalkozó vállalkozási hite-
lénél (pl. gépkocsibeszerzés) a bankok más elemeket vizsgálnak. Az eddigi gyakorlat szerint
általában bekérik a NAV „nullás” igazolást, adófolyószámla kivonatot, előző évi adóbevallást
is a jövedelemigazolás mellett.

Az iparűzésiadó-előleg összegére vonatkozó
jogi szabályokat (az előlegfizetésre kötelezet-
tek körét, az előleg összegét, az előlegfize-
tés ütemét, továbbá a KATA-alany adófizetés-
ének időpontját) Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény és A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény rögzíti.

Az iparűzésiadó-előleget – két, nem
egyenlő részletben – az előlegfizetési idő-
szakra  kell bevallani. Általános esetben az
előlegfizetési időszak 12 hónapnyi időszakot
fog át, és mindig metszi az aktuális adóévet,
azaz az előlegfizetés ún. „keresztféléves”. Az
előlegfizetési időszak kezdő napja az előző
adóévről szóló bevallás-benyújtás esedékes-
ségét követő második naptári hónap első
napja. (Van, aki már itt elveszti a fonalat…)
Egyéni vállalkozó esetén tehát  2014-ben az
előlegfizetési időszak első napja 2014. július
1., utolsó napja pedig 2015. június 30.

Az előlegfizetési időszakban két előlegfi-
zetési időpont van: 2014. szeptember 15. és
2015. március 15. Szeptember 15-én tehát a
jelenleg futó előlegfizetési időszak első elő-
leg-részlete esedékes, melyet a 2013. adóév-

ről szóló bevallásban, 2014. május 31-éig
kellett bevallani. (Tudod még követni…?) 

Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy
az iparűzési adó tekintetében is van úgyne-
vezett adómentes határ. Budapesten ez a ha-
tár a korrigált nettó árbevétel tekintetében
egymillió forint. A korrigált nettó árbevétel a
mi szakmánkban a bevétel csökkentve az
(üzem)anyagköltséggel. Átalányadósok ese-
tén a személyi jövedelemadó alap 1,2-szeres
szorzata. Bevételre vetítve ez annyit jelent,
hogy egy főállású átalányadózó taxis évi
4.166.666 forint bevételig nem fizet iparűzé-
si adót, értelemszerűen neki az adóelőlege
is nulla. Az e feletti – akár csak egy forinttal
több – bevétel esetén viszont már a teljes
iparűzési adóalapra fizetni kell a 2%-os adót.
Két példa számokkal: vállakozó éves bevéte-
le 4.166.500 forint. iparűzési adó alapja ez
esetben 999.960 Ft, tehát egymillió alatt
van, iparűzési adója nulla. Egy másik átalány-
adós vállalkozó bevétele az előbbinél négy-
száz forinttal több, 4.166.900 Ft. Az ő ipar-
űzési adó alapja 1.000.056 forint, fizetendő
adója 20.001 Ft

Iparűzési adó
Az elõlegfizetés szabályai

A helyi önkormányzatoknak (Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnak) fizeten-
dő iparűzési adó, ill. annak előlege az egyik legbonyolultabban kiszámítható
adófajta. Nem könnyíti meg a számolást a minden év szeptemberében érkező
folyószámla-kivonat sem, mert áttekinthetetlen és logikátlan. (A NAV adófolyó-
számlák esetén tíz emberből egy kéri meg, hogy értelmezzem. Az iparűzési
adó folyószámláknál tízből tíz…)
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Egyéb településeken mind az adómentes
határ, mind az adókulcs eltérhet.

Fizetési kötelezettség esetén az adóelőleg
számítása függ az előző évben elért bevétel-
től, az előző évben bevallott adóelőleg mérté-
kétől, meg még néhány más tényezőtől. A
számítást itt nem részletezném, hagyjuk meg
ezt a csemegét a könyvelőknek (ők is bele
fognak izzadni…)

A kisadózók tételes adójának (kata) alanya
az iparűzési adóban választhatja az egyszerű-
sített, tételes iparűzési adóalap-meghatározás
szerinti adózást is. Ezt a döntését KATA-alany-
nyá válását követő 15 napon belül kell beje-
lentenie. A határidő jogvesztő, az adott évre
utólag módosítani a bejelentést már nem le-
het. A következő adóévre az adott év január
15-ig megtehető ez a bejelentés a megfelelő
nyomtatványon. Kinek éri meg a tételes ipar-
űzési adó választása? Minden olyan KATÁ-s-
nak, akinek éves bevétele várhatóan megha-
ladja majd a 3.125.000 forintot és csak egy
településen végez szolgáltatást. A tételes
iparűzési adó összege évi ötvenezer forint,
amit két egyenló részletben kell megfizetni,
minden év március 15-ig és szeptember 15-ig.
A tételes iparűzési adót választó KATÁ-sok
iparűzési adóbevallás beküldésére sem köte-
lezettek. 
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Mózsit a kocsmában hasba szúr-
ták. Az orvos kötözés közben meg-
kérdi: – Nagyon fáj?

– Annem, csak amikó röhögök...
* * *

– Ha a szüleidnek nincs gyereke,
valószínûleg neked sem lesz!

* * *
– A dohányzás megrövidíti a ciga-

rettádat.

A nem is oly távoli jövő-
ben taxik és turisták köz-
lekednek a Föld légkö-
rén kívül is, úgyhogy
szükségessé válik az
„Űr-KRESZ” megalkotá-
sa. Hogy mennyire köze-
li problémáról van szó,
mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az ENSZ
is napirendjére tűzte e
kérdéskör megoldását. 

Az ENSZ repüléssel foglal-
kozó testülete, az ICAO
olyan szabályrendszert ké-
szít elő, amely a földi légkör-
ben végrehajtott repülések-
hez hasonlóan konkrét sza-
bályokhoz köti az űrjármű-
vek közlekedését.

Erre azért van szükség,
mert egyre több magáncég
lát üzletet a kereskedelmi
űrutaztatásra, megfelelő
anyagi háttérrel rendelkező,
űrutazásra vágyó emberek
tőkéjére alapozva. Már az
amerikai kormány is a ma-
gán űr-utaztatókra szorul, ál-
lami képességek híján. Mint
arról magazinunkban is hírt
adtunk: az amerikai űrügy-
nökség, a NASA nemrég
kötött szerződést a Boeing-
gel és a SpaceX-szel, hogy
6,8 milliárd dolláros költ-
ségvetéssel amerikai űrha-
jósokat reptessenek fel a
Nemzetközi Űrállomásra
(ISS), és hozzák is majd
őket vissza. Nemsokára
megérkeznek a hivatalos
űrtaxik.

Igaz, a NASA döntését
már meg is támadta az
egyik vesztes vállalat, a Co-
lorado állambeli Sierra
Nevada, mely a Dream
Chaser űrrepülőgéppel kí-
vánta volna az amerikai aszt-

ronautákat az űrállomásra
szállítani. A vállalat vélemé-
nye szerint ők olcsóbban
építhető és üzemeltethető,
jobb űrhajóval szállították
volna az amerikai űrhajóso-
kat. Jövőre várható a dön-
tés.

A Dream Chaser egy ki-
csinyített űrsiklóra hasonlít,
hét utas szállítására alkal-
mas. Ennek háromfős válto-
zatát rendelheti meg a
Stratolaunch Systems,
amely saját, jelenleg a kali-
forniai Mojave-sivatagban
fejlesztett óriás indító-szállí-
tó repülőgépről indulhatna
a világűr felé.

A leendő, 117 méteres
fesztávolságú, hat hajtómű-
ves (ezek egy Boeing 747-
400-as utasszállítóról szár-
maznak) repülőgépről 6124
kilogrammos műholdakat le-
het majd 180- 2000 kilomé-
teres magasságú pályára ál-
lítani a tervek szerint. A mű-
holdakat szállító rakéta he-
lyére kerülhetne a Dream
Chaser kisebb változatú, há-
rom főt szállítani képes űr-
hajója, melyre egy eddig
nem meghatározott típusú
gyorsítórakétát szerelnek
majd. A gép a fejlesztők sze-
rint már félig készen van, az
első felszállására már 2018-
ban sor kerülhet. 

A Boeing nyertes űrhajó-
ja a CST-100 elnevezést
kapta. Az inkább űrkapszu-
lának nevezhető jármű bel-
seje meglehetősen futurisz-
tikus képet mutat, főleg ha
az űrsiklók műszerekkel, ki-
jelzőkkel zsúfolt pilótafülké-
jével hasonlítjuk össze. A
hét személy szállítására al-
kalmas jármű egyelőre csak
számítógépes tervrajzokban

és látványtervekben létezik,
első repülésére leghama-
rabb 2017-ben kerülhet sor.
A tervezés során érdekes
mérnöki feladat lesz a nagy-
méretű ablakok biztonsá-
gos kialakítása. A tömeg-
csökkentést szolgálja a ha-
gyományos, fémből készült
helyett szénszálerősítéses,
műanyag székek használa-
ta. Változik a vezérlés is:
botkormány helyett az űrha-
jósok számítógépes képer-
nyőt használhatnak majd az
automatikus vezérlés irányí-
tására.

A SpaceX járműve sem a
ma ismert űrhajókra hason-
lít: a Dragon V2 kapszula is
a legkönnyebb tömegű, leg-
modernebb megoldásokat
követi. A Dragon V2 a cég
saját Falcon 9-es hordozó-
rakétáján éri majd el a világ-
űrt. A hét űrutazót joystick
kormányszervek és érintő-
képernyős, letisztult mű-
szerfal várja. A teheráru el-
helyezésére 10 köbméteres
csomagtartó lesz majd a
kapszulában, míg további
14 köbméternyi hely várja
majd a légnyomást nem
igénylő szállítmányt.

A NASA-val kötött szerző-
dés lehetővé teszi, hogy az
űrhajókat polgári utasok is
használhassák. Igaz, ez
csak a Boeingnak lesz új-
donság, hiszen a SpaceX
már régóta szervezi jól fize-
tő személyek űrutaztatását.
Mivel ez a terület egyre
gyorsabban fejlődik, így a
bolygóhoz közeli, a légkör-
ből csak „kiugró”, de a Föld
körül nem keringő űrutazá-
sok szorosabb felügyeletét
tervezi az ICAO.
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Szabályozásra szorul a Földön kívüli közlekedés

Űrtaxi az Univerzumban

Ábel kiszalad a konyhába:
– Idösanyám, feldõlt a szobába a

nagy szekrény!
– Jóisten fijam... mi lesz, ha apád

megtudja?
– ‘Sze tuggya, me’ alatta van...

* * *
Utaznak a vonaton a székelyek. Az

egyik megkérdi a másiktól:

– Maga nem véletlenül Kristály
Domi Csomafaláról?

– Én nem!
– Minnyá gondoltam, me egyál-

talán nem hasonlít rea...
* * *

– Az áram alatt lévõ alkatrész
ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs
áram alatt. Csak más a fogása...
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Rengeteg az elhagyott mobil
a londoni taxikban

Védtelen 
személyes 
adatok

Minden londoni taxisra évente
nyolc talált mobiltelefon jut, derül
ki egy közelmúltban végzett fel-
mérésből. A biztonságtechnikával
foglalkozó vállalkozás tanulmá-
nya arra és ráirányította a figyel-
met, miszerint az elhagyott 190
ezer készüléket semmilyen jelszó-
val nem védték tulajdonosaik.
Mindez azért jelent veszélyt, mert
így illetéktelenek könnyen hozzá-
juthatnak a személyes adatokhoz.

Az egyik brit biztonságtechnikai cég
felmérése 300 londoni taxis bevoná-
sával készült. Az eredmények szerint a
sofőrök évente átlagosan nyolc készü-
léket találnak az autójuk hátsó ülésén.
Az elhagyott mintegy 190 ezer telefon
nagyjából felét semmilyen biztonsági
kód sem védi, vagyis a tulajdonosok
magánjellegű adataihoz szabadon
hozzáférhetnek a megtalálók.

„Ma már rengeteg dologra használ-
juk a mobiltelefonunkat, legyen szó
internetes banki ügyintézésről vagy a
vállalati e-mailfiókhoz való hozzáférés-
ről, és nem akarjuk, hogy a készülékünk
illetéktelen kezekbe kerüljön” – mondta
Mark James, a cég munkatársa. 

„Tanulmányunk szerint azonban an-
nak ellenére, hogy a sajtó kiemelt fi-
gyelmet szentel a kiberbűnözés veszé-
lyének, a fogyasztók még mindig nem
tekintenek magukra valós célpont-
ként. Ez azonban naiv és helytelen
hozzáállás” – tette hozzá. 

A készüléktulajdonosak számára a
jelszóhasználat kellene, hogy legyen a
minimális biztonsági intézkedés – vé-
lekedett. A megkérdezett taxisofőrök
majdnem harmada mondta, hogy
megpróbálna belenézni az autója hát-
só ülésen talált telefonba – idézte a
felmérés eredményeit a London
Evening Standard című brit lap inter-
netes oldala. 

Nem csupán mobiltelefonokat felej-
tenek az utasok a brit fővárosban furi-
kázó taxikban. Tavaly egyebek közt
egy felfújható banán, egy kutya, egy
NATO-vezető aktatáskája, 400 cso-
mag zseléscukor és – különböző ér-
tékpapírok formájában – 100 ezer
font került elő a hátsó ülésekről.
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Hitelfelvétel
Jövőre kicsit nehezebb lesz…

2015 január 1-jével lép életbe az ún. adósságfék-szabályozás, ill. az erről szóló jogszabály
(32/2014 MNB rendelet), melynek lényegesebb elemei a következők:

• JTM, vagyis jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató. Lényege, hogy forinthitel esetén az
adós havi törlesztőrészlete nem lehet magasabb a rendszeres, legális jövedelem 50%-
ánál. (400 ezer forint feletti jövedelem esetén más szabályok érvényesülnek, de ezzel itt ne
borzoljuk a kedélyeket…) Devizahitelek esetében jóval szigorúbb a szabályozás: az
euróhiteleknél 25%, egyéb devizahiteleknél 10% a maximum arány. A korlátozás adóstársak
esetén a jövedelmükre vonatkozóan összevontan értendő, a mutatót minden új, 200 ezer fo-
rintot meghaladó hitel felvételekor vizsgálni fogják a bankok.

• HFM, vagyis hitelfedezeti mutató. Azt szabályozza, hogy  forint alapú jelzáloghitelek eseté-
ben a felvett hitel összege nem lehet magasabb a fedezetül szolgáló ingatlan értékének
80%-ánál, gépjárműhitelek esetén pedig a gépjármű értékének 75%-ánál. Devizahiteleknél
itt is jóval szigorúbb a szabályozás: az euróhiteleknél 50%, egyéb devizahiteleknél 35%,  a
maximum arány. Pénzügyi lízing esetében a fentieknél 5 százalékponttal magasabb arányok
lesznek irányadók.

• Rendelkezésre álló jövedelemként csak az igazolt, legális nettó jövedelem (munkabér,
jövedelemigazolás, nyugdíj, családi pótlék, stb.) számítható be. Hiteles igazolásként munkál-
tatói igazolást, NAV-igazolást vagy állami ellátást folyósító intézmény igazolását fogadják el.

• Az új szabályok alkalmazásánál a már meglévő hiteleket is figyelembe kell venni az
adós teherviselő képességének vizsgálata során.

A fenti feltételek ún. „lakossági” hitelek esetén érvényesek. Egyéni vállalkozó vállalkozási hite-
lénél (pl. gépkocsibeszerzés) a bankok más elemeket vizsgálnak. Az eddigi gyakorlat szerint
általában bekérik a NAV „nullás” igazolást, adófolyószámla kivonatot, előző évi adóbevallást
is a jövedelemigazolás mellett.

Az iparűzésiadó-előleg összegére vonatkozó
jogi szabályokat (az előlegfizetésre kötelezet-
tek körét, az előleg összegét, az előlegfize-
tés ütemét, továbbá a KATA-alany adófizetés-
ének időpontját) Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény és A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény rögzíti.

Az iparűzésiadó-előleget – két, nem
egyenlő részletben – az előlegfizetési idő-
szakra  kell bevallani. Általános esetben az
előlegfizetési időszak 12 hónapnyi időszakot
fog át, és mindig metszi az aktuális adóévet,
azaz az előlegfizetés ún. „keresztféléves”. Az
előlegfizetési időszak kezdő napja az előző
adóévről szóló bevallás-benyújtás esedékes-
ségét követő második naptári hónap első
napja. (Van, aki már itt elveszti a fonalat…)
Egyéni vállalkozó esetén tehát  2014-ben az
előlegfizetési időszak első napja 2014. július
1., utolsó napja pedig 2015. június 30.

Az előlegfizetési időszakban két előlegfi-
zetési időpont van: 2014. szeptember 15. és
2015. március 15. Szeptember 15-én tehát a
jelenleg futó előlegfizetési időszak első elő-
leg-részlete esedékes, melyet a 2013. adóév-

ről szóló bevallásban, 2014. május 31-éig
kellett bevallani. (Tudod még követni…?) 

Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy
az iparűzési adó tekintetében is van úgyne-
vezett adómentes határ. Budapesten ez a ha-
tár a korrigált nettó árbevétel tekintetében
egymillió forint. A korrigált nettó árbevétel a
mi szakmánkban a bevétel csökkentve az
(üzem)anyagköltséggel. Átalányadósok ese-
tén a személyi jövedelemadó alap 1,2-szeres
szorzata. Bevételre vetítve ez annyit jelent,
hogy egy főállású átalányadózó taxis évi
4.166.666 forint bevételig nem fizet iparűzé-
si adót, értelemszerűen neki az adóelőlege
is nulla. Az e feletti – akár csak egy forinttal
több – bevétel esetén viszont már a teljes
iparűzési adóalapra fizetni kell a 2%-os adót.
Két példa számokkal: vállakozó éves bevéte-
le 4.166.500 forint. iparűzési adó alapja ez
esetben 999.960 Ft, tehát egymillió alatt
van, iparűzési adója nulla. Egy másik átalány-
adós vállalkozó bevétele az előbbinél négy-
száz forinttal több, 4.166.900 Ft. Az ő ipar-
űzési adó alapja 1.000.056 forint, fizetendő
adója 20.001 Ft

Iparűzési adó
Az elõlegfizetés szabályai

A helyi önkormányzatoknak (Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnak) fizeten-
dő iparűzési adó, ill. annak előlege az egyik legbonyolultabban kiszámítható
adófajta. Nem könnyíti meg a számolást a minden év szeptemberében érkező
folyószámla-kivonat sem, mert áttekinthetetlen és logikátlan. (A NAV adófolyó-
számlák esetén tíz emberből egy kéri meg, hogy értelmezzem. Az iparűzési
adó folyószámláknál tízből tíz…)
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Egyéb településeken mind az adómentes
határ, mind az adókulcs eltérhet.

Fizetési kötelezettség esetén az adóelőleg
számítása függ az előző évben elért bevétel-
től, az előző évben bevallott adóelőleg mérté-
kétől, meg még néhány más tényezőtől. A
számítást itt nem részletezném, hagyjuk meg
ezt a csemegét a könyvelőknek (ők is bele
fognak izzadni…)

A kisadózók tételes adójának (kata) alanya
az iparűzési adóban választhatja az egyszerű-
sített, tételes iparűzési adóalap-meghatározás
szerinti adózást is. Ezt a döntését KATA-alany-
nyá válását követő 15 napon belül kell beje-
lentenie. A határidő jogvesztő, az adott évre
utólag módosítani a bejelentést már nem le-
het. A következő adóévre az adott év január
15-ig megtehető ez a bejelentés a megfelelő
nyomtatványon. Kinek éri meg a tételes ipar-
űzési adó választása? Minden olyan KATÁ-s-
nak, akinek éves bevétele várhatóan megha-
ladja majd a 3.125.000 forintot és csak egy
településen végez szolgáltatást. A tételes
iparűzési adó összege évi ötvenezer forint,
amit két egyenló részletben kell megfizetni,
minden év március 15-ig és szeptember 15-ig.
A tételes iparűzési adót választó KATÁ-sok
iparűzési adóbevallás beküldésére sem köte-
lezettek. 

43

Mózsit a kocsmában hasba szúr-
ták. Az orvos kötözés közben meg-
kérdi: – Nagyon fáj?

– Annem, csak amikó röhögök...
* * *

– Ha a szüleidnek nincs gyereke,
valószínûleg neked sem lesz!

* * *
– A dohányzás megrövidíti a ciga-

rettádat.

A nem is oly távoli jövő-
ben taxik és turisták köz-
lekednek a Föld légkö-
rén kívül is, úgyhogy
szükségessé válik az
„Űr-KRESZ” megalkotá-
sa. Hogy mennyire köze-
li problémáról van szó,
mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az ENSZ
is napirendjére tűzte e
kérdéskör megoldását. 

Az ENSZ repüléssel foglal-
kozó testülete, az ICAO
olyan szabályrendszert ké-
szít elő, amely a földi légkör-
ben végrehajtott repülések-
hez hasonlóan konkrét sza-
bályokhoz köti az űrjármű-
vek közlekedését.

Erre azért van szükség,
mert egyre több magáncég
lát üzletet a kereskedelmi
űrutaztatásra, megfelelő
anyagi háttérrel rendelkező,
űrutazásra vágyó emberek
tőkéjére alapozva. Már az
amerikai kormány is a ma-
gán űr-utaztatókra szorul, ál-
lami képességek híján. Mint
arról magazinunkban is hírt
adtunk: az amerikai űrügy-
nökség, a NASA nemrég
kötött szerződést a Boeing-
gel és a SpaceX-szel, hogy
6,8 milliárd dolláros költ-
ségvetéssel amerikai űrha-
jósokat reptessenek fel a
Nemzetközi Űrállomásra
(ISS), és hozzák is majd
őket vissza. Nemsokára
megérkeznek a hivatalos
űrtaxik.

Igaz, a NASA döntését
már meg is támadta az
egyik vesztes vállalat, a Co-
lorado állambeli Sierra
Nevada, mely a Dream
Chaser űrrepülőgéppel kí-
vánta volna az amerikai aszt-

ronautákat az űrállomásra
szállítani. A vállalat vélemé-
nye szerint ők olcsóbban
építhető és üzemeltethető,
jobb űrhajóval szállították
volna az amerikai űrhajóso-
kat. Jövőre várható a dön-
tés.

A Dream Chaser egy ki-
csinyített űrsiklóra hasonlít,
hét utas szállítására alkal-
mas. Ennek háromfős válto-
zatát rendelheti meg a
Stratolaunch Systems,
amely saját, jelenleg a kali-
forniai Mojave-sivatagban
fejlesztett óriás indító-szállí-
tó repülőgépről indulhatna
a világűr felé.

A leendő, 117 méteres
fesztávolságú, hat hajtómű-
ves (ezek egy Boeing 747-
400-as utasszállítóról szár-
maznak) repülőgépről 6124
kilogrammos műholdakat le-
het majd 180- 2000 kilomé-
teres magasságú pályára ál-
lítani a tervek szerint. A mű-
holdakat szállító rakéta he-
lyére kerülhetne a Dream
Chaser kisebb változatú, há-
rom főt szállítani képes űr-
hajója, melyre egy eddig
nem meghatározott típusú
gyorsítórakétát szerelnek
majd. A gép a fejlesztők sze-
rint már félig készen van, az
első felszállására már 2018-
ban sor kerülhet. 

A Boeing nyertes űrhajó-
ja a CST-100 elnevezést
kapta. Az inkább űrkapszu-
lának nevezhető jármű bel-
seje meglehetősen futurisz-
tikus képet mutat, főleg ha
az űrsiklók műszerekkel, ki-
jelzőkkel zsúfolt pilótafülké-
jével hasonlítjuk össze. A
hét személy szállítására al-
kalmas jármű egyelőre csak
számítógépes tervrajzokban

és látványtervekben létezik,
első repülésére leghama-
rabb 2017-ben kerülhet sor.
A tervezés során érdekes
mérnöki feladat lesz a nagy-
méretű ablakok biztonsá-
gos kialakítása. A tömeg-
csökkentést szolgálja a ha-
gyományos, fémből készült
helyett szénszálerősítéses,
műanyag székek használa-
ta. Változik a vezérlés is:
botkormány helyett az űrha-
jósok számítógépes képer-
nyőt használhatnak majd az
automatikus vezérlés irányí-
tására.

A SpaceX járműve sem a
ma ismert űrhajókra hason-
lít: a Dragon V2 kapszula is
a legkönnyebb tömegű, leg-
modernebb megoldásokat
követi. A Dragon V2 a cég
saját Falcon 9-es hordozó-
rakétáján éri majd el a világ-
űrt. A hét űrutazót joystick
kormányszervek és érintő-
képernyős, letisztult mű-
szerfal várja. A teheráru el-
helyezésére 10 köbméteres
csomagtartó lesz majd a
kapszulában, míg további
14 köbméternyi hely várja
majd a légnyomást nem
igénylő szállítmányt.

A NASA-val kötött szerző-
dés lehetővé teszi, hogy az
űrhajókat polgári utasok is
használhassák. Igaz, ez
csak a Boeingnak lesz új-
donság, hiszen a SpaceX
már régóta szervezi jól fize-
tő személyek űrutaztatását.
Mivel ez a terület egyre
gyorsabban fejlődik, így a
bolygóhoz közeli, a légkör-
ből csak „kiugró”, de a Föld
körül nem keringő űrutazá-
sok szorosabb felügyeletét
tervezi az ICAO.

Cash

Szabályozásra szorul a Földön kívüli közlekedés

Űrtaxi az Univerzumban

Ábel kiszalad a konyhába:
– Idösanyám, feldõlt a szobába a

nagy szekrény!
– Jóisten fijam... mi lesz, ha apád

megtudja?
– ‘Sze tuggya, me’ alatta van...

* * *
Utaznak a vonaton a székelyek. Az

egyik megkérdi a másiktól:

– Maga nem véletlenül Kristály
Domi Csomafaláról?

– Én nem!
– Minnyá gondoltam, me egyál-

talán nem hasonlít rea...
* * *

– Az áram alatt lévõ alkatrész
ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs
áram alatt. Csak más a fogása...
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Szomorú szívvel tudat-
juk mindenkivel, aki
ismerte és szerette,
hogy életének 62. évé-
ben örökre elment és
itt hagyta családját,
barátait és munkatár-
sait szeretett ellenőr
kollégánk, Kocsis Ákos.
Az élet kegyes volt hoz-
zá, mert a betegség fáj-
dalommentesen lett
úrrá szervezetén és Ő
szelíd emberként végig

bízott a földi gondviselésben, illetve abban, hogy meg-
gyógyul.

Közel negyed századot töltött a TAXISOK nagy családjá-
ban, mosolygós jókedvét és humorát mindvégig megőriz-
ve. Volt volános, tele5-ös és főtaxis. Mindig azon fárado-
zott, hogy a kezdő, még csak szárnyukat bontogató taxi-
soknak minden segítséget megadjon ahhoz, hogy igazi
szolgáltató váljon belőlük. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara évente oda-
ítéli a fővárosi taxizás érdekében végzett tevékenység ér-
tékeléseként a Haltenberger Samu életműdíjat. 2014 nya-
rán a Főtaxi Zrt. felterjesztette Őt a díjra melyet a kama-
ra a legnagyobb egyetértéssel el is fogadott. A meghívót
már betegsége késői stádiumában kapta meg, az elisme-
rés átmenetileg erőt adott neki. Sajnos hiába volt min-
den, a 2014. október 7-én megtartott díjátadón már nem
vehetett részt. Egy nappal a nagy esemény előtt, örökre

búcsút intett az Etikai Bizottság asztalának, ahová annyi-
ra visszavágyott. Felesége könnyeit visszafojtva, fájó szív-
vel vette át szeretett férje helyett a díjat.

Ákos imádta a munkáját a Főtaxi Etikai Bizottságában,
ahová visszavágyott, és mi nagyon visszavártuk, mert –
ahogy Ő mondta – a családja mellett ez jelentette neki az
életet. Igazságos, de szigorú ember volt, akinek a döntések
után mindig volt jó egy szava, hogy megnyugtassa taxis
kollégáját. Bár még csak pár nap telt el, hiánya nagyon fáj
mindnyájunknak. 

Úriember volt, az udvariasság mintaképe. Még felfogha-
tatlan, hogy soha többé nem nyit be az ajtón és nem hall-
juk a reggeli őszinte „kezét csókolom”-ot vagy a „szép jó
reggelt”-et.

Szép álmokat Neked, kedves Ákos. Úgy éltél, ahogy él-
ni akartál, és úgy haltál, ahogy az egy jó emberhez volt
méltó. 

„Az ég, a gépek és a repülés volt az életed,
Az emberek, a munka, a mosoly volt a léted.
Köszönjük, hogy éltél, s mindenkit szerettél, 
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. 
A haláltól minden ember nagyon fél, 
de a szívekben az arc, s a lét örökké él.”

S.A.

A Főtaxi Zrt. minden dolgozója és taxisai őszintén együtt
éreznek szeretett kollégánk családjával és barátaival.
Sok erőt és kitartást kívánunk az előttük álló hosszú, 

nehéz és szomorú napokra.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se; „Kapaszkodósáv”. A kapaszkodósávot
a párhuzamos közlekedés szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
2. Helyes a „C” válasz. Tilos a „Gyer-
mekszállítás” táblával megjelölt autóbuszt
kikerülni, valamint mellette a szembe jövő
forgalomnak elhaladni, ha az párhuzamos
közlekedésre nem alkalmas úttesten áll
és a gyermekek be- és kiszállását a veze-
tő az autóbusz mindkét oldali első és hát-
só irányjelzőjének egyidejű működtetésé-
vel jelzi.
3. Helyes a „C” válasz. A táblakombi-
náció azt jelzi a járművezetőnek, hogy
gyermekek úttestre lépésére kell számíta-
nia, valamint azt is, hogy 900 és 1900
óra között – 500 méteres útszakaszon –
30 km/h-s sebességkorlátozás van ér-
vényben.
4. Helyes a „B” válasz. A taxiban 150
cm-nél alacsonyabb gyermek az autó el-
ső ülésén csak a testméretéhez és test-
súlyához igazodó kialakítású gyermekbiz-
tonsági rendszerben rögzítve szállítható.
Ilyen esetben a gyermekbiztonsági rend-
szert a taxi e célra gyárilag kialakított rög-
zítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó

biztonsági övhöz kell rögzíteni a gyártója
által megadott információknak megfelelő-
en.
5. Helyes a „C” válasz. A taxi szokásos
haladási irányával ellentétes irányban az
első üléséhez beszerelt gyermekbiztonsá-
gi rendszerben csak akkor szállíthat 150
cm-nél alacsonyabb gyermeket, ha a lég-
zsák működésbe lépését megakadályoz-
za.
6. Helyes a „C” válasz. Egy gyermek-
nek a taxi jobb első ülésén történő szállí-
tása esetében a vezetőnek figyelnie kell
arra, hogy az ülés teljesítse többek között
az ENSZ EGB vonatkozó előírásait. A
gyermekbiztonsági rendszereket a ben-
nük elhelyezett gyermek testsúlya szerint
sororják csoportokba. Az ülés kötelező
használatát pedig a gyermek testmagas-
sága (150 cm alatt) alapján írják elő. 
7. Helyes az „A” válasz. Ha a jármű-
veknek a forgalomirányító fényjelző ké-
szülék piros jelzésére meg kell állniuk –
előre sorolás céljából –, kétkerekű motor-
kerékpárral az álló járművek mellett vagy
azok között előre szabad haladni.
8. Helyes a „C” válasz. A taxit helyzet-
jelző lámpával éjszaka és korlátozott látá-

si viszonyok között – a tompított fényszó-
róval egyidejűleg – kell kivilágítani, vala-
mint ugyancsak éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok esetén szükséges kivilágí-
tani, ha az autó az úttesten áll és közvilá-
gítás vagy egyéb külső fényforrás kellően
nem világítja meg.
9. Helyes a „B” válasz. A személygép-
kocsi nyári gumiabroncsa csak addig
használható, amíg a futófelület bordázatá-
nak magassága – a teljes futófelületen –
eléri az 1,6 mm-t.
10. Helyes az „A” válasz. Az útburko-
lati jel a menetrend szerint közlekedő au-
tóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét,
illetőleg a taxi állomását jelzi.
11. Helyes az „A” válasz. Ha a vasúti
átjáró mindkét irányból kellő távolságra
belátható az adott műszaki hiba ellenére
a taxis álló helyzetből kellő módon meg
tud győződni arról, hogy vasúti jármű
nem közeledik és a továbbhaladás bizton-
ságos.
12. Helyes a „C” válasz. Az ábrázolt út-
kereszteződésben a kanyarodási szabály
szerint alakul az elsőbbség kérdése. Az
egyenesen haladó mezőgazdasági vonta-
tónak elsőbbsége van a kanyarodó part-
nereivel szemben, a jobbra bekanyarodó
villamos pedig számíthat a motoros el-
sőbbségadására.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

KKocsis Ákocsis Ákos (Fos (Főtőtaxi 1axi 1300)300)
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I. Lánchíd utca

Harmadszorra
is átadták a Lánchíd utcát – igaz, ezúttal nem ünnepélyes
keretek között –, de lapzártakor még csak a BKK járművek és a
célforgalom hajthatott be. 

VIII. Golgota utca 

A Tisztviselőtelep lakói megunták,
hogy a kínai piacról távozó teherautók tucatjai dübörögnek
végig a Golgota utcán, ezért lezárták az utca tér felőli sza-
kaszát. Így most hiába a „dugó” a Vajda Péter utcában, nem
lehet menekülőutat találni a benzinkút mögött. 
IX. Epreserdő utca 
Eddig is csillapított forgalmú övezet volt a József Attila lakótelep
szélső utcája, de legalább végig védett útvonal volt. Most lesze-
relték a „mackósajtokat”, így jobbkezes lett az utca. 

XI. Kelenvölgy 

Számtalan forgalmirend-
változás történt, nagyon figyeljünk oda a Bazsalikom utca,
Alabástrom utca környékén. Több utcában sebességcsökken-
tést vezettek be, több, eddig jobbkezes utca védett utca lett, és
van ahol egyirányú lett az eddig kétirányú utca. Mindenhol
precízen figyelmeztetnek a változásra. 
XXII. Nagytétényi út

Elkészült az új elkerülő út, amelyik levezet az új
6-os útra. Így például a Bartók Béla úti lakótelepről érkezőknek
nem kell bemenni Campona környékére, hanem a vasúti átjárót
elkerülve mehetnek a Centrum felé. 

Juhász Péter

Forgalmirend-változások

I. Lánchíd utca: Harmadszor is átad-
ták, de ez még mindig nem az igazi

XI. Kelenvölgy: Több helyen is
történt változás, de mindenhol
ott a figyelmeztető tábla

XXII. Nagytétényi út: Nem kell hossza-
dalmasan várakozni a vasúti átjáró előtt

VIII. Golgota utca: Kettévágták az utcát
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Szomorú szívvel tudat-
juk mindenkivel, aki
ismerte és szerette,
hogy életének 62. évé-
ben örökre elment és
itt hagyta családját,
barátait és munkatár-
sait szeretett ellenőr
kollégánk, Kocsis Ákos.
Az élet kegyes volt hoz-
zá, mert a betegség fáj-
dalommentesen lett
úrrá szervezetén és Ő
szelíd emberként végig

bízott a földi gondviselésben, illetve abban, hogy meg-
gyógyul.

Közel negyed századot töltött a TAXISOK nagy családjá-
ban, mosolygós jókedvét és humorát mindvégig megőriz-
ve. Volt volános, tele5-ös és főtaxis. Mindig azon fárado-
zott, hogy a kezdő, még csak szárnyukat bontogató taxi-
soknak minden segítséget megadjon ahhoz, hogy igazi
szolgáltató váljon belőlük. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara évente oda-
ítéli a fővárosi taxizás érdekében végzett tevékenység ér-
tékeléseként a Haltenberger Samu életműdíjat. 2014 nya-
rán a Főtaxi Zrt. felterjesztette Őt a díjra melyet a kama-
ra a legnagyobb egyetértéssel el is fogadott. A meghívót
már betegsége késői stádiumában kapta meg, az elisme-
rés átmenetileg erőt adott neki. Sajnos hiába volt min-
den, a 2014. október 7-én megtartott díjátadón már nem
vehetett részt. Egy nappal a nagy esemény előtt, örökre

búcsút intett az Etikai Bizottság asztalának, ahová annyi-
ra visszavágyott. Felesége könnyeit visszafojtva, fájó szív-
vel vette át szeretett férje helyett a díjat.

Ákos imádta a munkáját a Főtaxi Etikai Bizottságában,
ahová visszavágyott, és mi nagyon visszavártuk, mert –
ahogy Ő mondta – a családja mellett ez jelentette neki az
életet. Igazságos, de szigorú ember volt, akinek a döntések
után mindig volt jó egy szava, hogy megnyugtassa taxis
kollégáját. Bár még csak pár nap telt el, hiánya nagyon fáj
mindnyájunknak. 

Úriember volt, az udvariasság mintaképe. Még felfogha-
tatlan, hogy soha többé nem nyit be az ajtón és nem hall-
juk a reggeli őszinte „kezét csókolom”-ot vagy a „szép jó
reggelt”-et.

Szép álmokat Neked, kedves Ákos. Úgy éltél, ahogy él-
ni akartál, és úgy haltál, ahogy az egy jó emberhez volt
méltó. 

„Az ég, a gépek és a repülés volt az életed,
Az emberek, a munka, a mosoly volt a léted.
Köszönjük, hogy éltél, s mindenkit szerettél, 
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. 
A haláltól minden ember nagyon fél, 
de a szívekben az arc, s a lét örökké él.”

S.A.

A Főtaxi Zrt. minden dolgozója és taxisai őszintén együtt
éreznek szeretett kollégánk családjával és barátaival.
Sok erőt és kitartást kívánunk az előttük álló hosszú, 

nehéz és szomorú napokra.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se; „Kapaszkodósáv”. A kapaszkodósávot
a párhuzamos közlekedés szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
2. Helyes a „C” válasz. Tilos a „Gyer-
mekszállítás” táblával megjelölt autóbuszt
kikerülni, valamint mellette a szembe jövő
forgalomnak elhaladni, ha az párhuzamos
közlekedésre nem alkalmas úttesten áll
és a gyermekek be- és kiszállását a veze-
tő az autóbusz mindkét oldali első és hát-
só irányjelzőjének egyidejű működtetésé-
vel jelzi.
3. Helyes a „C” válasz. A táblakombi-
náció azt jelzi a járművezetőnek, hogy
gyermekek úttestre lépésére kell számíta-
nia, valamint azt is, hogy 900 és 1900
óra között – 500 méteres útszakaszon –
30 km/h-s sebességkorlátozás van ér-
vényben.
4. Helyes a „B” válasz. A taxiban 150
cm-nél alacsonyabb gyermek az autó el-
ső ülésén csak a testméretéhez és test-
súlyához igazodó kialakítású gyermekbiz-
tonsági rendszerben rögzítve szállítható.
Ilyen esetben a gyermekbiztonsági rend-
szert a taxi e célra gyárilag kialakított rög-
zítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó

biztonsági övhöz kell rögzíteni a gyártója
által megadott információknak megfelelő-
en.
5. Helyes a „C” válasz. A taxi szokásos
haladási irányával ellentétes irányban az
első üléséhez beszerelt gyermekbiztonsá-
gi rendszerben csak akkor szállíthat 150
cm-nél alacsonyabb gyermeket, ha a lég-
zsák működésbe lépését megakadályoz-
za.
6. Helyes a „C” válasz. Egy gyermek-
nek a taxi jobb első ülésén történő szállí-
tása esetében a vezetőnek figyelnie kell
arra, hogy az ülés teljesítse többek között
az ENSZ EGB vonatkozó előírásait. A
gyermekbiztonsági rendszereket a ben-
nük elhelyezett gyermek testsúlya szerint
sororják csoportokba. Az ülés kötelező
használatát pedig a gyermek testmagas-
sága (150 cm alatt) alapján írják elő. 
7. Helyes az „A” válasz. Ha a jármű-
veknek a forgalomirányító fényjelző ké-
szülék piros jelzésére meg kell állniuk –
előre sorolás céljából –, kétkerekű motor-
kerékpárral az álló járművek mellett vagy
azok között előre szabad haladni.
8. Helyes a „C” válasz. A taxit helyzet-
jelző lámpával éjszaka és korlátozott látá-

si viszonyok között – a tompított fényszó-
róval egyidejűleg – kell kivilágítani, vala-
mint ugyancsak éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok esetén szükséges kivilágí-
tani, ha az autó az úttesten áll és közvilá-
gítás vagy egyéb külső fényforrás kellően
nem világítja meg.
9. Helyes a „B” válasz. A személygép-
kocsi nyári gumiabroncsa csak addig
használható, amíg a futófelület bordázatá-
nak magassága – a teljes futófelületen –
eléri az 1,6 mm-t.
10. Helyes az „A” válasz. Az útburko-
lati jel a menetrend szerint közlekedő au-
tóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét,
illetőleg a taxi állomását jelzi.
11. Helyes az „A” válasz. Ha a vasúti
átjáró mindkét irányból kellő távolságra
belátható az adott műszaki hiba ellenére
a taxis álló helyzetből kellő módon meg
tud győződni arról, hogy vasúti jármű
nem közeledik és a továbbhaladás bizton-
ságos.
12. Helyes a „C” válasz. Az ábrázolt út-
kereszteződésben a kanyarodási szabály
szerint alakul az elsőbbség kérdése. Az
egyenesen haladó mezőgazdasági vonta-
tónak elsőbbsége van a kanyarodó part-
nereivel szemben, a jobbra bekanyarodó
villamos pedig számíthat a motoros el-
sőbbségadására.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

KKocsis Ákocsis Ákos (Fos (Főtőtaxi 1axi 1300)300)
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I. Lánchíd utca

Harmadszorra
is átadták a Lánchíd utcát – igaz, ezúttal nem ünnepélyes
keretek között –, de lapzártakor még csak a BKK járművek és a
célforgalom hajthatott be. 

VIII. Golgota utca 

A Tisztviselőtelep lakói megunták,
hogy a kínai piacról távozó teherautók tucatjai dübörögnek
végig a Golgota utcán, ezért lezárták az utca tér felőli sza-
kaszát. Így most hiába a „dugó” a Vajda Péter utcában, nem
lehet menekülőutat találni a benzinkút mögött. 
IX. Epreserdő utca 
Eddig is csillapított forgalmú övezet volt a József Attila lakótelep
szélső utcája, de legalább végig védett útvonal volt. Most lesze-
relték a „mackósajtokat”, így jobbkezes lett az utca. 

XI. Kelenvölgy 

Számtalan forgalmirend-
változás történt, nagyon figyeljünk oda a Bazsalikom utca,
Alabástrom utca környékén. Több utcában sebességcsökken-
tést vezettek be, több, eddig jobbkezes utca védett utca lett, és
van ahol egyirányú lett az eddig kétirányú utca. Mindenhol
precízen figyelmeztetnek a változásra. 
XXII. Nagytétényi út

Elkészült az új elkerülő út, amelyik levezet az új
6-os útra. Így például a Bartók Béla úti lakótelepről érkezőknek
nem kell bemenni Campona környékére, hanem a vasúti átjárót
elkerülve mehetnek a Centrum felé. 

Juhász Péter

Forgalmirend-változások

I. Lánchíd utca: Harmadszor is átad-
ták, de ez még mindig nem az igazi

XI. Kelenvölgy: Több helyen is
történt változás, de mindenhol
ott a figyelmeztető tábla

XXII. Nagytétényi út: Nem kell hossza-
dalmasan várakozni a vasúti átjáró előtt

VIII. Golgota utca: Kettévágták az utcát
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A nyár ismét elmúlt, de az őszi napok hű-
vösében azért van mire visszagondolni.
Történtek kellemes dolgok, vannak élmé-
nyek. 

Néhány napot pihenéssel töltöttem a
török tengerparton, teljes ellátással. Az
idő jó, süt a nap, a víz meleg, a sör hi-
deg, szép tájak, minaret, mecset, mi kell
még? A török konyha jó, sok zöldség,
gyümölcs, s itt láttam a valóságban is fa-
ragott dinnye szobrot, ami igen ügyes,
látványos dolog. A tojásos lecsójuk pont,
mint itthon, és tarhonyát is igen jól készí-
tettek, de levesekből gyengén állnak.
Azért hiányzott a hazai koszt, s így mikor
hazaérkeztem, hát lazultam kicsit a kony-
hában. Sütöttem nyulat.

A menü: tűzdelt nyúlgerinc tejszí-
nes vargányával, paradicsom-salátá-
val. Lássuk hogyan készítettem: 

A tisztított nyúlgerincet megtűzdeltem
füstöltszalonna-
csíkokkal, fűsze-
reztem, majd be-
takartam szalon-
nával, fóliába te-
kertem, kicsit pi-
hentettem. Majd
vajat és sört tet-
tem alá, s így
sütöttem köze-
pes lángon
másfél órát. Ezt
követően ki-
bontottam,
színre pirítot-
tam, majd is-
mét pihentet-
tem. Közben a
gomba is el-
készült, mo-
gyoróolajon egy kis fej reszelt hagy-
mát pirítottam, majd rádobtam a darabolt

vargá-
nyagombát. Só, bors, kevés szerecsen-
dió és gyömbér, de tényleg csak kicsi,
hogy a gomba valódi ízét ne nyomjuk el.
Majd besűrítettem tejszínnel és kész. 

Tálalásnál a szépen szeletelt nyúlhús
mellé rizsgombócot tettem, s így
öntöttem mellé a vargánya-már-
tást. A paradicsom-salátához
most apró kockára vágtam a pa-
radicsomot és a lilahagymát, ke-
vertem bele. Továbbá bőven
friss petrezselyemzöldet, s így
öntöttem nyakon az ecetes, cuk-
ros salátalével. Mondanom sem
kell, jól sikerült vacsora volt.

Itt jegyzem meg, hogy a
szomszédban gyönyörű nyulak
fejlődnek, még egy jó hónap és
lehet, bográcsban a helyük. 

De addig is fakanalas jó ét-
vágyat kívánok:

Soós István 
City22

Sherlock Holmes meghal, és felke-
rül a mennyországba. Ott áll Szent
Péter elõtt, aki megkérdi kilétét.

– Sherlock Holmes vagyok.
– Nem hiszem el... bizonyítsd be va-

lahogy. Mondjuk... találd meg nekem
Ádámot a tömegben!

Sherlock fogja magát, és nem egé-
szen 20 másodperc múlva ott áll
Ádámmal Szent Péter elõtt.

– Hogy csináltad ezt? Itt férfiak mil-
liárdjai vannak!

– Nos... egyszerû. Beálltam a fickók
közé, mindenkit elküldtem az anyjá-
ba... ez meg csak ott téblábolt egye-
dül. 

* * *
Több férfi hagyná ott a családját,

ha tudná, hogyan kell összecsoma-
golni.

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Előkészítés alatt
a hozzávalók

Szobor, dinnyéből

Egy mecset pálmafával.
Jó erre ősszel emlékezni

Tálalva

Sütés előtt a nyúlgerinc

Paradicsom-salá-
ta hagymával

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:52  Page 46

Taxi okt 48o.indd   46 10/16/14   2:28 PM



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

46

A nyár ismét elmúlt, de az őszi napok hű-
vösében azért van mire visszagondolni.
Történtek kellemes dolgok, vannak élmé-
nyek. 

Néhány napot pihenéssel töltöttem a
török tengerparton, teljes ellátással. Az
idő jó, süt a nap, a víz meleg, a sör hi-
deg, szép tájak, minaret, mecset, mi kell
még? A török konyha jó, sok zöldség,
gyümölcs, s itt láttam a valóságban is fa-
ragott dinnye szobrot, ami igen ügyes,
látványos dolog. A tojásos lecsójuk pont,
mint itthon, és tarhonyát is igen jól készí-
tettek, de levesekből gyengén állnak.
Azért hiányzott a hazai koszt, s így mikor
hazaérkeztem, hát lazultam kicsit a kony-
hában. Sütöttem nyulat.

A menü: tűzdelt nyúlgerinc tejszí-
nes vargányával, paradicsom-salátá-
val. Lássuk hogyan készítettem: 

A tisztított nyúlgerincet megtűzdeltem
füstöltszalonna-
csíkokkal, fűsze-
reztem, majd be-
takartam szalon-
nával, fóliába te-
kertem, kicsit pi-
hentettem. Majd
vajat és sört tet-
tem alá, s így
sütöttem köze-
pes lángon
másfél órát. Ezt
követően ki-
bontottam,
színre pirítot-
tam, majd is-
mét pihentet-
tem. Közben a
gomba is el-
készült, mo-
gyoróolajon egy kis fej reszelt hagy-
mát pirítottam, majd rádobtam a darabolt

vargá-
nyagombát. Só, bors, kevés szerecsen-
dió és gyömbér, de tényleg csak kicsi,
hogy a gomba valódi ízét ne nyomjuk el.
Majd besűrítettem tejszínnel és kész. 

Tálalásnál a szépen szeletelt nyúlhús
mellé rizsgombócot tettem, s így
öntöttem mellé a vargánya-már-
tást. A paradicsom-salátához
most apró kockára vágtam a pa-
radicsomot és a lilahagymát, ke-
vertem bele. Továbbá bőven
friss petrezselyemzöldet, s így
öntöttem nyakon az ecetes, cuk-
ros salátalével. Mondanom sem
kell, jól sikerült vacsora volt.

Itt jegyzem meg, hogy a
szomszédban gyönyörű nyulak
fejlődnek, még egy jó hónap és
lehet, bográcsban a helyük. 

De addig is fakanalas jó ét-
vágyat kívánok:

Soós István 
City22

Sherlock Holmes meghal, és felke-
rül a mennyországba. Ott áll Szent
Péter elõtt, aki megkérdi kilétét.

– Sherlock Holmes vagyok.
– Nem hiszem el... bizonyítsd be va-

lahogy. Mondjuk... találd meg nekem
Ádámot a tömegben!

Sherlock fogja magát, és nem egé-
szen 20 másodperc múlva ott áll
Ádámmal Szent Péter elõtt.

– Hogy csináltad ezt? Itt férfiak mil-
liárdjai vannak!

– Nos... egyszerû. Beálltam a fickók
közé, mindenkit elküldtem az anyjá-
ba... ez meg csak ott téblábolt egye-
dül. 

* * *
Több férfi hagyná ott a családját,

ha tudná, hogyan kell összecsoma-
golni.

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Előkészítés alatt
a hozzávalók

Szobor, dinnyéből

Egy mecset pálmafával.
Jó erre ősszel emlékezni

Tálalva

Sütés előtt a nyúlgerinc

Paradicsom-salá-
ta hagymával

ujtaxi.qxd  10/15/14 07:52  Page 46

Taxi okt 48o.indd   47 10/16/14   2:28 PM



Ajánlatunk 2014. október 31-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 92 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 92 Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120 
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
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NE FUSSON KI AZ IDŐBŐL:
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