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

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

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI

opel.hu

Kombinált használat esetén az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km, változattól 
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedé-
sekhez. A kép illusztráció.

Opel Astra akár

3.825.000 Ft-ért!*
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TTiisszzttuulluunnkk??
Eltelt egy év…

2013 áprilisában jelent meg a fővárosi
taxiszolgáltatást szabályozni hivatott ren-
delet. A jogszabály eltérő határidőket ál-
lapított meg az újonnan rendszerbe állí-
tandó és a már rendszerben lévő jármű-
vek tekintetében. Ez utóbbiaknál még to-
vábbi megkülönböztetés is történt a gép-
kocsik kora szerint. Anélkül, hogy részle-
tesen idéznénk ezt a jogszabályt (megtet-
tük korábbi számainkban), nézzük a négy
meghatározó határidőt, amit fontosnak
tartottunk a szakma rendezése és tisztu-
lása szempontjából. 

Vegyük először 2013. szeptember el-
sejét, a ren-
delet hatály-
balépésének
dátumát. Ek-
kor  valami el-
kezdődött.
Már nem le-
hetett tíz év-
nél idősebb autókat használatba venni,
és a taxik elkezdtek „sárgulni”. Megkap-
tuk a fix tarifát is. Reméltük, hogy ennek
kapcsán tisztább kép alakul ki, talán a
„hiénának” nevezett utas-átverős taxisok-
nak nem éri meg ez a beruházás. Téved-
tünk. Ők is sárgítottak.

A következő határidő 2014. január 15-e
volt, amikor is kiestek a 15 évnél régebbi
„betegágyak” a szolgáltatók közül. Úgy
véltük, a droidokat tartó vállalkozások egy
része eltűnik majd, hiszen jellemzően ők
tartottak öreg autókat. Tévedtünk. Inkább
egyéni vállalkozások szűntek meg, nagy-
részt az idősebb, nyugdíjas generáció-
ból. Némelyek átmentek alkalmazottnak,
mások teljesen abbahagyták tevékenysé-
güket. A fővárosi taxik mennyisége azon-
ban nem csökkent számottevően.

A harmadik határidőt most éljük. 2014.
szeptember elsejétől elméletileg nem
szolgáltathat olyan taxi a fővárosban,
amely nem minősített, nem sárga. Azért
csak elméletileg, mert tavaly többen is
előrehozták drosztengedély-kiváltásukat,
és a szeptemberben lejáró passzusokat
már augusztusban megújították, így még
egy évig nem kellett megfelelniük a szi-
gorú feltételeknek. Igen ám, de az au-
gusztusban kiváltott, ám csak szeptem-
berben lejáró drosztengedélyek is egy
évig érvényesek, így – bár elenyésző
számban – de e hónapban találkozha-
tunk még nem sárga, nem minősített taxi-
val. Az igazi fordulópont október elsején
lesz, amikor már senki, semmilyen indok-
kal nem dolgozhat minősítés nélküli taxi-
val. Október elsejétől minden budapesti
taxi sárga. Úgy véltük, hogy ekkor majd
jóval könnyebb lesz megállapítani, melyik
taxi dolgozik engedély nélkül a főváros-

ban. Ismét téved-
tünk. E lapban is többször közöltünk már
olyan képeket, amelyeken sárgára fóliá-
zott, de drosztengedéllyel nem rendelke-

ző taxik, vagy taxinak kinéző
autók láthatók. Fehér rend-
számos ál-taxik, sárga rend-
számos „személyszállítók”,
vagy vidéki engedéllyel ren-
delkező taxik. Dolgoznak,
megélnek. Semmilyen sza-

bály nem tiltja, hogy bárki sárgára fóliáz-
tassa az autóját. Semmilyen szabály nem
tiltja, hogy a tetején elhelyezzen egy
búrát „sofőr”, „futár”, vagy egyéb felirattal
(feltéve, hogy az nem világít). Azt kell
hogy mondjam, hogy sajnos pillanatnyi-
lag büntetlenül lehet „taxinak látszani”.
Elhittük, hogy az engedély nélküli sze-
mélyszállítást komolyan büntetik. Hatszáz-
ezer forint is lehet a bírság, ha valakit
ilyen tevékenységen kapnak. Állítólag
már több ilyen büntetést is kiszabott a
hatóság, vagy legalább is a feljelentések
eljutottak a megfelelő szervhez. De amíg
csak Határozatok mennek ajánlott leve-

Havi aforizma

A kurva életbe!

Einstein, Goethe, Churcill,

Thomas Mann, Petõfi Sándor,

Pál apostol, Marx, Buddha,

Sankar, Brutyó János 

és még sokan mások…

A BKK hivatalos
tájékoztatóját

lásd a 24. oldaltól

Folytatás az 5. oldalon
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Becsületes, tisztességes, jogköve-
tő magatartást tanúsító taxisok egy vagyont költenek arra, hogy

minősített taxijuk legyen. Ugyanakkor néhányan, fillérekért megvásá-
rolják a minősítést igazoló matricát… 

Vidéken levizsgáztatják a taxit, besárgítják, hogy megtévesszék az
utasokat. A vidéki vizsgaközpontok nem foglalkoznak azzal, miért
sárga a taxi. Ha sárga, akkor sárga. De akkor, minek a minősítés? 

Természetesen felteszem
ezeket a kérdéseket a főváros és a Budapesti Közlekedési Köz-
pont vezetőinek is.

Juhász Péter
(Most kaptuk a hírt, hogy az éjszakai órákban, az egyik taxiról egy-
szerűen letépték a minősítést igazoló matricát. Miután a taxitársaság
matricája a helyén maradt, nem valószínű a szándékos rongálás.
Sokkal inkább gyanítható, a matrica ma már másik taxin látható. A
Szerk.)

Minek a minősítés? 

Megnyugod-
hatunk, nemcsak Budapesten vannak „kollégák”! Ez
az autó a fesztiválok idején jött Tatabányáról. Szabadjelzőnek
látszó felirat van, csomagok vannak, utasok vannak, tehát min-
den rendben. Az utasnak taxi kell szabadjelzővel, taxiórával, a ta-
xisnak meg utas kell csomagokkal. Látszólag tehát a hozzá nem
értőnek minden stimmel, minden rendben van.
Más.

A város egyre több pontján láthatók a piros rendszámos Me-
seautók mellett már Tuk-tuk-ok is. Őket is igénybe lehet venni
például városnézésre, utazásra stb.. Természetesen díj ellené-
ben. Vajon mivel utaznának utasaik, ha ők nem lennének? Fu-
társzolgálattal, kiscsomagszállítókkal, sofőrszolgálattal, vagy a
jogszabályoknak mindenben megfelelő, minősített és egyben
adót fizető taxikkal? A kérdés költői.   

Tisztelt rendeletakotók! Tényleg minden rendben
van?

Név és cím szerkesztőségben

Futárszolgálat (vagy mi?)

Egyre több ilyen tuk-tuk fuvaroz
a fővárosban. Állítják, ők nem
taxiszolgáltatók, mert csak az
igénybevételi időért kell fizetni

A Batthyány térről éppen há-
rom tuk-tuk induk utasokkal

Futárszolgálat. A cso-
magok mellé utas is jár

Minősítettnek
látszó taxi, nem
minősíthető
szabadjelzővel

Minősítettnek látszó taxi egy nem
minősített társaság védjegyével
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lekben, meg büntetési csekkek, amit az
érintettek nyilván laza mozdulattal dobnak a
kukába, addig nem lesz foganatja a bünte-
tésnek. Pedig a szabálysértésekről szóló tör-
vény több szankciót is lehetővé tesz, ezek kö-
zött említeném az „elkobzást” (2012. évi II.
törvény): „18. § (1) El kell kobozni azt a dol-
got: a) amelyet a szabálysértés elkövetésé-

hez eszközül használtak vagy arra szántak,”
A törvény nem lehetőséget említ, hanem azt
mondja, hogy el kell kobozni. Azt hiszem, ez
lenne az igazán visszatartó erő. Csak vala-
melyik hatóságnak fel kellene már vállalnia…

Végül a negyedik határidő, 2015. július 1.
Ettől az időponttól már nem szolgáltathat
olyan taxi Budapesten, amely nem felel meg

teljes mértékben a fővárosi taxirendelet felté-
teleinek. Talán mondhatjuk, hogy ekkor derül
ki, hányan is maradtunk. Az előírások: tíz év-
nél fiatalabb sárga színű autó, klíma,
bankkártyaolvasó, téli gumi. BKK által minő-
sítve, fix tarifával, taxiengedéllyel,
drosztengedéllyel. Talán addigra tényleg
megtisztul a szakma. Vagy még akkor sem…?

5

Első fokon betiltották az Ubert Németországban, így a frakfurti bíró-
ság döntése alapján sem Berlinben, sem pedig az ország területén
nem működhet az egyre gyorsabban terjeszkedő szolgáltató, mert nin-
csenek meg a személyszállítási iparban szükséges engedélyeik. Ha
valakit rajtakapnak, hogy a tiltás ellenére dolgozik, 250 ezer eurós bír-
ságra számíthat.

Miközben az Amerikai Egyesült Államokban egyre durvább konkuren-
ciaharc kezd kibontakozni a két új típusú személyszállító szolgáltatást
nyújtó cég, az Uber valamint a Kyft között, addig a németek igen hamar
rövidre zárták a probléma megoldását: betiltották az Uber működését.

Az összes elérhető médiafelületen küzd egymás ellen a szolgáltatás
egyik bölcsőjében, San Franciscóban a két nagy rivális cég, melyek
az okostelefonos alkalmazásra épülő, a személyszállítási szolgáltatói
ágat felforgató üzleti modellre alapoznak. Az első nagynak számító
Uber és versenytársa, a nemrég árháborút is indító Lyft kölcsönösen
azzal vádolják egymást, hogy a másik hamis rendelésekkel okoz kárt a
cégnek és az önkéntes sofőröknek, mégpedig úgy, hogy leadják a
rendelést, majd az utolsó pillanatban lemondják.

A Lyft állítása szerint 5.560-szor „futottak lukra” így a sofőrjeik. Az
Uber ezt tagadja, ők azzal gyanúsítják versenytársukat, hogy velük ezt
12.900-szor tették meg, sőt, hogy tovább szítsák az indulatokat, a Lyft
társalapítóját azzal vádolják, hogy ő maga is személyesen részese volt
ennek. Úgy gondolják, hogy a „mocskos taktika” hátterében az áll,
hogy a Lyft befektetőinek egy része szemet vetett az Uberre.

A küzdelem más frontokon is zajlik: a cégek „fejpénz” kitűzésével

igyekeznek elcsábítani
egymás sofőrjeit, és kü-
lönösen a gyakorlott –
feltehetően korábban a
hagyományos taxi-

cégeknél dolgozó – tapasztalt és gyakorlott sofőrök megszerzését dí-
jazzák.

A történésekre mindenképp érdemes odafigyelni, mivel az Ameriká-
ból indult szolgáltatástípus Európában is hódít, és a tengerentúli konf-
liktusok kontinensünkön is sorra megjelennek.

A frankfurti bíróság döntése alapján az Uber sem Berlinben, sem
pedig általában Németországban nem működhet, mert nincsenek
meg a személyszállítási iparban szükséges engedélyeik. Ezzel a dön-
téssel mattot kaphat az egyik legnépszerűbb alternatív közösségi uta-
zós szolgáltatás, amiben az utasok egy mobiltelefonos alkalmazás se-
gítségével választanak maguknak a szolgáltatást nyújtó autósok közül
a kért viteldíj és más preferenciák alapján.

A döntés két héttel a berlini, és egy hónappal a frankfurti működés
betiltása után született. A különbség most nem csak a hatály kiterjesz-
tésében, de a büntetési tételek nagyságában is látható.

Az Uber természetesen fellebbezhet, de amíg a döntés érvényben
van, 250 ezer euróra is büntethetik a működtetőket, ha nem állítják le
a programot.

A német jogrendszert és alkalmazóinak hozzáértését ismerve, szin-
te bizonyos, hogy az új szolgáltató rövid pályafutása leáldozóban, a
kérdés csupán annyi: amennyiben Magyarországon is felbukkan a
személyszállítási szolgáltatási piacon az Uber, lesz-e annyira erős a ta-
xis lobbi, hogy a jog erejével lépjen fel a konkurenciát jelentő vállalko-
zás ellen? k.z.t.

Folytatás az 3. oldalról

HHaattáárr iiddőőkk ,,   kköövveettee llmméénnyyeekk ::
Határidõ a rendelet Határidõ a rendelet 

megjelenésekor megjelenése után
Követelmények már érvényes üzembeállított

drosztengedéllyel gépkocsik esetén
rendelkezõ 

gépkocsik esetén

Egységes tarifa, 450-280-70 
Egységes tarifa- és tájékoztató táblák a gépkocsikban 2013.09.01
Teljes dohányzási tilalom

A gyártási évtõl számított 15 éves korhatár 2014.01.15

Mûködõ POS-terminál 
Október 15-tõl március 15-ig téli gumi használata 
Mûködõképes klíma 2014.09.01
RAL 1023 sárga szín 2013.09.01
Taxi pepita sáv, tájékoztató feliratok, taxiengedély szám 
Egységes szabadjelzõ, vagy társaságok jogvédett szabadjelzõje

A gyártási évtõl számított 10 éves korhatár 
Minimum 55kW motorteljesítmény 
Minimum 2550 milliméter tengelytáv 2015.07.01 
Minimum 430 literes csomagtartó (kombi 390 liter, hibrid 300 liter) 
Euro 4 környezetvédelmi besorolás

Euro 5 környezetvédelmi besorolás 2018.01.01 2018.01.01

Élesedő konkurenciaharc az USA-ban

Betiltották az Ubert Németországban
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Becsületes, tisztességes, jogköve-
tő magatartást tanúsító taxisok egy vagyont költenek arra, hogy

minősített taxijuk legyen. Ugyanakkor néhányan, fillérekért megvásá-
rolják a minősítést igazoló matricát… 

Vidéken levizsgáztatják a taxit, besárgítják, hogy megtévesszék az
utasokat. A vidéki vizsgaközpontok nem foglalkoznak azzal, miért
sárga a taxi. Ha sárga, akkor sárga. De akkor, minek a minősítés? 

Természetesen felteszem
ezeket a kérdéseket a főváros és a Budapesti Közlekedési Köz-
pont vezetőinek is.

Juhász Péter
(Most kaptuk a hírt, hogy az éjszakai órákban, az egyik taxiról egy-
szerűen letépték a minősítést igazoló matricát. Miután a taxitársaság
matricája a helyén maradt, nem valószínű a szándékos rongálás.
Sokkal inkább gyanítható, a matrica ma már másik taxin látható. A
Szerk.)

Minek a minősítés? 

Megnyugod-
hatunk, nemcsak Budapesten vannak „kollégák”! Ez
az autó a fesztiválok idején jött Tatabányáról. Szabadjelzőnek
látszó felirat van, csomagok vannak, utasok vannak, tehát min-
den rendben. Az utasnak taxi kell szabadjelzővel, taxiórával, a ta-
xisnak meg utas kell csomagokkal. Látszólag tehát a hozzá nem
értőnek minden stimmel, minden rendben van.
Más.

A város egyre több pontján láthatók a piros rendszámos Me-
seautók mellett már Tuk-tuk-ok is. Őket is igénybe lehet venni
például városnézésre, utazásra stb.. Természetesen díj ellené-
ben. Vajon mivel utaznának utasaik, ha ők nem lennének? Fu-
társzolgálattal, kiscsomagszállítókkal, sofőrszolgálattal, vagy a
jogszabályoknak mindenben megfelelő, minősített és egyben
adót fizető taxikkal? A kérdés költői.   

Tisztelt rendeletakotók! Tényleg minden rendben
van?

Név és cím szerkesztőségben

Futárszolgálat (vagy mi?)

Egyre több ilyen tuk-tuk fuvaroz
a fővárosban. Állítják, ők nem
taxiszolgáltatók, mert csak az
igénybevételi időért kell fizetni

A Batthyány térről éppen há-
rom tuk-tuk induk utasokkal

Futárszolgálat. A cso-
magok mellé utas is jár

Minősítettnek
látszó taxi, nem
minősíthető
szabadjelzővel

Minősítettnek látszó taxi egy nem
minősített társaság védjegyével
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lekben, meg büntetési csekkek, amit az
érintettek nyilván laza mozdulattal dobnak a
kukába, addig nem lesz foganatja a bünte-
tésnek. Pedig a szabálysértésekről szóló tör-
vény több szankciót is lehetővé tesz, ezek kö-
zött említeném az „elkobzást” (2012. évi II.
törvény): „18. § (1) El kell kobozni azt a dol-
got: a) amelyet a szabálysértés elkövetésé-

hez eszközül használtak vagy arra szántak,”
A törvény nem lehetőséget említ, hanem azt
mondja, hogy el kell kobozni. Azt hiszem, ez
lenne az igazán visszatartó erő. Csak vala-
melyik hatóságnak fel kellene már vállalnia…

Végül a negyedik határidő, 2015. július 1.
Ettől az időponttól már nem szolgáltathat
olyan taxi Budapesten, amely nem felel meg

teljes mértékben a fővárosi taxirendelet felté-
teleinek. Talán mondhatjuk, hogy ekkor derül
ki, hányan is maradtunk. Az előírások: tíz év-
nél fiatalabb sárga színű autó, klíma,
bankkártyaolvasó, téli gumi. BKK által minő-
sítve, fix tarifával, taxiengedéllyel,
drosztengedéllyel. Talán addigra tényleg
megtisztul a szakma. Vagy még akkor sem…?
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Első fokon betiltották az Ubert Németországban, így a frakfurti bíró-
ság döntése alapján sem Berlinben, sem pedig az ország területén
nem működhet az egyre gyorsabban terjeszkedő szolgáltató, mert nin-
csenek meg a személyszállítási iparban szükséges engedélyeik. Ha
valakit rajtakapnak, hogy a tiltás ellenére dolgozik, 250 ezer eurós bír-
ságra számíthat.

Miközben az Amerikai Egyesült Államokban egyre durvább konkuren-
ciaharc kezd kibontakozni a két új típusú személyszállító szolgáltatást
nyújtó cég, az Uber valamint a Kyft között, addig a németek igen hamar
rövidre zárták a probléma megoldását: betiltották az Uber működését.

Az összes elérhető médiafelületen küzd egymás ellen a szolgáltatás
egyik bölcsőjében, San Franciscóban a két nagy rivális cég, melyek
az okostelefonos alkalmazásra épülő, a személyszállítási szolgáltatói
ágat felforgató üzleti modellre alapoznak. Az első nagynak számító
Uber és versenytársa, a nemrég árháborút is indító Lyft kölcsönösen
azzal vádolják egymást, hogy a másik hamis rendelésekkel okoz kárt a
cégnek és az önkéntes sofőröknek, mégpedig úgy, hogy leadják a
rendelést, majd az utolsó pillanatban lemondják.

A Lyft állítása szerint 5.560-szor „futottak lukra” így a sofőrjeik. Az
Uber ezt tagadja, ők azzal gyanúsítják versenytársukat, hogy velük ezt
12.900-szor tették meg, sőt, hogy tovább szítsák az indulatokat, a Lyft
társalapítóját azzal vádolják, hogy ő maga is személyesen részese volt
ennek. Úgy gondolják, hogy a „mocskos taktika” hátterében az áll,
hogy a Lyft befektetőinek egy része szemet vetett az Uberre.

A küzdelem más frontokon is zajlik: a cégek „fejpénz” kitűzésével

igyekeznek elcsábítani
egymás sofőrjeit, és kü-
lönösen a gyakorlott –
feltehetően korábban a
hagyományos taxi-

cégeknél dolgozó – tapasztalt és gyakorlott sofőrök megszerzését dí-
jazzák.

A történésekre mindenképp érdemes odafigyelni, mivel az Ameriká-
ból indult szolgáltatástípus Európában is hódít, és a tengerentúli konf-
liktusok kontinensünkön is sorra megjelennek.

A frankfurti bíróság döntése alapján az Uber sem Berlinben, sem
pedig általában Németországban nem működhet, mert nincsenek
meg a személyszállítási iparban szükséges engedélyeik. Ezzel a dön-
téssel mattot kaphat az egyik legnépszerűbb alternatív közösségi uta-
zós szolgáltatás, amiben az utasok egy mobiltelefonos alkalmazás se-
gítségével választanak maguknak a szolgáltatást nyújtó autósok közül
a kért viteldíj és más preferenciák alapján.

A döntés két héttel a berlini, és egy hónappal a frankfurti működés
betiltása után született. A különbség most nem csak a hatály kiterjesz-
tésében, de a büntetési tételek nagyságában is látható.

Az Uber természetesen fellebbezhet, de amíg a döntés érvényben
van, 250 ezer euróra is büntethetik a működtetőket, ha nem állítják le
a programot.

A német jogrendszert és alkalmazóinak hozzáértését ismerve, szin-
te bizonyos, hogy az új szolgáltató rövid pályafutása leáldozóban, a
kérdés csupán annyi: amennyiben Magyarországon is felbukkan a
személyszállítási szolgáltatási piacon az Uber, lesz-e annyira erős a ta-
xis lobbi, hogy a jog erejével lépjen fel a konkurenciát jelentő vállalko-
zás ellen? k.z.t.
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Befejeztem,
elegem, van, vége, csak veszteséget termelek – néhány keserű ki-
fakadás azoknak a kollégáknak a szájából, akik úgy döntenek, hogy
feladják vállalkozásukat. Van aki az új követelményeknek már képte-
len megfelelni – akár anyagi okból, akár azért, mert egyszerűen be-
lefáradt a folytonos küszködésbe.  Mi a teendő a vállalkozás meg-
szüntetésekor? – kapjuk egyre gyakrabban a kérdést.

Egy taxis vállalkozás megszüntetésénél nagyon fontos a sorrend.
Mindenképpen a taxióra-szervizben kezdjük az ügyintézést, ne ma-
gunk szedjük ki az órát, hanem bízzuk azt szakemberre, már csak
azért is, mert a megfelelő adatszolgáltatás leadása ilyenkor a szerviz
feladata. A következő lépésben a helyi közlekedési felügyeletnél kez-
deményezni kell a taxiengedély és az arcképes igazolvány mindkét
lapjának leadását. Az erről kapott igazolással mehetünk aztán az ok-
mányirodába (fővárosi taxisok a Visegrádi utcai Központi Okmányiro-
dába), ahol leadjuk a sárga szolgáltatói rendszámot. Amennyiben a
gépkocsi műszaki vizsgája még – célszerűen legalább néhány hóna-
pig – érvényes, a kapott új fehér rendszámmal nem kell újravizsgáz-
tatni. Ha a műszakink is lejáróban van, az okmányiroda részletes tá-
jékoztatást ad a teendőkről. Készüljünk fel az új rendszámmal és az
új forgalmi engedéllyel kapcsolatos költségekre. Az írás elején emlí-
tett sorrend azért fontos, mert az ügyintézésnek ebben a stádiumá-
ban, amikor már a kocsin fehér rendszám van, semmiképpen se le-
gyen benne taxióra! Volt olyan kollégánk, aki e miatt kényszerült
hosszas magyarázkodásra, mert ál-taxisnak vélték.

A taxiengedély leadásával azonban még nem szűnt meg a vállal-
kozásunk, azt a vállalkozás megszűnésének bejelentésével tudjuk
megtenni a székhely szerint illetékes okmányiroda felé, kizárólag
elektronikus úton, saját ügyfélkapunkon keresztül (könyvelőnk nyil-
ván segíteni fog ebben). A bejelentéssel egyidejűleg a vállalkozói
igazolványt is le kell adnunk (személyesen vagy postai úton) abban
az okmányirodában, ahol azt kiadták számunkra. A leadásról hivata-
los igazolást kapunk, ezt meg kell őrizni az adójogi elévülési határ-
idő végéig. Fontos, hogy az egyéni vállalkozó egészen addig köte-
les járulékait fizetni – függetlenül attól, hogy tevékenységét végzi-e,
vagy nem – ameddig vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik! (Egye-
dül a munkaviszony melletti vállalkozó vállakozása „nem kér enni”,
ha nincs jövedelme). 

Soron kívüli adóbevallást nem kell tenni, legalábbis ami a szemé-
lyi jövedelemadózást illeti. A megszűnt vállalkozó az adóévet köve-
tően május 20-ig, már mint magánszemély vallja be adóját. Az ipar-
űzési adó tekintetében azonban más a helyzet, itt a vállalkozás
megszüntetését követő 15 napon belül záróbevallást kell adni.

A vállalkozás befejezésekor érdemes drosztengedélyünk lejártát
is megvizsgálni – ha még érvényes, a fennmaradó összeget a vál-
lalkozás megszűntetésének igazolásával a BKK visszatéríti. Ugyan-
ez nem vonatkozik a kamarai regisztrációs díjra, az ugyanis nem
megosztható, nem jár vissza belőle.

Fontos teendő még, hogy kötelező és esetleges csaco biztosítá-
sunkat módosítsuk, egyrész azért mert a kocsin új rendszám van,
másrészt meg azért, mert magánautóként nyilván kedvezőbb díjakat
kapunk.

Szerdán még a régi, pénteken már az új autóval

Rövidíthető az ügyintézés
Szomorúan hallom kollégáktól, hogy két-három hetet is kihagynak egy
kocsicserénél, mert itt is baj van, ott is probléma akad. Szerintem
csak szervezés kérdése az egész. Szakmai lapunkban már sok írás je-
lent meg a taxiváltással kapcsolatban. Egy kolléga még pontokba is
szedte mi a teendő napról napra. Én a kocsi átvétele előtt már egy hó-
nappal kezdtem tervezni-szervezni mindent, így a forgatókönyv szerint
alakult az autócsere. Szerdán még a régi autóval taxiztam, pénteken
már az újjal… 

Kocsiátvétel előtt 
Teendő: Helyszín:
Erkölcsi bizonyítvány igénylése Posta
NAV „0” papír  igénylése Könyvelő (internet)
Fővárosi  Önkormányzat „0” papír V. Bárczi István utca
Kerületi Önkormányzat „0” papír Saját önkormányzat
Kötelező Biztosítás Saját biztosító
„HBNYR” Közjegyző

Megjegyzések: 
A NAV „nullás papírt” személyesen is át lehet venni a NAV valamelyik
kirendeltségben, de kérhető postai kézbesítés is a lakcímünkre. A
„HBNYR” „magyarul” Hitel Biztosítási Nyilvántartási Rendszer
egy teljesen új dolog, amit a március 17.  napján változott Polgári Tör-
vénykönyv változásnak „köszönhetünk”. Minden hitelfelvevőnek be kell
lépnie a rendszerbe. Tehát ez csak azokat érinti, akik „bankos autóval”
szeretnének taxizni. 

A Mozaikba majd vinni kell a „sétáló papír” átvételéhez: erkölcsi bi-
zonyítványt, NAV „nullás papírt”, Fővárosi Önkormányzat „nullás pa-
pírt”, Kerületi Önkormányzat „nullás papírt”. Ha „bankos”autóval sze-
retnénk taxizni, akkor banki engedélyt, lízingszerződést. Ha új arcké-
pes igazolványt szeretnénk, akkor: 2 darab fényképet.

A Mozaikban csak készpénzzel fizethetünk, de a telephely előtt van
egy pénzkiadó automata, ott vehetünk fel pénzt, szükség esetén. Cél-
szerű a Fővárosi Önkormányzatnál vezetett számlánkon tartalékolni a
szükséges összeget, különben ott is mehetünk a postára. 

Amennyiben elfelejtkezünk az erkölcsi bizonyítványról, a Központi
Okmányirodában (XIII. Visegrádi utca 110.) – némi felár megfizetését
követően – azonnal is átvehetjük.  A Visegrádi utcában kártyával fizet-
hetünk, de ha nincs elég pénz a kártyán, akkor a szomszédos épület-
ben lévő Postán, csekken is rendezhetjük a fizetnivalókat. A Visegrádi
utcában időpontot is tudunk kérni előzetesen a www.kekkh.gov.hu
internetes oldalon, akkor nem kell várakozással elfecsérelni az időn-
ket. 

Kocsiátvétel után:
Teendő: Helyszín:
Sárgítás szabadon választott
Sétálópapír átvétele III. Mozaik
Sárga rendszám igénylése XIII. Visegrádi
Taxi kezes biztosítás 
Taxióra beszerelés szabadon választott
URH beszerelés szabadon választott
BKK szemle VIII. Asztalos S.
Taxivizsga Nemz. Közlekedési Hatóság
Taxiengedély  átvétele III Mozaik
Sárga rendszám átvétele XIII. Visegrádi

Új autóval a taxizás megkezdése után 
Teendő: Helyszín:
Sárgítás bejelentése Mozaik
Sárgítás beírása Visegrádi
Taxiállomás-haszn. engedély átvétele VIII. Asztalos

Ha új autóval kezdünk taxizni, a forgalmi-cserénél már eleve beírják a
sárgítást az új forgalmiba, nem kell külön elmenni beíratni.  A végle-
ges taxiállomás-használati szerződés átvételére 30 nap a határidő, pél-
dául, ha péntek este vesszük át az új forgalmit, a sárga rendszámmal,
akkor nyugodtan dolgozhatunk a hétvégén úgy, hogy nincs kint a szél-
védőn az amúgy teljesen felesleges „Taxiállomás-használati engedély”
matrica.  

Öreg a szemorvosnál:
– Jó napot, Pista bácsi! Régen láttam.
– Hja, régen én is, doktor úr!
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Adóügyi szempontból az APEH közleménye ad útbaigazítást: 

Milyen nyomtatványokat, bevallásokat kell benyúj-
tania az egyéni vállalkozónak tevékenysége meg-
szüntetésekor?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 33. § (3)
bekezdésének e) pontja értelmében a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély-
nek – amennyiben e tevékenységét megszünteti – soron kívüli be-
vallást kell benyújtania valamennyi adójáról – kivéve a magánsze-
mélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről
éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le
nem fedett időszakról. A soron kívüli adóbevallást mind az éves el-
számolású adókról, mind pedig azokról az adókról, amelyeknél az
adómegállapítási időszak egy hónap vagy egy negyedév, a soron kí-
vüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon be-
lül kell benyújtani.

Az alább felsorolt bevallásokat kell a megszűnést követően so-
ron kívül beadni:
• 1458-as számú bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak

nem minősülő egyéni vállalkozó járulék- és szociális hozzájárulási
adó  kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági ős-
termelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről; 

• 1401-es számú bevallás az egyes adókötelezettségekről az állam-
háztartással szemben havi, évközi (negyedéves), valamint az éves
bevallás benyújtására kötelezett adózók részére; (amennyiben
„NY” jelű nyomtatvány nem volt beküldve erre az időszakra)

• 1465-ös számú áfa bevallás az általános forgalmi adó kötelezett-
ségének, illetve jogosultságának összegéről (amennyiben az
egyéni vállalkozó az általános forgalmi adó alanya volt); 

• 1408-as számú havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal össze-
függő adóról, járulékokról és egyéb adatokról (amennyiben az
egyéni vállalkozó alkalmazottat foglalkoztatott). 
A vállalkozói igazolvány visszaadásával megszűnik az egyéni vál-

lalkozó biztosítási jogviszonya, ezért a 14T1041-es számú változás-
bejelentő nyomtatványon tud kijelentkezni. Az adóügyek elektroni-
kus intézésére adott állandó meghatalmazást, megbízást a T182-es
adatlapon lehet visszavonni.

Cseng a telefon a kórház belosz-
tályán, az ügyeletes nõvér veszi fel
a hívást.

– Jó napot kívánok. Nagy
Józsefné a 3-as szobában fekszik.
Négy napja jött be szívpanaszok-
kal. A hogyléte felõl szeretnék ér-
deklõdni.

– Igen, most néztem éppen a
kórlapját. Az EKG-ja kifogástalan,
a vérképe is problémamentes, ki-
sebb szívidegessége lehetett, a
hétvégén hazamehet.

– Ön hozzátartozója?
– Nem, nem vagyok hozzátarto-

zója. Én vagyok Nagy Józsefné. De
ebben a kib...ott kórházban senki
nem mond nekem semmit...

* * *
Tûz volt a kórházban. Miután el-

oltották a tüzet, a tûzoltók fõnöke
jelenti a fõorvosnak.

– A tüzet eloltottuk. Az alagsor-
ban találtunk három áldozatot.
Mesterséges légzést alkalmazva
kettõt sikeresen visszahoztuk az
életbe, a harmadik sajnos nem járt
sikerrel. 

A fõorvos elájul – amikor magá-
hoz tér, mondja a tûzoltónak: – Tud-
ja maga azt, hogy az alagsorban
nincs semmi más, csak a hullaház?

* * *
Bemegy Kovács a patikába, és

megkérdezi:
– Tudna nekem adni valamilyen

hajtószert?
– Milyenre gondol, hashajtó, fé-

reghajtó?
– Rekedtség ellenit.
– Rekedtségre hajtószert? – cso-

dálkozik a patikus.
– Igen, anyósom eljött hozzánk

még Húsvétra, aztán itt rekedt.

Elgondolkodtató, hogy a mai számítógépes világban, egy új autó taxivá varázslásához
miért kell kétszer elmenni a Mozaikba, kétszer a Visegrádiba, kétszer az Asztalosba? És
menni kell a Kerületi Önkormányzathoz, a Fővárosi Önkormányzathoz. Minden elintézhe-
tő lenne egy (egy) íróasztalnál, egyetlen számítógépen, ráadásul ezt a könnyített ügyin-
tézést törvény is garantálja … Juhász Péter

Interjút félbehagyva indult a tettes kézre
kerítésére

Mobiltolvajt fogott a főrendőr
A Scotland Yard parancsnoka éppen a BBC-nek
nyilatkozott az egyik metróállomás előtt, ami-
kor egy taxis kérte a segítségét, mert utasai fi-
zetés nélkül távozva, még a sofőr tárcáját és
mobilját is magukkal vitték. A főrendőr félbe-
hagyva a beszélgetést, rögvest a bűnözők nyo-
mába eredt, akik közül kettőt rövid időn belül
elfogtak, majd visszatért az állomáshoz és be-
fejezte az interjút.

A brit Metropoliten Police főparancsnoka, Sir
Bernard Hogan-Howe éppen a BBC rádiónak adott
interjút az észak-londoni Tottenham kerület Bruce
Grove nevű metróállomása előtt, amikor egy taxiso-
főr a segítségét kérte. A személyszállító elmondta,
hogy négy fiatalembert fuvarozott, de utasai fizetés
nélkül kiugrottak a kocsiból, sőt egyikük 20 fontot –
nagyjából nyolcezer forintot – és egy mobiltelefont
is ellopott a járműből. Sir Bernard azonnal félbehagy-
ta az interjút, kollegájával együtt bepattant a taxiba, és
a tolvajok felkutatására indult. Rövidesen meg is talál-
ták egyiküket, egy 19 éves bűnözőt, akit a Scotland
Yard első embere a helyszínen őrizetbe vett. Az idő-
közben kiérkező járőrök a közelben elfogták még egy
társát, aki az autóban utazott.

A taxis a BBC-nek elmondta: fogalma sem volt ar-
ról, hogy az egyenruhás rendőr, akitől segítséget kért,
a Scotland Yard főparancsnoka. 

A főparancsnok – aki az incidens után folytatta az
interjút – elmesélte néhány hasonló őrizetbe vételét,
de azt is elárulta, a Scotland Yard főparancsnokaként
most először kapott el tolvajt – derül ki a hírügynöksé-
gi jelentésből.

Cash

A nyitvatartási idők:
H K SZ CS P SZO V

III. Mozaik utca 8–15 8–12 8–15 8–12 8–11 - -
V. Bárczy István 8–18 8–16.30 8–18 8–16.30 8–14 - - 
VIII. Asztalos S. 9–15 9–13 9–15 9–13 9–12 - -
XIII. Visegrádi 8–20 8–20 8–20 8–20 8–20 8–14 8–14
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Befejeztem,
elegem, van, vége, csak veszteséget termelek – néhány keserű ki-
fakadás azoknak a kollégáknak a szájából, akik úgy döntenek, hogy
feladják vállalkozásukat. Van aki az új követelményeknek már képte-
len megfelelni – akár anyagi okból, akár azért, mert egyszerűen be-
lefáradt a folytonos küszködésbe.  Mi a teendő a vállalkozás meg-
szüntetésekor? – kapjuk egyre gyakrabban a kérdést.

Egy taxis vállalkozás megszüntetésénél nagyon fontos a sorrend.
Mindenképpen a taxióra-szervizben kezdjük az ügyintézést, ne ma-
gunk szedjük ki az órát, hanem bízzuk azt szakemberre, már csak
azért is, mert a megfelelő adatszolgáltatás leadása ilyenkor a szerviz
feladata. A következő lépésben a helyi közlekedési felügyeletnél kez-
deményezni kell a taxiengedély és az arcképes igazolvány mindkét
lapjának leadását. Az erről kapott igazolással mehetünk aztán az ok-
mányirodába (fővárosi taxisok a Visegrádi utcai Központi Okmányiro-
dába), ahol leadjuk a sárga szolgáltatói rendszámot. Amennyiben a
gépkocsi műszaki vizsgája még – célszerűen legalább néhány hóna-
pig – érvényes, a kapott új fehér rendszámmal nem kell újravizsgáz-
tatni. Ha a műszakink is lejáróban van, az okmányiroda részletes tá-
jékoztatást ad a teendőkről. Készüljünk fel az új rendszámmal és az
új forgalmi engedéllyel kapcsolatos költségekre. Az írás elején emlí-
tett sorrend azért fontos, mert az ügyintézésnek ebben a stádiumá-
ban, amikor már a kocsin fehér rendszám van, semmiképpen se le-
gyen benne taxióra! Volt olyan kollégánk, aki e miatt kényszerült
hosszas magyarázkodásra, mert ál-taxisnak vélték.

A taxiengedély leadásával azonban még nem szűnt meg a vállal-
kozásunk, azt a vállalkozás megszűnésének bejelentésével tudjuk
megtenni a székhely szerint illetékes okmányiroda felé, kizárólag
elektronikus úton, saját ügyfélkapunkon keresztül (könyvelőnk nyil-
ván segíteni fog ebben). A bejelentéssel egyidejűleg a vállalkozói
igazolványt is le kell adnunk (személyesen vagy postai úton) abban
az okmányirodában, ahol azt kiadták számunkra. A leadásról hivata-
los igazolást kapunk, ezt meg kell őrizni az adójogi elévülési határ-
idő végéig. Fontos, hogy az egyéni vállalkozó egészen addig köte-
les járulékait fizetni – függetlenül attól, hogy tevékenységét végzi-e,
vagy nem – ameddig vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik! (Egye-
dül a munkaviszony melletti vállalkozó vállakozása „nem kér enni”,
ha nincs jövedelme). 

Soron kívüli adóbevallást nem kell tenni, legalábbis ami a szemé-
lyi jövedelemadózást illeti. A megszűnt vállalkozó az adóévet köve-
tően május 20-ig, már mint magánszemély vallja be adóját. Az ipar-
űzési adó tekintetében azonban más a helyzet, itt a vállalkozás
megszüntetését követő 15 napon belül záróbevallást kell adni.

A vállalkozás befejezésekor érdemes drosztengedélyünk lejártát
is megvizsgálni – ha még érvényes, a fennmaradó összeget a vál-
lalkozás megszűntetésének igazolásával a BKK visszatéríti. Ugyan-
ez nem vonatkozik a kamarai regisztrációs díjra, az ugyanis nem
megosztható, nem jár vissza belőle.

Fontos teendő még, hogy kötelező és esetleges csaco biztosítá-
sunkat módosítsuk, egyrész azért mert a kocsin új rendszám van,
másrészt meg azért, mert magánautóként nyilván kedvezőbb díjakat
kapunk.

Szerdán még a régi, pénteken már az új autóval

Rövidíthető az ügyintézés
Szomorúan hallom kollégáktól, hogy két-három hetet is kihagynak egy
kocsicserénél, mert itt is baj van, ott is probléma akad. Szerintem
csak szervezés kérdése az egész. Szakmai lapunkban már sok írás je-
lent meg a taxiváltással kapcsolatban. Egy kolléga még pontokba is
szedte mi a teendő napról napra. Én a kocsi átvétele előtt már egy hó-
nappal kezdtem tervezni-szervezni mindent, így a forgatókönyv szerint
alakult az autócsere. Szerdán még a régi autóval taxiztam, pénteken
már az újjal… 

Kocsiátvétel előtt 
Teendő: Helyszín:
Erkölcsi bizonyítvány igénylése Posta
NAV „0” papír  igénylése Könyvelő (internet)
Fővárosi  Önkormányzat „0” papír V. Bárczi István utca
Kerületi Önkormányzat „0” papír Saját önkormányzat
Kötelező Biztosítás Saját biztosító
„HBNYR” Közjegyző

Megjegyzések: 
A NAV „nullás papírt” személyesen is át lehet venni a NAV valamelyik
kirendeltségben, de kérhető postai kézbesítés is a lakcímünkre. A
„HBNYR” „magyarul” Hitel Biztosítási Nyilvántartási Rendszer
egy teljesen új dolog, amit a március 17.  napján változott Polgári Tör-
vénykönyv változásnak „köszönhetünk”. Minden hitelfelvevőnek be kell
lépnie a rendszerbe. Tehát ez csak azokat érinti, akik „bankos autóval”
szeretnének taxizni. 

A Mozaikba majd vinni kell a „sétáló papír” átvételéhez: erkölcsi bi-
zonyítványt, NAV „nullás papírt”, Fővárosi Önkormányzat „nullás pa-
pírt”, Kerületi Önkormányzat „nullás papírt”. Ha „bankos”autóval sze-
retnénk taxizni, akkor banki engedélyt, lízingszerződést. Ha új arcké-
pes igazolványt szeretnénk, akkor: 2 darab fényképet.

A Mozaikban csak készpénzzel fizethetünk, de a telephely előtt van
egy pénzkiadó automata, ott vehetünk fel pénzt, szükség esetén. Cél-
szerű a Fővárosi Önkormányzatnál vezetett számlánkon tartalékolni a
szükséges összeget, különben ott is mehetünk a postára. 

Amennyiben elfelejtkezünk az erkölcsi bizonyítványról, a Központi
Okmányirodában (XIII. Visegrádi utca 110.) – némi felár megfizetését
követően – azonnal is átvehetjük.  A Visegrádi utcában kártyával fizet-
hetünk, de ha nincs elég pénz a kártyán, akkor a szomszédos épület-
ben lévő Postán, csekken is rendezhetjük a fizetnivalókat. A Visegrádi
utcában időpontot is tudunk kérni előzetesen a www.kekkh.gov.hu
internetes oldalon, akkor nem kell várakozással elfecsérelni az időn-
ket. 

Kocsiátvétel után:
Teendő: Helyszín:
Sárgítás szabadon választott
Sétálópapír átvétele III. Mozaik
Sárga rendszám igénylése XIII. Visegrádi
Taxi kezes biztosítás 
Taxióra beszerelés szabadon választott
URH beszerelés szabadon választott
BKK szemle VIII. Asztalos S.
Taxivizsga Nemz. Közlekedési Hatóság
Taxiengedély  átvétele III Mozaik
Sárga rendszám átvétele XIII. Visegrádi

Új autóval a taxizás megkezdése után 
Teendő: Helyszín:
Sárgítás bejelentése Mozaik
Sárgítás beírása Visegrádi
Taxiállomás-haszn. engedély átvétele VIII. Asztalos

Ha új autóval kezdünk taxizni, a forgalmi-cserénél már eleve beírják a
sárgítást az új forgalmiba, nem kell külön elmenni beíratni.  A végle-
ges taxiállomás-használati szerződés átvételére 30 nap a határidő, pél-
dául, ha péntek este vesszük át az új forgalmit, a sárga rendszámmal,
akkor nyugodtan dolgozhatunk a hétvégén úgy, hogy nincs kint a szél-
védőn az amúgy teljesen felesleges „Taxiállomás-használati engedély”
matrica.  

Öreg a szemorvosnál:
– Jó napot, Pista bácsi! Régen láttam.
– Hja, régen én is, doktor úr!
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– Ön hozzátartozója?
– Nem, nem vagyok hozzátarto-

zója. Én vagyok Nagy Józsefné. De
ebben a kib...ott kórházban senki
nem mond nekem semmit...

* * *
Tûz volt a kórházban. Miután el-

oltották a tüzet, a tûzoltók fõnöke
jelenti a fõorvosnak.

– A tüzet eloltottuk. Az alagsor-
ban találtunk három áldozatot.
Mesterséges légzést alkalmazva
kettõt sikeresen visszahoztuk az
életbe, a harmadik sajnos nem járt
sikerrel. 

A fõorvos elájul – amikor magá-
hoz tér, mondja a tûzoltónak: – Tud-
ja maga azt, hogy az alagsorban
nincs semmi más, csak a hullaház?

* * *
Bemegy Kovács a patikába, és

megkérdezi:
– Tudna nekem adni valamilyen

hajtószert?
– Milyenre gondol, hashajtó, fé-

reghajtó?
– Rekedtség ellenit.
– Rekedtségre hajtószert? – cso-

dálkozik a patikus.
– Igen, anyósom eljött hozzánk

még Húsvétra, aztán itt rekedt.

Elgondolkodtató, hogy a mai számítógépes világban, egy új autó taxivá varázslásához
miért kell kétszer elmenni a Mozaikba, kétszer a Visegrádiba, kétszer az Asztalosba? És
menni kell a Kerületi Önkormányzathoz, a Fővárosi Önkormányzathoz. Minden elintézhe-
tő lenne egy (egy) íróasztalnál, egyetlen számítógépen, ráadásul ezt a könnyített ügyin-
tézést törvény is garantálja … Juhász Péter

Interjút félbehagyva indult a tettes kézre
kerítésére

Mobiltolvajt fogott a főrendőr
A Scotland Yard parancsnoka éppen a BBC-nek
nyilatkozott az egyik metróállomás előtt, ami-
kor egy taxis kérte a segítségét, mert utasai fi-
zetés nélkül távozva, még a sofőr tárcáját és
mobilját is magukkal vitték. A főrendőr félbe-
hagyva a beszélgetést, rögvest a bűnözők nyo-
mába eredt, akik közül kettőt rövid időn belül
elfogtak, majd visszatért az állomáshoz és be-
fejezte az interjút.

A brit Metropoliten Police főparancsnoka, Sir
Bernard Hogan-Howe éppen a BBC rádiónak adott
interjút az észak-londoni Tottenham kerület Bruce
Grove nevű metróállomása előtt, amikor egy taxiso-
főr a segítségét kérte. A személyszállító elmondta,
hogy négy fiatalembert fuvarozott, de utasai fizetés
nélkül kiugrottak a kocsiból, sőt egyikük 20 fontot –
nagyjából nyolcezer forintot – és egy mobiltelefont
is ellopott a járműből. Sir Bernard azonnal félbehagy-
ta az interjút, kollegájával együtt bepattant a taxiba, és
a tolvajok felkutatására indult. Rövidesen meg is talál-
ták egyiküket, egy 19 éves bűnözőt, akit a Scotland
Yard első embere a helyszínen őrizetbe vett. Az idő-
közben kiérkező járőrök a közelben elfogták még egy
társát, aki az autóban utazott.

A taxis a BBC-nek elmondta: fogalma sem volt ar-
ról, hogy az egyenruhás rendőr, akitől segítséget kért,
a Scotland Yard főparancsnoka. 

A főparancsnok – aki az incidens után folytatta az
interjút – elmesélte néhány hasonló őrizetbe vételét,
de azt is elárulta, a Scotland Yard főparancsnokaként
most először kapott el tolvajt – derül ki a hírügynöksé-
gi jelentésből.

Cash

A nyitvatartási idők:
H K SZ CS P SZO V

III. Mozaik utca 8–15 8–12 8–15 8–12 8–11 - -
V. Bárczy István 8–18 8–16.30 8–18 8–16.30 8–14 - - 
VIII. Asztalos S. 9–15 9–13 9–15 9–13 9–12 - -
XIII. Visegrádi 8–20 8–20 8–20 8–20 8–20 8–14 8–14
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Egy beragadt nyugta története 

Vigyázzunk a részletekre!
Kollégánknak „jól” kezdődött a napja. Beragadt a
papír a taxiórába, alig bírta kirángatni a szalagot.
Úgy, ahogy volt, betette a többi papír közé, jó lesz
az úgy is a könyvelőnek.  Ráadásul, rögtön az első
fuvarjaként adóellenőröket szállított. Nem BKK el-
lenőröket, akik nem fedik fel magukat, hanem NAV-
osokat, akik igazolták magukat, a fuvar végén. Sze-
rencsére minden rendben volt, kollégánk minden
ismeretlen embernek kérés nélkül nyújtja a nyugtát.
Pörgő, gyorsító sohasem volt a taxiórájában, nyu-
godtan szolgáltat évtizedek óta. Nem milliomos-
ként, de nyugodtan fekszik le esténként. 

Természetesen elmesélte az ellenőröknek reggeli
kalandját. Az ellenőrök hitték is meg nem is, min-
denesetre kértek egy hivatalos igazolást a műszaki
meghibásodásról a taxióraszerviztől. A kollégánk ro-
hant az igazolásért, egyértelműen igazolták, hogy
nem tehetett a meghibásodásról, a taxióra leellen-
őrizve, minden rendben.

Taxisunk boldogan küldte az igazolást az adóha-
tóságnak, ám döbbenettel olvasta a választ: 30.000
forint a büntetés! Nem hitt a szemének! Mint kide-
rült az átadott nyugtán nem volt fejléc! Kollégánk
nem tudta /én sem tudtam és gondolom, sokan
nem tudják/, hogy a nyugta kinyomtatásakor a taxi-
óra már kinyomtatja a következő nyugta fejlécét is!

A taxis a szalag kirángatásakor – tudatlanul – ki-
húzta a következő nyugta fejlécét is. Így nem volt
fejléc a következő nyugtán. És ez bizony komoly
büntetéssel jár! 

Mit tehetünk? 
Figyeljünk a részletekre! Ha, legközelebb így já-

runk, akkor inkább nyomtassunk gyorsan, mielőtt
beül az első utas, egy 450 forintos nyugtát, amit ki-
dobhatunk a papírkosárba. De a következő, az „el-
ső” nyugta már szabályos lesz. 

Átadhatjuk akár az adóellenőröknek is…
Horváth András

8

A kilencvenéves Szabó bácsi ellenõr-
zõ vizsgálatra megy az orvoshoz. A
doki megvizsgálja, és így szól:

– Szabó bácsi, úgy látom nagyszerû
egészségnek örvend. Lelkileg is min-
den rendben? Jár-e még templomba?
És milyen a viszonya Istennel?

– Jól vagyok, köszönöm. Istennel pe-
dig nagyszerû kapcsolatom van. Kép-
zelje, doktor úr, minden éjjel amikor
kimegyek a fürdõszobába, az Úr még
fel is kapcsolja nekem a lámpát, és
amikor visszamegyek az ágyamba, ak-
kor meg leoltja.

Meghökken ezen az orvos, és dél-
után felkeresi az öreg feleségét:

– Azért jöttem, hogy elmondjam,
Szabó bácsi fizikailag teljesen egészsé-
ges, de amikor beszélgettünk, valami
furcsát mondott Istenrõl. Igaz az, hogy
éjjel amikor kimegy a WC-re, felgyul-
lad a fény, aztán meg elalszik?

A néni felsóhajt:
– Jaj Istenem! Már megint a hûtõ-

szekrénybe pisilt!

* * *
Egy asszony egy kisbabával elmegy

az orvosi rendelõbe. Az orvos meg-
vizsgálja a babát, megméri a súlyát, és
megállapítja, hogy egy kicsit sovány-
ka. Megkérdezi a nõtõl:

– Anyatejet vagy tápszert eszik a ba-
ba?

– Anyatejet.
– Akkor legyen szíves derékig levet-

kõzni – kéri az orvos.
Megtapintja, megnyomkodja a nõ

mellét és megállapítja:
– Érthetõ, hogy nem lakik jól a kisba-

ba, hisz önnek nincs is teje.
– Nem csoda, mert én a nagymama

vagyok. De azért örülök, hogy eljöt-
tem.

* * *
Ül a koldus az aluljáróban, szegény-

nek hiányzik mind a két lába. Oda-
megy hozzá egy ember, bedob egy ez-
rest a kalapjába és mondja:

– Papa, tessék itt egy ezres, vegyél
rajta új cipõt. 

A koldus egészen elkeseredik, el-
kezd sírni, hogy mondhat valaki neki
ilyent. Olyan keservesen sír, hogy oda-
megy hozzá egy rendõr:

– Mi a bajod, koldus, miért sírsz eny-
nyire?

– Ne is mondja, biztos úr. Látja, nincs
lábam, erre idejön egy ember, ad egy
ezrest és azt mondja, vegyek rajta új
cipõt. Hát milyen ember az ilyen?

– Miért nem rúgtad seggbe? – kérdi
a rendõr.

A koldus egészen kiborul, olyannyi-
ra, hogy beviszik az idegosztályra.
Megkérdezi tõle az orvos, hogy miért
van ennyire elkeseredve. Képzelje,
doktor úr, nincs lábam, koldulok az
aluljáróban, odajön egy ember, ad egy
ezrest, hogy vegyek rajta új cipõt. El-
kezdek sírni, odajön egy rendõr, aztán
megkérdezi, miért nem rúgtam segg-
be. Hát én teljesen elkeseredtem, hogy
lehetnek ilyenek.

– Nyugalom, nyugalom – mondja az
orvos. – Majd mi itt talpraállítjuk!

Tisztelt Taxitársaságok!
Ezt a levelet azért írom Önöknek (többüknek), mert sajnos fogalmam sincs, hogy a
mai napon melyik társaság taxijában ültem, hisz 10 évente egyszer ülök taxiba, a
sárga színtől pedig mind egyformának tűnik – ami persze nem igaz.

Célom, hogy aki esetleg Önök közül ráismer alkalmazottjára, meg tudja tenni vele
szemben a szükséges intézkedéseket, mivel viselkedése, erkölcstelen magatartása
az összes taxis hírnevét rontja.

Augusztus 12-én, azaz ma, kb. 8:30 és 9:00 óra közt két kiskorú lányommal meg-
érkeztem vonattal a Keleti pályaudvarra és mivel nagyon kellett sietnem a Heim Pál
kórház rendelésére és a pesti tömegközlekedést nem ismerem, úgy gondoltam,
hogy a legbiztosabb és leggyorsabb megoldás a taxi. Azt tudtam, hogy nem a legol-
csóbb, de ennyit megér – gondoltam. Előtte persze tájékozódtam, milyen messze
van az Üllői út a Keleti pályaudvartól. Max. 3000 forintra számítottam, mint kiderült,
még ez is jóval több a valódi fuvardíjnál. Nos, engem a mai napon 8100 forintért
szállított egy nem magyar anyanyelvű, kissé sötétebb bőrű taxisofőr a Keleti pálya-
udvarról az Üllői úti Heim Pál gyermekkórházba. Közvetlenül a Keleti pályaudvar
mellett, a taxik számára kialakított 12 férőhelyes parkolóban várakozott, viszonylag
elöl a sorban, a 2.-3. helyen. Tudom, hogy én voltam a balek, mert már akkor ki kel-
lett volna szállnom, mikor induláskor közölte, hogy kb. 5000 forint lesz – de nagyon
kellett sietnem, így nem volt időm „kukacoskodni”. Azt láttam, hogy a taxióra villám-
sebességgel nyomja egyre feljebb az árat, de azzal nyugtattam magam, hogy bizto-
san rosszul néztem otthon a térképet és nem 4 km körüli a távolság, hanem sokkal
több. Nos, nyugta nélkül 8000 forintot fizettem, mivel nagylelkűen a tízezresből két-
ezer forintot adott vissza, holott 8100 forintot mutatott a taxióra. Miután végeztem a
gyerekekkel az orvosnál, visszamentem a Keletihez és szóba elegyedtem néhány ott
várakozó taxissal, akik segítségével annyit sikerült kinyomoznom, hogy egy szíriai ta-
xisofőrről van szó, (a gépkocsi márkája KIA, ezt kislányom olvasta le még utazáskor)
és elmondásuk szerint voltak már hasonló "ügyei". Én csakis magamra haragszom,
hisz teljesen balek módra viselkedtem, kb. négyszeresét odaadtam a fuvardíjnak
nyugta nélkül egy idegennek.

Kérem, ha valaki Önök közül ráismer dolgozójára, kövesse munkáját megkülön-
böztetett figyelemmel, mert ez egyszerűen felháborító, megbotránkoztató.

Egyben elnézést kérek a Főtaxitól, mert rögtön megérkezésem után a kórházba
őket hívtam fel és adtam elő panaszomat, mert egyedül a „sok 2”-es telefonszámra
emlékeztem – persze nem vagyok róla meggyőződve, hogy valóban az ő taxijukban
ültem.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Üdvözlettel: 

B. Zs., Komárom
Teljes név és cím a szerkesztőségben
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Kollégánknak „jól” kezdődött a napja. Beragadt a
papír a taxiórába, alig bírta kirángatni a szalagot.
Úgy, ahogy volt, betette a többi papír közé, jó lesz
az úgy is a könyvelőnek.  Ráadásul, rögtön az első
fuvarjaként adóellenőröket szállított. Nem BKK el-
lenőröket, akik nem fedik fel magukat, hanem NAV-
osokat, akik igazolták magukat, a fuvar végén. Sze-
rencsére minden rendben volt, kollégánk minden
ismeretlen embernek kérés nélkül nyújtja a nyugtát.
Pörgő, gyorsító sohasem volt a taxiórájában, nyu-
godtan szolgáltat évtizedek óta. Nem milliomos-
ként, de nyugodtan fekszik le esténként. 

Természetesen elmesélte az ellenőröknek reggeli
kalandját. Az ellenőrök hitték is meg nem is, min-
denesetre kértek egy hivatalos igazolást a műszaki
meghibásodásról a taxióraszerviztől. A kollégánk ro-
hant az igazolásért, egyértelműen igazolták, hogy
nem tehetett a meghibásodásról, a taxióra leellen-
őrizve, minden rendben.

Taxisunk boldogan küldte az igazolást az adóha-
tóságnak, ám döbbenettel olvasta a választ: 30.000
forint a büntetés! Nem hitt a szemének! Mint kide-
rült az átadott nyugtán nem volt fejléc! Kollégánk
nem tudta /én sem tudtam és gondolom, sokan
nem tudják/, hogy a nyugta kinyomtatásakor a taxi-
óra már kinyomtatja a következő nyugta fejlécét is!

A taxis a szalag kirángatásakor – tudatlanul – ki-
húzta a következő nyugta fejlécét is. Így nem volt
fejléc a következő nyugtán. És ez bizony komoly
büntetéssel jár! 

Mit tehetünk? 
Figyeljünk a részletekre! Ha, legközelebb így já-

runk, akkor inkább nyomtassunk gyorsan, mielőtt
beül az első utas, egy 450 forintos nyugtát, amit ki-
dobhatunk a papírkosárba. De a következő, az „el-
ső” nyugta már szabályos lesz. 

Átadhatjuk akár az adóellenőröknek is…
Horváth András
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A kilencvenéves Szabó bácsi ellenõr-
zõ vizsgálatra megy az orvoshoz. A
doki megvizsgálja, és így szól:

– Szabó bácsi, úgy látom nagyszerû
egészségnek örvend. Lelkileg is min-
den rendben? Jár-e még templomba?
És milyen a viszonya Istennel?

– Jól vagyok, köszönöm. Istennel pe-
dig nagyszerû kapcsolatom van. Kép-
zelje, doktor úr, minden éjjel amikor
kimegyek a fürdõszobába, az Úr még
fel is kapcsolja nekem a lámpát, és
amikor visszamegyek az ágyamba, ak-
kor meg leoltja.

Meghökken ezen az orvos, és dél-
után felkeresi az öreg feleségét:

– Azért jöttem, hogy elmondjam,
Szabó bácsi fizikailag teljesen egészsé-
ges, de amikor beszélgettünk, valami
furcsát mondott Istenrõl. Igaz az, hogy
éjjel amikor kimegy a WC-re, felgyul-
lad a fény, aztán meg elalszik?

A néni felsóhajt:
– Jaj Istenem! Már megint a hûtõ-

szekrénybe pisilt!

* * *
Egy asszony egy kisbabával elmegy

az orvosi rendelõbe. Az orvos meg-
vizsgálja a babát, megméri a súlyát, és
megállapítja, hogy egy kicsit sovány-
ka. Megkérdezi a nõtõl:

– Anyatejet vagy tápszert eszik a ba-
ba?

– Anyatejet.
– Akkor legyen szíves derékig levet-

kõzni – kéri az orvos.
Megtapintja, megnyomkodja a nõ

mellét és megállapítja:
– Érthetõ, hogy nem lakik jól a kisba-

ba, hisz önnek nincs is teje.
– Nem csoda, mert én a nagymama

vagyok. De azért örülök, hogy eljöt-
tem.

* * *
Ül a koldus az aluljáróban, szegény-

nek hiányzik mind a két lába. Oda-
megy hozzá egy ember, bedob egy ez-
rest a kalapjába és mondja:

– Papa, tessék itt egy ezres, vegyél
rajta új cipõt. 

A koldus egészen elkeseredik, el-
kezd sírni, hogy mondhat valaki neki
ilyent. Olyan keservesen sír, hogy oda-
megy hozzá egy rendõr:

– Mi a bajod, koldus, miért sírsz eny-
nyire?

– Ne is mondja, biztos úr. Látja, nincs
lábam, erre idejön egy ember, ad egy
ezrest és azt mondja, vegyek rajta új
cipõt. Hát milyen ember az ilyen?

– Miért nem rúgtad seggbe? – kérdi
a rendõr.

A koldus egészen kiborul, olyannyi-
ra, hogy beviszik az idegosztályra.
Megkérdezi tõle az orvos, hogy miért
van ennyire elkeseredve. Képzelje,
doktor úr, nincs lábam, koldulok az
aluljáróban, odajön egy ember, ad egy
ezrest, hogy vegyek rajta új cipõt. El-
kezdek sírni, odajön egy rendõr, aztán
megkérdezi, miért nem rúgtam segg-
be. Hát én teljesen elkeseredtem, hogy
lehetnek ilyenek.

– Nyugalom, nyugalom – mondja az
orvos. – Majd mi itt talpraállítjuk!

Tisztelt Taxitársaságok!
Ezt a levelet azért írom Önöknek (többüknek), mert sajnos fogalmam sincs, hogy a
mai napon melyik társaság taxijában ültem, hisz 10 évente egyszer ülök taxiba, a
sárga színtől pedig mind egyformának tűnik – ami persze nem igaz.

Célom, hogy aki esetleg Önök közül ráismer alkalmazottjára, meg tudja tenni vele
szemben a szükséges intézkedéseket, mivel viselkedése, erkölcstelen magatartása
az összes taxis hírnevét rontja.

Augusztus 12-én, azaz ma, kb. 8:30 és 9:00 óra közt két kiskorú lányommal meg-
érkeztem vonattal a Keleti pályaudvarra és mivel nagyon kellett sietnem a Heim Pál
kórház rendelésére és a pesti tömegközlekedést nem ismerem, úgy gondoltam,
hogy a legbiztosabb és leggyorsabb megoldás a taxi. Azt tudtam, hogy nem a legol-
csóbb, de ennyit megér – gondoltam. Előtte persze tájékozódtam, milyen messze
van az Üllői út a Keleti pályaudvartól. Max. 3000 forintra számítottam, mint kiderült,
még ez is jóval több a valódi fuvardíjnál. Nos, engem a mai napon 8100 forintért
szállított egy nem magyar anyanyelvű, kissé sötétebb bőrű taxisofőr a Keleti pálya-
udvarról az Üllői úti Heim Pál gyermekkórházba. Közvetlenül a Keleti pályaudvar
mellett, a taxik számára kialakított 12 férőhelyes parkolóban várakozott, viszonylag
elöl a sorban, a 2.-3. helyen. Tudom, hogy én voltam a balek, mert már akkor ki kel-
lett volna szállnom, mikor induláskor közölte, hogy kb. 5000 forint lesz – de nagyon
kellett sietnem, így nem volt időm „kukacoskodni”. Azt láttam, hogy a taxióra villám-
sebességgel nyomja egyre feljebb az árat, de azzal nyugtattam magam, hogy bizto-
san rosszul néztem otthon a térképet és nem 4 km körüli a távolság, hanem sokkal
több. Nos, nyugta nélkül 8000 forintot fizettem, mivel nagylelkűen a tízezresből két-
ezer forintot adott vissza, holott 8100 forintot mutatott a taxióra. Miután végeztem a
gyerekekkel az orvosnál, visszamentem a Keletihez és szóba elegyedtem néhány ott
várakozó taxissal, akik segítségével annyit sikerült kinyomoznom, hogy egy szíriai ta-
xisofőrről van szó, (a gépkocsi márkája KIA, ezt kislányom olvasta le még utazáskor)
és elmondásuk szerint voltak már hasonló "ügyei". Én csakis magamra haragszom,
hisz teljesen balek módra viselkedtem, kb. négyszeresét odaadtam a fuvardíjnak
nyugta nélkül egy idegennek.

Kérem, ha valaki Önök közül ráismer dolgozójára, kövesse munkáját megkülön-
böztetett figyelemmel, mert ez egyszerűen felháborító, megbotránkoztató.

Egyben elnézést kérek a Főtaxitól, mert rögtön megérkezésem után a kórházba
őket hívtam fel és adtam elő panaszomat, mert egyedül a „sok 2”-es telefonszámra
emlékeztem – persze nem vagyok róla meggyőződve, hogy valóban az ő taxijukban
ültem.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Üdvözlettel: 

B. Zs., Komárom
Teljes név és cím a szerkesztőségben
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Taxisok hónapok óta döbbenten figyelik a „kolléga” tevékenyke-
dését a VI. kerületi, Nyugati pályaudvarhoz közeli, Teréz körúti
taxiállomás előtt. Korábban mindenféle engedély nélkül taxizott,
betolatott – szabálytalanul – a taxiállomás elé. A közterület-fel-

ügyelők már családtagként üdvözölték,
szórták rá a százezres bírságokat.  Még az
újságunkban is szerepelt róla kép, ahogy a
közterület-felügyelők sokadszorra bírságol-
ják. A hírek szerint már milliósra duzzadt a
tartozása. Egy idő után végre eltűnt, való-
színűleg a tartozásai miatt kivonták a taxiját
a forgalomból. Azt hittük, végleg. Téved-
tünk.

Visszatért! Vagy szerzett egy autót, le-
vizsgáztatta vidéken, vagy bérli valakitől a
taxit. A lényeg ugyanaz, dolgozik, él, mint
Marci /Merci/ Hevesen! A BKK-ellenőrök
nem foglalkoznak vele, mert nem minősí-
tett pesti taxi, a közterület-felügyelők meg
tehetetlenek, mert valószínűleg van taxi-
engedélye. Nem pesti, de mégiscsak
engedély…

Hogy az onnan dolgozó taxisok miért en-
gedik hogy rendszeresen betolasson a taxi-
állomás elé? Nem akarnak verekedni, bir-
kózni a drosztért. Valahol igazuk van, ők
dolgozni jöttek ki, nem verekedni, önbírás-

kodni. 
Vannak, akiknek /fizetett/ dolga a rendteremtés. Ezért kapják

a bérüket. Tévednék?
Név és cím a szerkesztőségben

10

A „kA „kolléga” visszatérolléga” visszatér t!t!

Taxis kollégától kaptuk a képet, ez – bármilyen hihetetlen – egy taxiállo-
más! 

A rózsadombi bevásárlóközpont előtti droszton – ráadásul – az egyik
teherautó két napon keresztül parkolt.

Büntetlenül… Juhász Péter

Ez egy tEz egy taxiállomás…axiállomás…Még hogy nem fér beMég hogy nem fér be

Taxis kolléganő jelezte, hogy nem fér be két taxi a belvárosi Vérta-
núk terén lévő taxiállomásra. Dehogynem, a taxisok megoldották.
Egy beáll szabályosan, egy meg szabálytalanul. Ha egyszer kettő-
nek elég a hely a BKK szerint…

Besárgíttatta, valahol csak levizsgáztatta… 

Taxiállomás, mint teherautó parkolóhely…

Állatkerti droszt
napközben, bár-

melyik napon
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Évente egyszer ingyen lekérhetők a büntetőpontok

Az utánképzés egységes és drága
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről a legtöbb
gépjárművezető már hallott, ám annak részleteivel leg-
inkább akkor szembesül, ha értesítik, pontjainak száma
elérte vagy meghaladta a 13-at. Azzal nagyon kevesen
vannak tisztában, hogy évente egy alkalommal ingyene-
sen tájékozódhatnak, hol tartanak a büntetőpontok
„gyűjtésében”.

A 2000. évi CXXVIII. törvény írja elő, mely szabálysértések és
bűncselekmények esetén mekkora büntetőpontot jegyeznek be
a vétkes gépjárművezető nyilvántartásába: gondatlan bűncselek-
mény elkövetése esetén 9, szándékos bűncselekmény elköveté-
se esetén 11, szabálysértés elkövetése esetén 1–8, a közigazga-
tási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1–8 pontot. Vi-

szont, aki több szabály ellen is vét együttesen, annak a legmaga-
sabb pontértékhez további 5 pontot adnak hozzá. Három évig él-
nek ezek a pontok, amelyekből, ha ez idő alatt 18 összegyűlik, a
gépjárművezetőt utánképzésre kötelezik és a vezetői engedélyét
addig bevonják, míg ezt el nem végzi. Létezik egy határ – 13 pont
–, amely után értesítik a szabálysértőt pontjainak állásáról. Érde-
mes ezt a tájékoztatást komolyan venni, ugyanis aki e ponthatár
alatt megy el utánképzésre, annak 9 pontot írnak jóvá, míg,
aki 14–17 ponthatár között végzi el, annak már csak 6-ot.
Mindez a lehetőség egy évben egyszer érvényesíthető. Mi-
után az utóbbi időben ezzel kapcsolatosan több tisztázan-
dó kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz, megkerestük a
hatóságokat és néhány felvetésünkre vártuk hivatalos vála-
szukat.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala (KEKKH) sajtóirodája az alábbiakról 

tájékoztatja szerkesztőségünket:
• A Nyilvántartó mely esetekben értesíti a gépjárművezetőt
a büntető pontjainak értékéről?
• A Hivatal két esetben értesíti az Ügyfelet pontjainak
mértékéről. Egyrészt a bírósági döntések alapján kirótt
előéleti pontok rögzítésekor, illetve a 13 ponthatár el-

érésekor. A bírósági határozattal elbírált cselekményhez
rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előé-
leti pontrendszert nyilvántartó szerv tájékoztatja. A rendőr-
ség által kiszabott szabálysértés, helyszíni bírság, illetve közigaz-
gatási bírság kapcsán kirótt, közúti közlekedési előéleti pontok a
közúti közlekedési előéleti pontokat nyilvántartó rendszerbe
elektronikus úton kerülnek rögzítésre, tehát ezen pontok rögzí-
téséről a rögzítés időpontjában az Ügyfél a Hivataltól nem
kap tájékoztatást, hiszen ezekről a pontokról az azt kiszabó
szervtől már értesült. A Hivatal kizárólag a jogerős bírósági ítéle-
tek, illetve a rendőrség által kiszabott fegyelmi büntetések során
kiszabott közúti közlekedési előéleti pontot rögzíti manuálisan. A
jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet a ki-
szabott előéleti pontszámáról, illetve arról hogy jelenleg

hány előéleti ponttal rendelkezik. A KEKKH értesíti
a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte,
tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkén-
tes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a fel-
ső pontérték elérésének következményeire. Míg az első
esetben a Hivatal csupán az előéleti pontok összegéről
tájékoztatja az Ügyfelet, addig a 13 pontos tájékoztató le-
vélben szerepel az elkövetett szabályszegés, a sza-
bályszegéshez rendelt pontszám, a határozat, elis-
mervény ügyszáma, illetve a jogerőre emelkedésük
pontos dátuma.
• A gépjárművezetőnek milyen lehetősége van arra, hogy
megtudja, éppen mennyi büntetőpontjainak száma?
• Az Ügyfél a tárgyévben egyszer kérheti a Hivataltól elő-
életi pontjainak számára vonatkozó díjmentes tájékozta-
tást: A közúti közlekedési előéleti pontok számára
vonatkozó tájékoztatás kérésére, mely tájékoztatás
– ha ez évben ilyen kérelmet még nem nyújtott be –
ingyenes. A közúti közlekedési előéleti pontok számára
vonatkozó tájékoztatás teljesítéséhez egy erre irányuló ké-
relem a KEKKH-hoz történő benyújtása szükséges,
melynek tartalmaznia kell az adatkérő személyazonosí-
tó adatait (név, születési név, születési hely és idő,
anyja neve), valamint saját kezű aláírását. A kérelem
az alábbi elérhetőségek valamelyikén nyújtható be:

postacím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B.
FAX: 06-1/299-7297

e-mail cím: kozlekedesi.foosztaly@ahiv.hu

Az Ügyfélnek lehetősége nyílik továbbá a vezetői engedélyére vo-
natkozó adatszolgáltatás kérésére is, igazgatási szolgáltatási díj
ellenében. Ez esetben az Ügyfél egy hivatalos iratot kap, amely-
ben szerepel a korábbi és jelenlegi vezetői engedély száma érvé-

Az öregasszony elmegy a do-
kihoz:

– Doktor úr, nem tudom mi a
baj velem, de folyamatosan
szellentek. Szerencsére nem le-
het észrevenni, mert nincs sza-
ga és hangja sem, de engem
mégis zavar. Most is, hogy itt
beszélgettünk, már vagy öt-
venszer szellentettem. Kérem,
adjon valami orvosságot!

A doki felír neki valamit és
megkéri, jöjjön vissza egy hét
múlva. 

Jön is az öregasszony magá-
ból kikelve:

– Mi a fenét adott nekem,
maga idióta! Mióta szedem, to-
vábbra is hangtalan, de olyan
büdös, hogy az kibírhatalan!

– Legalább a szaglása rendbe
jött. Felírok valamit a fülére is,
jó?

* * *
Asszonyom, önnek nagyon

csúnya a nyelve.
– Doktor úr, maga összebe-

szélt a vejemmel.

Helyszíni bírság vagy feljelentés?
Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megkeresé-
sünkre az alábbi választ küldte:

„Az intézkedő rendőrnek helyszíni bírság alkalmazása esetén a helyszí-
nen a közúti közlekedési előéleti pont kiszabásában nincs mérlegelési lehe-
tősége. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján helyszíni bírság ki-
szabása esetén a helyszínen elismervényen tájékozatni kell az elkövetőt az
elbírált cselekményhez – jogszabály által – rendelt pontok számáról. A meg-
lévő pontjairól az ügyfél évente egy alkalommal térítésmentesen kérhet tájé-
koztatást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
talától (KEKKH).

Amennyiben a feljelentés alapján megindított szabálysértési eljárásban a
236/2000 (XII.23.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt sza-
bályszegések miatt az elkövető elmarasztalására sor kerül, a cselekmény-
hez jogszabály által rendelt pont (ok) csak a határozat jogerőre emelkedé-
sét követően kerülnek be a vezetői engedély nyilvántartás részeként vezetett
pontrendszerbe. A határozattal szemben az arra jogosult személy által ha-
táridőn belül benyújtott jogorvoslati kérelem a határozat jogerőre emelkedé-
sének akadályát képezi, tehát a közúti közlekedési előéleti ponttal összefüg-
gésben is halasztó hatállyal bír.”
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Évente egyszer ingyen lekérhetők a büntetőpontok
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vonatkozó tájékoztatás teljesítéséhez egy erre irányuló ké-
relem a KEKKH-hoz történő benyújtása szükséges,
melynek tartalmaznia kell az adatkérő személyazonosí-
tó adatait (név, születési név, születési hely és idő,
anyja neve), valamint saját kezű aláírását. A kérelem
az alábbi elérhetőségek valamelyikén nyújtható be:

postacím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B.
FAX: 06-1/299-7297

e-mail cím: kozlekedesi.foosztaly@ahiv.hu

Az Ügyfélnek lehetősége nyílik továbbá a vezetői engedélyére vo-
natkozó adatszolgáltatás kérésére is, igazgatási szolgáltatási díj
ellenében. Ez esetben az Ügyfél egy hivatalos iratot kap, amely-
ben szerepel a korábbi és jelenlegi vezetői engedély száma érvé-

Az öregasszony elmegy a do-
kihoz:

– Doktor úr, nem tudom mi a
baj velem, de folyamatosan
szellentek. Szerencsére nem le-
het észrevenni, mert nincs sza-
ga és hangja sem, de engem
mégis zavar. Most is, hogy itt
beszélgettünk, már vagy öt-
venszer szellentettem. Kérem,
adjon valami orvosságot!

A doki felír neki valamit és
megkéri, jöjjön vissza egy hét
múlva. 

Jön is az öregasszony magá-
ból kikelve:

– Mi a fenét adott nekem,
maga idióta! Mióta szedem, to-
vábbra is hangtalan, de olyan
büdös, hogy az kibírhatalan!

– Legalább a szaglása rendbe
jött. Felírok valamit a fülére is,
jó?

* * *
Asszonyom, önnek nagyon

csúnya a nyelve.
– Doktor úr, maga összebe-

szélt a vejemmel.

Helyszíni bírság vagy feljelentés?
Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megkeresé-
sünkre az alábbi választ küldte:

„Az intézkedő rendőrnek helyszíni bírság alkalmazása esetén a helyszí-
nen a közúti közlekedési előéleti pont kiszabásában nincs mérlegelési lehe-
tősége. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján helyszíni bírság ki-
szabása esetén a helyszínen elismervényen tájékozatni kell az elkövetőt az
elbírált cselekményhez – jogszabály által – rendelt pontok számáról. A meg-
lévő pontjairól az ügyfél évente egy alkalommal térítésmentesen kérhet tájé-
koztatást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
talától (KEKKH).

Amennyiben a feljelentés alapján megindított szabálysértési eljárásban a
236/2000 (XII.23.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt sza-
bályszegések miatt az elkövető elmarasztalására sor kerül, a cselekmény-
hez jogszabály által rendelt pont (ok) csak a határozat jogerőre emelkedé-
sét követően kerülnek be a vezetői engedély nyilvántartás részeként vezetett
pontrendszerbe. A határozattal szemben az arra jogosult személy által ha-
táridőn belül benyújtott jogorvoslati kérelem a határozat jogerőre emelkedé-
sének akadályát képezi, tehát a közúti közlekedési előéleti ponttal összefüg-
gésben is halasztó hatállyal bír.”
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nyessége, a megszerzett kategóriák, az előéleti pontok száma, illet-
ve az hogy az Ügyfél járművezetéstől eltiltás alatt áll-e. Az igazgatási
szolgáltatási díj mértéke 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft. A kére-
lem benyújtható a Hivatalnál a fentebb ismertetett módon, illetve a já-
rási hivataloknál is.

Az utánképzést a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) illetékes-
ségi körébe rendelte a jogszabály, így az NKH Kommunikációs Szol-
gálatát is néhány pontosításra kértük:
• Azonos-e az utánképzés tematikája a 13 büntetőpont, illetve az
alatt jelentkezők, valamint a 14 pont és fölöttiek számára?
• Igen, nincs eltérés a 13 büntetőpont alatt vagy felett a tematiká-
ban. Egyébként nagyon ritka, hogy 13 pont alatt jelentkeznek
utánképzésre, mivel addig nem kapnak hivatalból értesítést pontjaik
számáról. A büntetőpontok alapján elvégzendő utánképzési prog-
ram tematikája még azzal is azonos, amit a bevont jogosítvány miatt
(akár pontok, akár egyéb szabálysértés, bűncselekmény miatt)
utánképzésre kötelezettek végeznek. A büntetőpont alapján általá-
ban a III. programba „A közlekedési szabályok magatartását célzó
foglalkozás”-ra kerülnek besorolásra, amely egy 12 órás program, 2x
6 órás bontásban.
• Az utánképzés díja megegyezik-e a fentebb említett két résztvevői
körnek?
• Igen, az utánképzés díja is azonos, mindkét esetben a feltárás, il-
letve a programon történő részvétel költsége terheli a jelentkezőt. Az
ár attól függ, hogy a résztvevő melyik programba kerül besorolásra.
Hozzávetőlegesen az I. program 43.000. A VII. program pedig
143.000 forint. A többi a kettő közé esik. Ezenfelül a feltárás díja kö-
rülbelül 19.000 forint. (Ehhez tudni kell, hogy minden utánképzésre
jelentkezőnél illetve kötelezettnél, a szabályszegései alapján először
feltárást végeznek, ahol megállapítják, mely program elvégzése szol-
gálja leginkább a fejlődését.)
• Honnan szerez tudomást az utánképzésre kötelezett, hogy hol vé-
gezheti el a tanfolyamot, illetve ebben van-e szabad választási lehe-
tősége?
• Utánképzésre bármely területi Kormányhivatal Közlekedési Fel-
ügyelőségén lehet jelentkezni – tehát nem kötött a lakcím szerinti il-
letékességű közlekedési felügyelőséghez –, a feltárás a Felügyelő-
ségen történik, és az általuk meghatározott helyen és időpontban
kell a foglalkozásokon megjelenni. Amennyiben az időpont vagy a

14

Villanyszerelõ bekiabál az
intenzív osztályra:

– Nagy levegõ emberek,
biztosítékcsere lesz!

* * *
Friss apa, miközben bará-

taival a kórházban az újszü-
lött gyerekét nézi:

– Nézzétek, milyen szépen
mosolyog! Hát nem édes?

– De a fiad nem is moso-
lyog – mondja az egyik ba-
rátja.

– Én nem a kölyökrõl, ha-
nem a nõvérkérõl beszél-
tem.

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése 4
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti 
megállási kötelezettség megszegése 8
A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak 
használatának elmulasztása 3
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű 
melletti elhaladás megállás nélkül 5
A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése 4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 
(könnyű testi sértés okozása esetén) 6
A megengedett legnagyobb sebesség túllépése 4-6-8
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 6
Az autópálya leállósávján történő haladás 6
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 5-6
Bekanyarodási szabályok megsértése 3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés 3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autóúton, autópályán 5
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése 
üzemképtelen fék, kormányberendezés esetében 6
Cserbenhagyás 11
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 3
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi 
meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó 
engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése
engedéllyel nem rendelkező részére) 5
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 6
Irányjelzés szabályainak megszegése 3
Ittas vezetés 6-8
Járművezetés az eltiltás tartama alatt 6
Járművezetés ittas, vagy bódult állapotban 11
Járművezetés tiltott átengedése 11
Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben 3
Közúti baleset okozása 9
Közúti veszélyeztetés 11
Megállás az autópálya úttestén és leállósávján 6
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint 
a gyalogos-átkelőhely előtt, kerékpársávon, útkanyarulatban, 
valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék, 
vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 6
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek 
metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt 6
Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése 
autópályán, autóúton és vasúti átjáróban 6
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív 
sebességtúllépés – csak halmazatként alkalmazható) 1
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) 11
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 8
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 2

Előéleti pontok táblázata

Utánképzés
Az utánképzésre kötelezett, illetve az önkéntes utánképzésre je-
lentkező személynek az erről szóló hatósági értesítés bemutatá-
sával a területi közlekedési felügyeletnél kell jelentkeznie. Első
lépésként a közlekedési felügyelet úgynevezett feltáró foglalko-
zást tart, amelynek eredményeként meghatározza az egyénre
szabott utánképzési programot, amely a következő lehet:

I. program – a közlekedési képzettség hiányosságainak meg-
szüntetésére irányuló elméleti foglalkozás;

II. program – a közlekedési képzettség, kultúra és magatar-
tás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó
járművezetési gyakorlati foglalkozás;

III. program – a közlekedési szabályok megtartását célzó fog-
lalkozás;

IV. program – magatartásformálás;
V. program – az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása;
VI. program – a „közepesen ittas vezetők” foglalkozása;
VII. program – a „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők”

foglalkozása.
Az I. és II. program, elméleti vagy gyakorlati vizsgával zárul. Az
utánképzést a jelentkezéstől számított 60 napon belül be kell fe-
jezni. A sikeresen teljesített utánképzésről a közlekedési fel-
ügyelet igazolást, illetve bizonyítványt állít ki. Nem kaphat igazo-
lást, bizonyítványt, aki valamelyik foglalkozáson nem vett részt,
vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.
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Komoly dilemmát jelent jó néhány nyugdíj
előtt álló kollégának, hogy hogyan tovább?
Sokaknak a gépkocsija már nem felel meg az
új követelményeknek. 2015. június 30-ig még
taxizhat vele, viszont utána újítania kell. Cse-
réljen kocsit? Vagy hagyja abba? Igen ám, de
akkor mit csináljon, miből éljen meg? Össze-
foglaljuk a lehetőségeket.

A vállalkozás visszaadása ugyanúgy jogosít
munkanélküli-segélyre, mint az alkalmazotti vi-
szony megszűnése. A vállalkozás szünetelte-
tése ez esetben nem elég, azt teljes egészé-
ben meg kell szüntetni. A munkanélküli-se-
gély – amit jelenleg álláskeresési járadéknak
neveznek – első esetben 90 napig jár. Ezt kö-
vetően vehető igénybe az álláskeresési se-
gély.

Álláskeresési járadék
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki állás-
kereső, álláskeresővé válását megelőző há-
rom éven belül legalább háromszázhatvan
nap jogosultsági idővel rendelkezik, munkát
akar vállalni, de önálló álláskeresése nem ve-
zetett eredményre, és számára az állami fog-
lalkoztatási szerv sem tud megfelelő munka-
helyet felajánlani.

Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék
folyósításának időtartamát (a továbbiakban:
folyósítási idő) annak az időtartamnak az ala-
pulvételével kell megállapítani, amely alatt az
álláskereső az álláskeresővé válást megelőző
három év alatt munkaviszonyban, közfoglal-
koztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, il-
letőleg társas vállalkozói tevékenységet folyta-
tott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállal-
kozói tevékenysége alatt járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett.

Az álláskeresési járadék folyósítási idejé-
nek számítása során tíz nap jogosultsági idő
egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik,
a kerekítés szabályait kell alkalmazni. Az ál-
láskeresési járadék folyósításának leg-
hosszabb időtartama 90 nap.

Az álláskeresési járadék napi összege a
jogszabály szerint meghatározott járadékalap
60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér
napi összegének megfelelő összeg.

Álláskeresési segély
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti állás-
keresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresé-
si segély) kell megállapítani, ha:

a) munkát akar vállalni, de önálló álláskere-
sése nem vezetett eredményre, és számára
az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfe-
lelő munkahelyet felajánlani,

b) kérelem benyújtásának időpontjában a
reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és
legalább 45 napon át álláskeresési járadék-
ban részesült, és az álláskeresési járadék fo-
lyósítása időtartamát kimerítette, vagy a folyó-
sítási időtartam kimerítését megelőzően az ál-
láskeresési járadék folyósítását az állami fog-
lalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt
– megszüntette és az álláskereső álláskere-
sési járadékra ismételten nem szerzett jogo-
sultságot,

c) az álláskeresési járadék folyósításának
kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott
megszüntetését követően három éven belül
betöltötte a b) pontban meghatározott élet-
kort, és

d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel és

e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balettművészeti életjáradék-
ban és átmeneti bányászjáradékban nem ré-
szesül.

Az álláskeresési segély összege a kérelem
benyújtásának időpontjában hatályos kötele-
ző legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha a
járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb
volt, az álláskeresési segély összege a jára-
dékalappal megegyező összeg.

Az álláskeresési segély addig folyósít-
ható, amíg az álláskereső öregségi
nyugdíjra vagy megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátására jogosultságot nem
szerez.

Az álláskeresési segély folyósításának kez-
dő napja az álláskeresési segély iránti kére-
lem benyújtását követő nap.

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Mindkét juttatás (járadék és segély) feltétele,
hogy vállalkozásunk ideje alatt a járulékok
maradéktalanul befizetésre kerüljenek. Érten-
dő ezalatt elsősorban az egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulék. Nyugdíj előtt állók
ellenőrizzék nyugdíjjárulék-befizetéseiket is,
ennek hiányossága ugyanis meghosszabbítja
a nyugdíj megállapításának folyamatát, továb-
bá az elmaradást a nyugdíjból is le fogják
vonni!

Tájékoztató az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételről

Ahhoz, hogy az álláskeresőt az egyes támo-
gatások megillessék, illetve alkalmazása ese-
tén munkáltatója támogatást igényelhessen
foglalkoztatásához, álláskeresőként történő
regisztrálását kell kérnie. 

Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi il-
leti meg? 

Álláskereső az a személy, aki munkavi-
szonyban nem áll, és az egyszerűsített foglal-
koztatásnak minősülő munkaviszony kivételé-
vel egyéb keresőtevékenységet sem folytat –
ide értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogvi-

hely nem megfelelő, meghatározott határidővel előtte lemondható.
Az adott megyén belül a program helyszíne nem választható.
• A sikeres utánképzést követően hol, és mennyi idő alatt szerezhe-
ti vissza, vagy kaphat újabb vezetői engedélyt az érintett sofőr?
• Az utánképzési program teljesítése után a harmadik munkana-
pon átvehető a Közlekedési Felügyelőségen az igazolás, amely
alapján a vezetői engedély visszakapható az illetékes okmányiro-
dában. (Amennyiben a bevont vezetői engedély orvosi érvényessé-
ge lejárt, akkor új orvosi igazolást is kell vinni az okmányirodába,
de ebben az esetben egy új vezetői engedélyt gyártanak le, amely

további két-három hetet jelenthet a vezetői engedély visszaszerzé-
séig.)

Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz is intéztünk kérdéseket,
hogy eloszlassuk azokat a félreértéseket, miszerint érdemesebb a
helyszíni bírságot adott esetben elfogadni, mert úgy a büntető pon-
tok következményeivel nem kell számolni. Ez nem igaz, úgyhogy, aki-
nek kétségei vannak a rendőri intézkedéssel indokoltságával kap-
csolatban, az ne fogadja el a csekket a helyszínen, azt remélve, hogy
ezzel nem gyarapodnak a pontjai. A részletek keretes anyagunkban
olvashatók. k.z.t.

Taxizás után, nyugdíj előtt

A sebészeti klinikáról kézmûtét után el-
bocsátott beteg a zárójelentés átvétele-
kor megkérdezi az orvost.

– Doktor úr, ez után a mûtét után tudok
majd zongorázni?

– Persze hogy tud – feleli az orvos.
A beteg lelkendezve felkiált:
– Ez nagyszerû, mert eddig nem tud-

tam!
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nyessége, a megszerzett kategóriák, az előéleti pontok száma, illet-
ve az hogy az Ügyfél járművezetéstől eltiltás alatt áll-e. Az igazgatási
szolgáltatási díj mértéke 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft. A kére-
lem benyújtható a Hivatalnál a fentebb ismertetett módon, illetve a já-
rási hivataloknál is.

Az utánképzést a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) illetékes-
ségi körébe rendelte a jogszabály, így az NKH Kommunikációs Szol-
gálatát is néhány pontosításra kértük:
• Azonos-e az utánképzés tematikája a 13 büntetőpont, illetve az
alatt jelentkezők, valamint a 14 pont és fölöttiek számára?
• Igen, nincs eltérés a 13 büntetőpont alatt vagy felett a tematiká-
ban. Egyébként nagyon ritka, hogy 13 pont alatt jelentkeznek
utánképzésre, mivel addig nem kapnak hivatalból értesítést pontjaik
számáról. A büntetőpontok alapján elvégzendő utánképzési prog-
ram tematikája még azzal is azonos, amit a bevont jogosítvány miatt
(akár pontok, akár egyéb szabálysértés, bűncselekmény miatt)
utánképzésre kötelezettek végeznek. A büntetőpont alapján általá-
ban a III. programba „A közlekedési szabályok magatartását célzó
foglalkozás”-ra kerülnek besorolásra, amely egy 12 órás program, 2x
6 órás bontásban.
• Az utánképzés díja megegyezik-e a fentebb említett két résztvevői
körnek?
• Igen, az utánképzés díja is azonos, mindkét esetben a feltárás, il-
letve a programon történő részvétel költsége terheli a jelentkezőt. Az
ár attól függ, hogy a résztvevő melyik programba kerül besorolásra.
Hozzávetőlegesen az I. program 43.000. A VII. program pedig
143.000 forint. A többi a kettő közé esik. Ezenfelül a feltárás díja kö-
rülbelül 19.000 forint. (Ehhez tudni kell, hogy minden utánképzésre
jelentkezőnél illetve kötelezettnél, a szabályszegései alapján először
feltárást végeznek, ahol megállapítják, mely program elvégzése szol-
gálja leginkább a fejlődését.)
• Honnan szerez tudomást az utánképzésre kötelezett, hogy hol vé-
gezheti el a tanfolyamot, illetve ebben van-e szabad választási lehe-
tősége?
• Utánképzésre bármely területi Kormányhivatal Közlekedési Fel-
ügyelőségén lehet jelentkezni – tehát nem kötött a lakcím szerinti il-
letékességű közlekedési felügyelőséghez –, a feltárás a Felügyelő-
ségen történik, és az általuk meghatározott helyen és időpontban
kell a foglalkozásokon megjelenni. Amennyiben az időpont vagy a
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Villanyszerelõ bekiabál az
intenzív osztályra:

– Nagy levegõ emberek,
biztosítékcsere lesz!

* * *
Friss apa, miközben bará-

taival a kórházban az újszü-
lött gyerekét nézi:

– Nézzétek, milyen szépen
mosolyog! Hát nem édes?

– De a fiad nem is moso-
lyog – mondja az egyik ba-
rátja.

– Én nem a kölyökrõl, ha-
nem a nõvérkérõl beszél-
tem.

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése 4
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti 
megállási kötelezettség megszegése 8
A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak 
használatának elmulasztása 3
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű 
melletti elhaladás megállás nélkül 5
A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése 4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 
(könnyű testi sértés okozása esetén) 6
A megengedett legnagyobb sebesség túllépése 4-6-8
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 6
Az autópálya leállósávján történő haladás 6
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 5-6
Bekanyarodási szabályok megsértése 3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés 3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autóúton, autópályán 5
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése 
üzemképtelen fék, kormányberendezés esetében 6
Cserbenhagyás 11
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 3
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi 
meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó 
engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése
engedéllyel nem rendelkező részére) 5
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 6
Irányjelzés szabályainak megszegése 3
Ittas vezetés 6-8
Járművezetés az eltiltás tartama alatt 6
Járművezetés ittas, vagy bódult állapotban 11
Járművezetés tiltott átengedése 11
Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben 3
Közúti baleset okozása 9
Közúti veszélyeztetés 11
Megállás az autópálya úttestén és leállósávján 6
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint 
a gyalogos-átkelőhely előtt, kerékpársávon, útkanyarulatban, 
valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék, 
vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 6
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek 
metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt 6
Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése 
autópályán, autóúton és vasúti átjáróban 6
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív 
sebességtúllépés – csak halmazatként alkalmazható) 1
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) 11
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 8
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 2

Előéleti pontok táblázata

Utánképzés
Az utánképzésre kötelezett, illetve az önkéntes utánképzésre je-
lentkező személynek az erről szóló hatósági értesítés bemutatá-
sával a területi közlekedési felügyeletnél kell jelentkeznie. Első
lépésként a közlekedési felügyelet úgynevezett feltáró foglalko-
zást tart, amelynek eredményeként meghatározza az egyénre
szabott utánképzési programot, amely a következő lehet:

I. program – a közlekedési képzettség hiányosságainak meg-
szüntetésére irányuló elméleti foglalkozás;

II. program – a közlekedési képzettség, kultúra és magatar-
tás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó
járművezetési gyakorlati foglalkozás;

III. program – a közlekedési szabályok megtartását célzó fog-
lalkozás;

IV. program – magatartásformálás;
V. program – az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása;
VI. program – a „közepesen ittas vezetők” foglalkozása;
VII. program – a „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők”

foglalkozása.
Az I. és II. program, elméleti vagy gyakorlati vizsgával zárul. Az
utánképzést a jelentkezéstől számított 60 napon belül be kell fe-
jezni. A sikeresen teljesített utánképzésről a közlekedési fel-
ügyelet igazolást, illetve bizonyítványt állít ki. Nem kaphat igazo-
lást, bizonyítványt, aki valamelyik foglalkozáson nem vett részt,
vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.
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Komoly dilemmát jelent jó néhány nyugdíj
előtt álló kollégának, hogy hogyan tovább?
Sokaknak a gépkocsija már nem felel meg az
új követelményeknek. 2015. június 30-ig még
taxizhat vele, viszont utána újítania kell. Cse-
réljen kocsit? Vagy hagyja abba? Igen ám, de
akkor mit csináljon, miből éljen meg? Össze-
foglaljuk a lehetőségeket.

A vállalkozás visszaadása ugyanúgy jogosít
munkanélküli-segélyre, mint az alkalmazotti vi-
szony megszűnése. A vállalkozás szünetelte-
tése ez esetben nem elég, azt teljes egészé-
ben meg kell szüntetni. A munkanélküli-se-
gély – amit jelenleg álláskeresési járadéknak
neveznek – első esetben 90 napig jár. Ezt kö-
vetően vehető igénybe az álláskeresési se-
gély.

Álláskeresési járadék
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki állás-
kereső, álláskeresővé válását megelőző há-
rom éven belül legalább háromszázhatvan
nap jogosultsági idővel rendelkezik, munkát
akar vállalni, de önálló álláskeresése nem ve-
zetett eredményre, és számára az állami fog-
lalkoztatási szerv sem tud megfelelő munka-
helyet felajánlani.

Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék
folyósításának időtartamát (a továbbiakban:
folyósítási idő) annak az időtartamnak az ala-
pulvételével kell megállapítani, amely alatt az
álláskereső az álláskeresővé válást megelőző
három év alatt munkaviszonyban, közfoglal-
koztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, il-
letőleg társas vállalkozói tevékenységet folyta-
tott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállal-
kozói tevékenysége alatt járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett.

Az álláskeresési járadék folyósítási idejé-
nek számítása során tíz nap jogosultsági idő
egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik,
a kerekítés szabályait kell alkalmazni. Az ál-
láskeresési járadék folyósításának leg-
hosszabb időtartama 90 nap.

Az álláskeresési járadék napi összege a
jogszabály szerint meghatározott járadékalap
60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér
napi összegének megfelelő összeg.

Álláskeresési segély
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti állás-
keresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresé-
si segély) kell megállapítani, ha:

a) munkát akar vállalni, de önálló álláskere-
sése nem vezetett eredményre, és számára
az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfe-
lelő munkahelyet felajánlani,

b) kérelem benyújtásának időpontjában a
reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és
legalább 45 napon át álláskeresési járadék-
ban részesült, és az álláskeresési járadék fo-
lyósítása időtartamát kimerítette, vagy a folyó-
sítási időtartam kimerítését megelőzően az ál-
láskeresési járadék folyósítását az állami fog-
lalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt
– megszüntette és az álláskereső álláskere-
sési járadékra ismételten nem szerzett jogo-
sultságot,

c) az álláskeresési járadék folyósításának
kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott
megszüntetését követően három éven belül
betöltötte a b) pontban meghatározott élet-
kort, és

d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel és

e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balettművészeti életjáradék-
ban és átmeneti bányászjáradékban nem ré-
szesül.

Az álláskeresési segély összege a kérelem
benyújtásának időpontjában hatályos kötele-
ző legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha a
járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb
volt, az álláskeresési segély összege a jára-
dékalappal megegyező összeg.

Az álláskeresési segély addig folyósít-
ható, amíg az álláskereső öregségi
nyugdíjra vagy megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátására jogosultságot nem
szerez.

Az álláskeresési segély folyósításának kez-
dő napja az álláskeresési segély iránti kére-
lem benyújtását követő nap.

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Mindkét juttatás (járadék és segély) feltétele,
hogy vállalkozásunk ideje alatt a járulékok
maradéktalanul befizetésre kerüljenek. Érten-
dő ezalatt elsősorban az egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulék. Nyugdíj előtt állók
ellenőrizzék nyugdíjjárulék-befizetéseiket is,
ennek hiányossága ugyanis meghosszabbítja
a nyugdíj megállapításának folyamatát, továb-
bá az elmaradást a nyugdíjból is le fogják
vonni!

Tájékoztató az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételről

Ahhoz, hogy az álláskeresőt az egyes támo-
gatások megillessék, illetve alkalmazása ese-
tén munkáltatója támogatást igényelhessen
foglalkoztatásához, álláskeresőként történő
regisztrálását kell kérnie. 

Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi il-
leti meg? 

Álláskereső az a személy, aki munkavi-
szonyban nem áll, és az egyszerűsített foglal-
koztatásnak minősülő munkaviszony kivételé-
vel egyéb keresőtevékenységet sem folytat –
ide értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogvi-

hely nem megfelelő, meghatározott határidővel előtte lemondható.
Az adott megyén belül a program helyszíne nem választható.
• A sikeres utánképzést követően hol, és mennyi idő alatt szerezhe-
ti vissza, vagy kaphat újabb vezetői engedélyt az érintett sofőr?
• Az utánképzési program teljesítése után a harmadik munkana-
pon átvehető a Közlekedési Felügyelőségen az igazolás, amely
alapján a vezetői engedély visszakapható az illetékes okmányiro-
dában. (Amennyiben a bevont vezetői engedély orvosi érvényessé-
ge lejárt, akkor új orvosi igazolást is kell vinni az okmányirodába,
de ebben az esetben egy új vezetői engedélyt gyártanak le, amely

további két-három hetet jelenthet a vezetői engedély visszaszerzé-
séig.)

Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz is intéztünk kérdéseket,
hogy eloszlassuk azokat a félreértéseket, miszerint érdemesebb a
helyszíni bírságot adott esetben elfogadni, mert úgy a büntető pon-
tok következményeivel nem kell számolni. Ez nem igaz, úgyhogy, aki-
nek kétségei vannak a rendőri intézkedéssel indokoltságával kap-
csolatban, az ne fogadja el a csekket a helyszínen, azt remélve, hogy
ezzel nem gyarapodnak a pontjai. A részletek keretes anyagunkban
olvashatók. k.z.t.

Taxizás után, nyugdíj előtt

A sebészeti klinikáról kézmûtét után el-
bocsátott beteg a zárójelentés átvétele-
kor megkérdezi az orvost.

– Doktor úr, ez után a mûtét után tudok
majd zongorázni?

– Persze hogy tud – feleli az orvos.
A beteg lelkendezve felkiált:
– Ez nagyszerû, mert eddig nem tud-

tam!
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szonyt is –, oktatási intézmény nappali tago-
zatán nem folytat tanulmányokat, öregségi
nyugdíjra nem jogosult, valamint megváltozott
munkaképességű személyek járadékában, re-
habilitációs ellátásban nem részesül, munkát
akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés
érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyil-
vántartásba veteti magát és a kirendeltséggel
együttműködik. 

A kereső tevékenység fogalmába min-
den olyan munkavégzés beletartozik, ame-
lyért a munka elvégzője díjazást kap, akár
munkaviszony, vállalkozói jogviszony, megbí-
zási jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony stb. az alapja. 

Kereső tevékenységet folytatónak kell te-
kinteni azt a személyt is, 

• aki az egyéni vállalkozói nyilvántar-
tásban szerepel, valamint 

• aki gazdasági társaság tevékenységében
személyes közreműködés vagy mellék-
szolgáltatás keretében történő munka-
végzés útján vesz részt,

• illetve aki a társaság vezető tisztségvise-
lője vagy a társasági szerződésben köz-
reműködési/munkavégzési kötelezettsé-
ge/joga fel van tüntetve.

Abban az esetben, ha a vállalkozás tevé-
kenysége rövidebb-hosszabb időre szünetel,
a vállalkozás az egyéni vállalkozói nyilvántar-
tásban továbbra is szerepel. Így a vállalko-
zói jogviszony szüneteltetésének idejét
is kereső tevékenységnek kell tekinteni. 

Az együttműködés keretében az álláskere-
ső  rendszeresen, a kirendeltség által meg-
adott időpontban személyesen felkeresi a ki-
rendeltséget, elfogadja a felajánlott munkát,
képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgál-
tatást, munkaerő-piaci programban való rész-
vételt, és önállóan is aktívan keres munkát. 

2013. január 1-jétől az álláskereső nyilatko-
zatban vállalhatja, hogy együttműködésének
elektronikus levélben történő kapcsolattartás
formájában tesz eleget. Ennek keretében tel-
jesítheti jelentkezési kötelezettségét, beje-
lentheti a körülményeiben bekövetkezett vál-
tozásokat, illetve a nyilvántartását érintő ese-
ményeket. Az elektronikus kapcsolattartásról,
annak részleteiről az

nfsz.munka.hu/Álláskeresőknek/Hasznos
tudnivalók alatt elhelyezett anyagból tájéko-
zódhat. 

A felajánlott munkahely akkor megfe-
lelő, ha 

• Egészségi állapota szerint az álláskereső
a munka elvégzésére alkalmas. 

• A várható kereset az álláskeresési jára-
dék, illetőleg – amennyiben az álláskere-
sési járadék összege a kötelező legki-
sebb munkabérnél alacsonyabb – a kö-
telező legkisebb munkabér összegét el-
éri. Ez a feltétel azonban csak azokra az
ügyfelekre vonatkozik, akik álláskeresési
támogatásban részesülnek. 

• A munkahely és a lakóhely közötti na-
ponta – tömegközlekedési eszközzel –
történő oda- és visszautazás ideje a há-
rom órát, illetve tíz éven aluli gyermeket
nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket
egyedül nevelő férfi álláskereső eseté-
ben a két órát nem haladja meg. 

• Az álláskereső foglalkoztatása munkavi-
szonyban történik. 

Az olyan álláskereső esetében, aki sem ál-
láskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti ál-
láskeresési segélyre nem jogosult – ide értve
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-
gosult személyeket –, az előbbi feltételeken
túl a munkahely abban az esetben is megfe-
lelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási
jogviszonyban történik. 

A közfoglalkoztatási jogviszony kere-
tében történő foglalkoztatás esetében a
munkahely akkor megfelelő, ha 

• a munkavégzés helye és a közfoglalkoz-
tatott lakóhelye között naponta történő
oda- és visszautazás ideje tömegközleke-
dési eszközzel 

• a három órát, illetve tíz éven aluli gyer-
meket nevelő nő és tíz éven aluli gyerme-
ket egyedül nevelő férfi álláskereső ese-
tében a két órát meghaladja, és a mun-
kavégzés helyére és onnan a közfoglal-
koztatott lakóhelyére történő térítésmen-
tes szállításról, vagy 

• a négy órát meghaladja, és a munkavég-
zés helyétől számított 20 km-es távolsá-
gon belül az illetékes és megyei kor-

mányhivatal népegészségügyi szakigaz-
gatási szerve által kiadott engedélynek
megfelelő térítésmentes elhelyezésről,
tisztálkodási és étkezési lehetőségről a
foglalkoztató gondoskodik 

Ha a közfoglalkoztatási jogviszony kereté-
ben történő foglalkoztatás esetében a napi
pihenőidő eltöltésére a lakóhelytől különböző
településen kerül sor, az álláskereső csak ab-
ban az esetben köteles a felajánlott munka-
helyet elfogadni, ha az családi körülményeire
(különösen kiskorú gyermek gondozása, kö-
zeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hát-
rányos következményekkel nem jár. Ebben a
kérdésben a lakóhelye szerinti települési ön-
kormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irány-
adó. 

A megváltozott munkaképességű ál-
láskeresők esetében az utazási feltételeket
eltérően szabályozza a törvény. Ezen szabá-
lyok szerint a munkahely akkor megfelelő, ha
a megváltozott munkaképességű álláskereső
által igénybe vehető közlekedési eszközzel
történő lakóhely és munkahely közötti oda- és
visszautazás ideje a két órát nem haladja
meg.

Az álláskereső részére a fenti feltételeknek
megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség
is felajánlható. Ez a rövid időtartamú munka-
lehetőség olyan álláskereső esetén, aki nem
részesül álláskeresési ellátásban közfoglal-
koztatás keretében is megvalósulhat. 

A kirendeltség az együttműködés kereté-
ben  vizsgálja, hogy szükség van e az elhe-
lyezkedéshez munkaerő-piaci szolgáltatás
igénybevételére. 

Munkaerő-piaci szolgáltatás lehet például
információ nyújtása, pszichológiai -, pálya -,
álláskeresési -, és munka tanácsadás.  

Az álláskereső, amennyiben a jogszabály
által előírt feltételek megvannak, jogosult le-
het álláskeresési ellátásra (–álláskeresési  já-
radékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre),
munkaerő-piaci képzés, humánszolgáltatás
igénybevételére. 

Az álláskereső elhelyezkedése esetén a
munkáltató támogatást kaphat a foglalkozta-
táshoz. 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Ezúttal  címszavakban:
• Tehetetlen hatóságok?
• Új taxitársaság alakult Budapesten
• Év végéig 1600 fővárosi taxinak juthat majd hely
• A taxiállomások kérdése más problémákat is a felszínre hozhat
• Sziget Fesztivál 2004
• Pályázatot írnak ki a ferihegyi taxiszolgáltatásra
• A Warszavától a Volkswagenig
• Matricaháború
• Morfondáriák
• Ki hajthat be a Hajógyári-szigetre?
• Jótanácsok kárrendezés előtt

Vitaindító a taxitarifákról
A Volántaxi vezetőjének tollából megjelent vitaindító a tarifakérdést a
múlt felidézésével kezdi. A Főtaxi egyeduralom idején, majd később
a Volántaxi megjelenésekor is mindössze két tarifa alkalmazására volt
lehetőség, a drágábbat lehetett használni éjszaka, hegymenetben,
földúton stb. Az utasoknak abban az időben meg sem fordult a fejük-
ben, hogy kételkedjenek a taxióra által mutatott összeg valódiságá-
ban. Aztán jött a magántaxik kora, melyeket egy rövid átmeneti idő-
szakot követően szintén taxaméterrel kellett felszerelni. Ebben az idő-
ben nem szabályozták a tarifák számát, mégis jóformán mindenki egy
tarifát használt. 

A kilencvenes évek közepén került sor a nyugtaadós, adattárolós,
nyolctarifás órák bevezetésére. Na ez volt az a pont, amikor az uta-

Erről írt a Taxisok Világa 2004 szeptemberében

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1994 szeptemberében

20 éve történt
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Gyakran előfordul, hogy a vállalkozó átmenetileg nem tud saját ko-
csijával dolgozni. Történhet ez egy több napot igénylő javítás vagy
baleset miatt. Olyanról is hallottunk már, hogy valaki pénzhiány mi-
att nem tudta levizsgáztatni időben autóját. Dolgozni azonban ilyen-
kor is kell, pénzt keresni muszáj, ekkor hangzik el a kérés: add köl-
csön a taxidat!

A dolog azonban nem ilyen egyszerű – feltéve, ha mindent sza-
bályosan akarunk csinálni. A taxikban ugyanis névre szóló taxamé-
ter van, tehát ha a vállalkozón kívül más is végezne a kocsival fuva-
rozást, akkor valami megoldást kell találni. Két lehetőség van: vállal-
kozóként vagy alkalmazottként ülni a kocsira. Vállalkozóként renge-
teg adminisztrációs munkát kell végezni és némi pénzbe is kerül:
kétvállalkozós taxiórát beszerezni, az adott kocsira taxiengedélyt ki-
váltani (az ehhez szükséges „nullás” papírokkal együtt), arcképes
igazolványt készíttetni. Mire ezeket elintéznénk, talán már a saját
kocsi is elkészül…

Egyszerűbb alkalmazottként végezni a munkát, de ezt meg a vál-
lalkozó nem szereti, aki egyébként felvenné a munkavállalót. Min-
denféle bejelentéseket kell tenni, papírok tömkelegét kiállítani, havi
járulékbevallásokat küldeni stb. Arról már nem is beszélve, hogy a
könyvelési díjat is erőteljesen megdobja… Nem csoda, hogy ódz-
kodnak a kollégák alkalmazott felvételétől, még akkor is, ha barátról
vagy megbízható, jó ismerősről van szó.

Van azonban egy áthidaló megoldás, ami aránylag egyszerű, és
rövid időszakokra megoldja ezt a problémát. Az alkalmi munkáról
van szó, amit manapság „egyszerűsített foglalkoztatásnak” nevez-
nek.

Részletes szabályai a Mt. (2012. évi I. tv.) és az Efo tv. (2010. évi
LXXI. tv.) vonatkozó rendelkezéseiben találhatók.

Az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozó munkana-
ponként egy főt foglalkoztathat egyszerűsített munkaviszonyban. A
törvény viszonylagos szabadságot biztosít ebben a kérdésben,
ugyanis éves átlagban számol. Fontos viszont, hogy az egyszerűsí-
tett foglalkoztatott nem dolgozhat folyamatosan, heteken, hónapo-
kon keresztül. A törvény szerint:

Az alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig,

és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt

naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven

naptári napig
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az ille-

tékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkez-

dése előtt bejelenteni az Efo tv.
szerinti adatokat (munkavállaló ne-
ve, adószáma, adóazonosító jele
és társadalombiztosítási azonosító

jele, egyszerűsített foglalkoztatás jellege, a munkaviszony napjainak
száma). Ezzel létrejön az egyszerűsített foglalkoztatás céljából léte-
sített munkaviszony. 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdé-
se előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munka-
vállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van.

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén egyes Mt.-beli szabályo-
kat nem kell alkalmazni. Így a munkaszerződés megkötését köve-
tően a feleket nem illeti meg elállási jog, nincs lehetőség a mun-
kaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra. A munkaszüneti napokon
történő munkavégzés nem korlátozott (a fenti szabályok betartá-
sával).

A munkaviszony megszűnésekor az Mt. 80. §-ában meghatáro-
zott igazolásokat nem kell kiadni.

Ha a felek minta-munkaszerződés alkalmazásával kötöttek alkal-
mi munkára irányuló munkaszerződést, nem kell alkalmazni a mun-
kaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályokat, továbbá a munkabér
elszámolásáról sem kell írásbeli tájékoztatást adni. Ellenkező eset-
ben pedig az Mt. általános szabályait kell alkalmazni.

Lényegesen egyszerűsítő szabály, hogy a napi munkaidő mun-
kaidőkeret vagy elszámolási időszak hiányában is beosztható
egyenlőtlenül.

A díjazás során az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabér-
ről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelke-
zéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az egyszerűsített
foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként,
illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfele-
lően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, jár
(azaz akár napidíj, akár óradíj alapon is történhet az elszámolás).

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén
is jogosult a munkavállaló az Mt. szerinti bérpótlékokra, a feltételek
teljesülése esetén. Ennek megfelelően:

– 15 százalék éjszakai pótlékra, ha a munkavégzés ideje 22–06
óra között meghaladja az egy órát,

– a napi nyolc óra feletti munkaidőre 50 százalék bérpótlékra,
– ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység, 50 százalék

mértékű vasárnapi pótlékra,
– ha fizetett ünnepen dolgozik, akkor a fizetett ünnepi órák-

ra 100 százalék bérpótlékra.
Az alkalmi munkavállalókról a vállalkozónak a tárgyhónapot köve-

tő hó 12-ig bevallást kell adnia a 08-as nyomtatványon. Az alkalmi
munkások után személyenként és naponta 1000 Ft járulékot kell fi-
zetni. Az alkalmi munkavállalónak e tevékenységéből származó jö-
vedelmét nem kell bevallania.
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Bánatosan ér haza az
öreg székely a munkából.
Aszongya az asszonnak:

– Te Márti, bé kell vall-
jam néked, mostanába ollan
másodprímásnak érzem ma-
gamot ebbe a házasságba! 

Erre az asszony egyet húz
a vállán s aszongya:

– Folyton bolondságokon
töröd a fejed, János... más-
különben is, amilyen furu-
lyád van neked, annak kéne
örvendjél, hogy egyáltalán
még benne vagy a zenekar-
ba...

* * *
Kinyílik a rendelõ ajtaja, ki-

lép az orvos, és látja, hogy a
váróban egy fiatal pár üldö-
gél. A nõ feláll, és elindul be-
felé.

– Jöjjön maga is! – moso-
lyog az orvos barátságosan a
férfira.

Az orvos a rendelõben fel-
szólítja a nõt, hogy vetkõz-
zön le, majd tetõtõl talpig
megvizsgálja. Végül a férfi-
hoz fordul és megkérdezi:

– Mindig ilyen zavartan vi-
selkedik a hölgy?

– Gõzöm sincs róla – feleli a
férfi. – Most látom elõször
életemben. Én csak egy re-
ceptet akartam felíratni.

Add kölcsön a taxidat!

sok bizalma megrendült a taxióra hiteles voltában. Hiszen dacára
minden hitelesítésnek, százféle plombának, soha nem tudhatta,
hogy a nyolc tarifa közül éppen melyiket alkalmazza a taxis, vagy
ha ezt tudta is, azt már végképp nem, hogy miért éppen azt… A
tarifák kötelező megnevezése később kicsit javított a helyzeten,
de nem oldotta azt meg. 

(2013-tól újra csak egy tarifát használhatunk. A bizalom vissza-
szerzése azonban nem megy egyik napról a másikra…)

Bizonság a taxiban
.A taxisok védelmével és biztonságával kapcsolatos írás látott
napvilágot. A budapesti rendőrfőkapitány fontosnak tartotta,
hogy reagáljon a cikk felvetéseire, jellemző ugyanakkor a rendőr-
ség tanácstalanságára, hogy a már többször elvetett golyóálló
plexi védőfal és a vészjelző villogó kivételével más ötlet nemigen
került elő a tarsolyukból…
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szonyt is –, oktatási intézmény nappali tago-
zatán nem folytat tanulmányokat, öregségi
nyugdíjra nem jogosult, valamint megváltozott
munkaképességű személyek járadékában, re-
habilitációs ellátásban nem részesül, munkát
akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés
érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyil-
vántartásba veteti magát és a kirendeltséggel
együttműködik. 

A kereső tevékenység fogalmába min-
den olyan munkavégzés beletartozik, ame-
lyért a munka elvégzője díjazást kap, akár
munkaviszony, vállalkozói jogviszony, megbí-
zási jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony stb. az alapja. 

Kereső tevékenységet folytatónak kell te-
kinteni azt a személyt is, 

• aki az egyéni vállalkozói nyilvántar-
tásban szerepel, valamint 

• aki gazdasági társaság tevékenységében
személyes közreműködés vagy mellék-
szolgáltatás keretében történő munka-
végzés útján vesz részt,

• illetve aki a társaság vezető tisztségvise-
lője vagy a társasági szerződésben köz-
reműködési/munkavégzési kötelezettsé-
ge/joga fel van tüntetve.

Abban az esetben, ha a vállalkozás tevé-
kenysége rövidebb-hosszabb időre szünetel,
a vállalkozás az egyéni vállalkozói nyilvántar-
tásban továbbra is szerepel. Így a vállalko-
zói jogviszony szüneteltetésének idejét
is kereső tevékenységnek kell tekinteni. 

Az együttműködés keretében az álláskere-
ső  rendszeresen, a kirendeltség által meg-
adott időpontban személyesen felkeresi a ki-
rendeltséget, elfogadja a felajánlott munkát,
képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgál-
tatást, munkaerő-piaci programban való rész-
vételt, és önállóan is aktívan keres munkát. 

2013. január 1-jétől az álláskereső nyilatko-
zatban vállalhatja, hogy együttműködésének
elektronikus levélben történő kapcsolattartás
formájában tesz eleget. Ennek keretében tel-
jesítheti jelentkezési kötelezettségét, beje-
lentheti a körülményeiben bekövetkezett vál-
tozásokat, illetve a nyilvántartását érintő ese-
ményeket. Az elektronikus kapcsolattartásról,
annak részleteiről az

nfsz.munka.hu/Álláskeresőknek/Hasznos
tudnivalók alatt elhelyezett anyagból tájéko-
zódhat. 

A felajánlott munkahely akkor megfe-
lelő, ha 

• Egészségi állapota szerint az álláskereső
a munka elvégzésére alkalmas. 

• A várható kereset az álláskeresési jára-
dék, illetőleg – amennyiben az álláskere-
sési járadék összege a kötelező legki-
sebb munkabérnél alacsonyabb – a kö-
telező legkisebb munkabér összegét el-
éri. Ez a feltétel azonban csak azokra az
ügyfelekre vonatkozik, akik álláskeresési
támogatásban részesülnek. 

• A munkahely és a lakóhely közötti na-
ponta – tömegközlekedési eszközzel –
történő oda- és visszautazás ideje a há-
rom órát, illetve tíz éven aluli gyermeket
nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket
egyedül nevelő férfi álláskereső eseté-
ben a két órát nem haladja meg. 

• Az álláskereső foglalkoztatása munkavi-
szonyban történik. 

Az olyan álláskereső esetében, aki sem ál-
láskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti ál-
láskeresési segélyre nem jogosult – ide értve
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-
gosult személyeket –, az előbbi feltételeken
túl a munkahely abban az esetben is megfe-
lelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási
jogviszonyban történik. 

A közfoglalkoztatási jogviszony kere-
tében történő foglalkoztatás esetében a
munkahely akkor megfelelő, ha 

• a munkavégzés helye és a közfoglalkoz-
tatott lakóhelye között naponta történő
oda- és visszautazás ideje tömegközleke-
dési eszközzel 

• a három órát, illetve tíz éven aluli gyer-
meket nevelő nő és tíz éven aluli gyerme-
ket egyedül nevelő férfi álláskereső ese-
tében a két órát meghaladja, és a mun-
kavégzés helyére és onnan a közfoglal-
koztatott lakóhelyére történő térítésmen-
tes szállításról, vagy 

• a négy órát meghaladja, és a munkavég-
zés helyétől számított 20 km-es távolsá-
gon belül az illetékes és megyei kor-

mányhivatal népegészségügyi szakigaz-
gatási szerve által kiadott engedélynek
megfelelő térítésmentes elhelyezésről,
tisztálkodási és étkezési lehetőségről a
foglalkoztató gondoskodik 

Ha a közfoglalkoztatási jogviszony kereté-
ben történő foglalkoztatás esetében a napi
pihenőidő eltöltésére a lakóhelytől különböző
településen kerül sor, az álláskereső csak ab-
ban az esetben köteles a felajánlott munka-
helyet elfogadni, ha az családi körülményeire
(különösen kiskorú gyermek gondozása, kö-
zeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hát-
rányos következményekkel nem jár. Ebben a
kérdésben a lakóhelye szerinti települési ön-
kormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irány-
adó. 

A megváltozott munkaképességű ál-
láskeresők esetében az utazási feltételeket
eltérően szabályozza a törvény. Ezen szabá-
lyok szerint a munkahely akkor megfelelő, ha
a megváltozott munkaképességű álláskereső
által igénybe vehető közlekedési eszközzel
történő lakóhely és munkahely közötti oda- és
visszautazás ideje a két órát nem haladja
meg.

Az álláskereső részére a fenti feltételeknek
megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség
is felajánlható. Ez a rövid időtartamú munka-
lehetőség olyan álláskereső esetén, aki nem
részesül álláskeresési ellátásban közfoglal-
koztatás keretében is megvalósulhat. 

A kirendeltség az együttműködés kereté-
ben  vizsgálja, hogy szükség van e az elhe-
lyezkedéshez munkaerő-piaci szolgáltatás
igénybevételére. 

Munkaerő-piaci szolgáltatás lehet például
információ nyújtása, pszichológiai -, pálya -,
álláskeresési -, és munka tanácsadás.  

Az álláskereső, amennyiben a jogszabály
által előírt feltételek megvannak, jogosult le-
het álláskeresési ellátásra (–álláskeresési  já-
radékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre),
munkaerő-piaci képzés, humánszolgáltatás
igénybevételére. 

Az álláskereső elhelyezkedése esetén a
munkáltató támogatást kaphat a foglalkozta-
táshoz. 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Ezúttal  címszavakban:
• Tehetetlen hatóságok?
• Új taxitársaság alakult Budapesten
• Év végéig 1600 fővárosi taxinak juthat majd hely
• A taxiállomások kérdése más problémákat is a felszínre hozhat
• Sziget Fesztivál 2004
• Pályázatot írnak ki a ferihegyi taxiszolgáltatásra
• A Warszavától a Volkswagenig
• Matricaháború
• Morfondáriák
• Ki hajthat be a Hajógyári-szigetre?
• Jótanácsok kárrendezés előtt

Vitaindító a taxitarifákról
A Volántaxi vezetőjének tollából megjelent vitaindító a tarifakérdést a
múlt felidézésével kezdi. A Főtaxi egyeduralom idején, majd később
a Volántaxi megjelenésekor is mindössze két tarifa alkalmazására volt
lehetőség, a drágábbat lehetett használni éjszaka, hegymenetben,
földúton stb. Az utasoknak abban az időben meg sem fordult a fejük-
ben, hogy kételkedjenek a taxióra által mutatott összeg valódiságá-
ban. Aztán jött a magántaxik kora, melyeket egy rövid átmeneti idő-
szakot követően szintén taxaméterrel kellett felszerelni. Ebben az idő-
ben nem szabályozták a tarifák számát, mégis jóformán mindenki egy
tarifát használt. 

A kilencvenes évek közepén került sor a nyugtaadós, adattárolós,
nyolctarifás órák bevezetésére. Na ez volt az a pont, amikor az uta-

Erről írt a Taxisok Világa 2004 szeptemberében

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1994 szeptemberében

20 éve történt
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Gyakran előfordul, hogy a vállalkozó átmenetileg nem tud saját ko-
csijával dolgozni. Történhet ez egy több napot igénylő javítás vagy
baleset miatt. Olyanról is hallottunk már, hogy valaki pénzhiány mi-
att nem tudta levizsgáztatni időben autóját. Dolgozni azonban ilyen-
kor is kell, pénzt keresni muszáj, ekkor hangzik el a kérés: add köl-
csön a taxidat!

A dolog azonban nem ilyen egyszerű – feltéve, ha mindent sza-
bályosan akarunk csinálni. A taxikban ugyanis névre szóló taxamé-
ter van, tehát ha a vállalkozón kívül más is végezne a kocsival fuva-
rozást, akkor valami megoldást kell találni. Két lehetőség van: vállal-
kozóként vagy alkalmazottként ülni a kocsira. Vállalkozóként renge-
teg adminisztrációs munkát kell végezni és némi pénzbe is kerül:
kétvállalkozós taxiórát beszerezni, az adott kocsira taxiengedélyt ki-
váltani (az ehhez szükséges „nullás” papírokkal együtt), arcképes
igazolványt készíttetni. Mire ezeket elintéznénk, talán már a saját
kocsi is elkészül…

Egyszerűbb alkalmazottként végezni a munkát, de ezt meg a vál-
lalkozó nem szereti, aki egyébként felvenné a munkavállalót. Min-
denféle bejelentéseket kell tenni, papírok tömkelegét kiállítani, havi
járulékbevallásokat küldeni stb. Arról már nem is beszélve, hogy a
könyvelési díjat is erőteljesen megdobja… Nem csoda, hogy ódz-
kodnak a kollégák alkalmazott felvételétől, még akkor is, ha barátról
vagy megbízható, jó ismerősről van szó.

Van azonban egy áthidaló megoldás, ami aránylag egyszerű, és
rövid időszakokra megoldja ezt a problémát. Az alkalmi munkáról
van szó, amit manapság „egyszerűsített foglalkoztatásnak” nevez-
nek.

Részletes szabályai a Mt. (2012. évi I. tv.) és az Efo tv. (2010. évi
LXXI. tv.) vonatkozó rendelkezéseiben találhatók.

Az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozó munkana-
ponként egy főt foglalkoztathat egyszerűsített munkaviszonyban. A
törvény viszonylagos szabadságot biztosít ebben a kérdésben,
ugyanis éves átlagban számol. Fontos viszont, hogy az egyszerűsí-
tett foglalkoztatott nem dolgozhat folyamatosan, heteken, hónapo-
kon keresztül. A törvény szerint:

Az alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig,

és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt

naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven

naptári napig
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az ille-

tékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkez-

dése előtt bejelenteni az Efo tv.
szerinti adatokat (munkavállaló ne-
ve, adószáma, adóazonosító jele
és társadalombiztosítási azonosító

jele, egyszerűsített foglalkoztatás jellege, a munkaviszony napjainak
száma). Ezzel létrejön az egyszerűsített foglalkoztatás céljából léte-
sített munkaviszony. 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdé-
se előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munka-
vállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van.

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén egyes Mt.-beli szabályo-
kat nem kell alkalmazni. Így a munkaszerződés megkötését köve-
tően a feleket nem illeti meg elállási jog, nincs lehetőség a mun-
kaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra. A munkaszüneti napokon
történő munkavégzés nem korlátozott (a fenti szabályok betartá-
sával).

A munkaviszony megszűnésekor az Mt. 80. §-ában meghatáro-
zott igazolásokat nem kell kiadni.

Ha a felek minta-munkaszerződés alkalmazásával kötöttek alkal-
mi munkára irányuló munkaszerződést, nem kell alkalmazni a mun-
kaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályokat, továbbá a munkabér
elszámolásáról sem kell írásbeli tájékoztatást adni. Ellenkező eset-
ben pedig az Mt. általános szabályait kell alkalmazni.

Lényegesen egyszerűsítő szabály, hogy a napi munkaidő mun-
kaidőkeret vagy elszámolási időszak hiányában is beosztható
egyenlőtlenül.

A díjazás során az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabér-
ről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelke-
zéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az egyszerűsített
foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként,
illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfele-
lően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, jár
(azaz akár napidíj, akár óradíj alapon is történhet az elszámolás).

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén
is jogosult a munkavállaló az Mt. szerinti bérpótlékokra, a feltételek
teljesülése esetén. Ennek megfelelően:

– 15 százalék éjszakai pótlékra, ha a munkavégzés ideje 22–06
óra között meghaladja az egy órát,

– a napi nyolc óra feletti munkaidőre 50 százalék bérpótlékra,
– ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység, 50 százalék

mértékű vasárnapi pótlékra,
– ha fizetett ünnepen dolgozik, akkor a fizetett ünnepi órák-

ra 100 százalék bérpótlékra.
Az alkalmi munkavállalókról a vállalkozónak a tárgyhónapot köve-

tő hó 12-ig bevallást kell adnia a 08-as nyomtatványon. Az alkalmi
munkások után személyenként és naponta 1000 Ft járulékot kell fi-
zetni. Az alkalmi munkavállalónak e tevékenységéből származó jö-
vedelmét nem kell bevallania.
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Bánatosan ér haza az
öreg székely a munkából.
Aszongya az asszonnak:

– Te Márti, bé kell vall-
jam néked, mostanába ollan
másodprímásnak érzem ma-
gamot ebbe a házasságba! 

Erre az asszony egyet húz
a vállán s aszongya:

– Folyton bolondságokon
töröd a fejed, János... más-
különben is, amilyen furu-
lyád van neked, annak kéne
örvendjél, hogy egyáltalán
még benne vagy a zenekar-
ba...

* * *
Kinyílik a rendelõ ajtaja, ki-

lép az orvos, és látja, hogy a
váróban egy fiatal pár üldö-
gél. A nõ feláll, és elindul be-
felé.

– Jöjjön maga is! – moso-
lyog az orvos barátságosan a
férfira.

Az orvos a rendelõben fel-
szólítja a nõt, hogy vetkõz-
zön le, majd tetõtõl talpig
megvizsgálja. Végül a férfi-
hoz fordul és megkérdezi:

– Mindig ilyen zavartan vi-
selkedik a hölgy?

– Gõzöm sincs róla – feleli a
férfi. – Most látom elõször
életemben. Én csak egy re-
ceptet akartam felíratni.

Add kölcsön a taxidat!

sok bizalma megrendült a taxióra hiteles voltában. Hiszen dacára
minden hitelesítésnek, százféle plombának, soha nem tudhatta,
hogy a nyolc tarifa közül éppen melyiket alkalmazza a taxis, vagy
ha ezt tudta is, azt már végképp nem, hogy miért éppen azt… A
tarifák kötelező megnevezése később kicsit javított a helyzeten,
de nem oldotta azt meg. 

(2013-tól újra csak egy tarifát használhatunk. A bizalom vissza-
szerzése azonban nem megy egyik napról a másikra…)

Bizonság a taxiban
.A taxisok védelmével és biztonságával kapcsolatos írás látott
napvilágot. A budapesti rendőrfőkapitány fontosnak tartotta,
hogy reagáljon a cikk felvetéseire, jellemző ugyanakkor a rendőr-
ség tanácstalanságára, hogy a már többször elvetett golyóálló
plexi védőfal és a vészjelző villogó kivételével más ötlet nemigen
került elő a tarsolyukból…
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Tanárnõ kérdi az iskolában:
– Gyerekek, kinek mi hiányzik otthon?
– Nekünk még nincs autónk! – mondja Ferike.
– Nekünk még nincs tévénk! – kontráz Józsika.
– Nekünk már van mindenünk! – böki ki büszkén Mó-

ricka.
– Tényleg?
– Persze! Múltkor hazajött a fater, belehányt a szek-

rénybe, anyám meg azt kiabálta: „Na, már csak ez hi-
ányzott!”

* * *
A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta

az ekét,a fiú meg a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a
kemény földbõl. Bosszús volt a székely, szidta a fiát,
hogy õ rontja el a szántást.

– Nem én rontom el, hanem édesapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem

mertem volna visszafeleselni az apámnak.

– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb, mint neked!

* * *
2 rendõrt halálra ítélnek. Választhatnak: kötél, go-

lyó vagy villamosszék. Bemegy az elsõ, azt mondja:
– A kötél megalázó, a golyótól félek, legyen a villa-

mosszék.
Rákapcsolják, nem mûködik. Még egyszer, megint

semmi. Elengedik, kifelé menet annyi ideje van, hogy
odasúgja a másiknak:

– Pszt, nincs áram!
Bemegy a másik:
– A golyótól félek, áram nincs, akkor legyen kötél!

* * *
– A házat gyerekbiztossá tettük, de valahogy mégis

bejutnak... 
* * *

– Minél gazdagabb a rokon, annál ritkábban zavar. 

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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A beosztott belép fõnöke szobájába, és
rögtön a tárgyra tér: 

– Fõnök, azonnal fizetésemelésre van
szükségem! El kell magának mondanom,
hogy három komoly, nagy cég is erõsen ér-
deklõdik irántam!

– Igen? – kérdi meglepetten a fõnök. –
Biztosan a konkurencia... Kik azok? 

– Hát a Díjbeszedõ, az Elektromos Mûvek
és a Telefontársaság…

III. Vörösvári út

Óbudai kollégák jelezték, ideiglenesen megszűnt a taxiállomás, mert
forgalmi sáv lett belőle. A taxiállomást visszakaptuk, de az útburkola-
ti jelek – szinte – teljesen eltűntek, mert „legyalulták” a BKV-autó-
buszok. Kérjük az útburkolati jeleket újrafesteni. 
IX. Csarnok tér 

Főtaxis kollégától kaptuk a képet – köszönet érte –, valaki hazavitte
a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát. Kérjük pótolni. 

IX. Üllői út – Ecseri sarok 

Halász Ferenc küldte a képet szerkesztőségünknek – neki is köszö-
net – hónapok óta itt is hiányzik a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla. Kérjük,
ezt is pótolni.  
XIV. Népstadion autóbusz-állomás 

Továbbra sincs taxiállomás az egyik legforgalmasabb autóbusz-állo-
másnál, a taxis kollégák – szabálytalanul – a járdán várakoznak. Ké-
rünk kialakítani egy hivatalos taxiállomást, hely lenne bőven. 

Juhász Péter

Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 

IX. Üllői út–Ecseri sarok: Itt

is hiányzik egy jelzőtáblaIII. Vörösvári út: Eltűntek az útburkolati jelek

IX. Csarnok tér: Hiányzik a

Taxiállomás jelzőtábla

XIV. Népstadion: Jelenleg a

taxik szabálytalanul vára-

koznak a járdán, pedig el-

férne egy taxiállomás
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Az előző időszak „keleti” receptvonulatát lezárandó,
most egy gyors, ámde igen finom étel receptjét osz-
tom meg veletek, s javaslom elkészítésre azoknak,
akik a konyhában ügyesen mozognak.

Az étel: bambuszrügyes csirkemell.
Szükséges hozzá egy doboz /vagy üveg/ kínai bambuszrügy, egy

kisebb csirkemell, egy nagyobb répa, néhány szál újhagyma. 
Ez körülbelül négy embernek való mennyiség. 
A fűszereket is sorolom, bár ott minden mehet ízlés szerint.

Szükséges mogyoróolaj, szója, csili, kanál méz, kínai „ötfűszer” ke-
verék, só, egy kanál étkezési keményítő.

Az elkészítése a következő: a mellet, répát, hagymát vékony csí-
kokra szeleteljük. Kevés mogyoróolajon a húst néhány percig pirít-
juk, majd hozzáadjuk a répát, bambuszt, hagymát, s szintén csak

kevés ideig pároljuk együtt, hogy a zöldségek roppanósak maradja-
nak. Kapja meg a kanál mézet, csilit ízlés szerint, kevés sót és a fű-
szer-keveréket, majd szójaszószt.

A végén egy kanál keményítőt hideg vízben feloldunk, és ezzel
kissé sűrített szaftot képez-

tünk alá. 
Ha az ál-

laga szem-
re tetszetős
és kiállja a
kóstoló-pró-
bát, akkor
készen va-
gyunk. Mel-
lé körítésnek
percek alatt
készíthetünk
egy kis kuko-
ricás rizst, a
gyorsrizs ha-
mar megvan,
s keverünk
bele egy fél
doboz cseme-

gekukoricát, s ez-
zel tálaljuk.

Fakanalas jó étvágyat kívánok hozzá:
Soós István City 22

– Mondja, doktor úr, ezt
a gyógyszert mikor kell
bevenni, hogy hatásos le-

gyen? Szex elõtt vagy
után?

– Nem, szex helyett!!!

Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Kollégák!

A hozzávalók

Tálalást követően

akár így is elfo-

gyaszthatjuk
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„Kényszerből ajándékozni”. Ez a kifejezés
nekem is újdonság volt, mígnem felvilágosí-
tottak arról, mit is jelent. Vegyük az alap-
helyzetet: a vállalkozónak adó- és járuléktar-
tozása van, nem is kevés. Több százezer,
vagy néhány millió forint. Az adóhatóság
még nem kezdett ellene semmiféle végre-
hajtási eljárást, de ismerőseitől, kollégáitól
tudja, hogy ez mivel járhat. Lefoglalják az
autóját, letiltják a bankszámláját és jelzálo-
got, vagy egyenesen árverési jogot jegyez-
nek be a lakására, házára. A vállalkozó per-
sze ügyeskedik, ahelyett, hogy megpróbál-
na fizetési könnyítést kérni, inkább elaján-
dékozza lakását, kocsiját, amíg lehet. Aztán
tőle próbáljanak bármit is behajtani!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény (Itv.) általános rendelkezései szerint az
ingatlanok és az ingók ajándékozása után
ajándékozási illetéket kell fizetni. Ahhoz,
hogy a megajándékozottat ne terhelje ille-
tékkötelezettség, több szempontot – egyfe-
lől a felek közötti rokoni kapcsolatot, másfe-
lől az ajándék jellegét és értékét – is figye-
lembe kell venni.

Mikor kell ajándékozási illeté-
ket fizetni?

Az ajándékozási illetékkötelezettség kelet-
kezésének napja attól függ, hogy az ajándé-
kozásról állítottak-e ki okiratot. Ingatlan
ajándékozása esetén kötelező írásbeli aján-
dékozási szerződést kötni, ekkor tehát a
szerződéskötés napján keletkezik az illeték-
kötelezettség. Ha az ingóság ingyenes át-
adásáról is kötnek írásbeli megállapodást
(gépkocsinál elengedhetetlen), az illetékkö-
telezettség keletkezése az okirat aláírása
napjával, esik egybe. Szerződéskötés, ok-
irat-kiállítás hiányában az ajándékozási ille-
tékkötelezettség keletkezésének napja a
tényleges vagyonszerzés.

A felek közötti rokoni kapcsolattól függet-
lenül, az illetéktörvény kivonja a tárgyi hatá-
lya alól azokat az ingó-ajándékozásokat,
amelyekről nem készítenek a felek okiratot
és az ingó forgalmi értéke nem haladja
meg a 150 ezer forintot. Ingónak az illeték-
törvény alkalmazásában a fizetőeszköz, az
értékpapír, a gazdálkodó szervezetben
fennálló vagyoni betét minősül, továbbá
minden olyan dolgot ingónak kell tekinteni,

amely nem ingatlan  A 150 ezer forint alatti
ingó-ajándékozásokkal kapcsolatban lénye-
ges szempont, hogy az illetéktörvény együt-
tesen teljesülő feltételrendszert ír elő, vagy-
is csak akkor nem kell a megajándékozott-
nak illetéket fizetnie, ha az ajándék értéke
kisebb 150 ezer forintnál, és az ajándéko-
zásról nem állítanak ki okiratot. Okirat készí-
tése esetén ugyanis az ingóajándék teljes
értéke illetékköteles.  A 150 ezer forint fö-
lötti ingó-ajándékozásokat a megajándéko-
zottnak közvetlenül az állami adóhatóság fe-
lé kell bejelentenie, mégpedig az illetékkö-
telezettség keletkezésétől számított 30 na-
pon belül.

Az értéket egyedi ügyletenként kell vizs-
gálni, vagyis az Ingatlantörvény nem ír elő
összeszámítási szabályt. Ha például egy
nagybácsi rendszeres összegekkel támo-
gatja unokaöccse tanulmányait, akkor a ha-
vonta utalt összegeket nem kell összeadni.
Kivétel ez alól az az eset, amikor a 150 ezer
forint alatti  ingóátadások egyértelműen az
adóelkerülést célozzák, például az ajándé-
kozó 1,5 millió forint értékű pénzt kíván jut-
tatni a megajándékozottnak, és ezt napi tíz
bankátutalással  végzi. Ilyenkor az ügyletet
annak valós tartalma alapján kell minősíteni
és az ajándékozási illetéket ennek megfele-
lően kiszabni.

Ezt a szabályt kell alkalmazni a nászaján-
dékok esetén is, figyelemmel arra, hogy azt
az ifjú házasok közösen kapják. A nászaján-
dék után tehát akkor keletkezik illetékköte-
lezettség, ha a kettejüknek adott ingóaján-
dék értéke meghaladja a 300 ezer forintot.

Az egyenes ági rokonok közötti
illetékmentesség

Az egyenes ági rokonok kö-
zötti ingyenes vagyonátruhá-
zásokat nem terheli illeték-
kötelezettség, mind az örök-
lési, mind az ajándékozási il-
letéket érintően. Az illeték-
mentesség a vagyontárgy
jellegétől független, és az in-
gatlanok ingyenes átadásán
kívül az egyenes ági meg-
ajándékozottat bejelentési
kötelezettség sem terheli.

Egyenes ági rokonok:
azok a családon belüli sze-
mélyek, akik közül az egyik a
másiktól származik:  szülő-
gyermek, nagyszülő-unoka
stb.

Ha például egy apa úgy
dönt, hogy lányának nász-
ajándékba egy lakást aján-
dékoz, az ifjú feleség men-
tes az ajándékozási illeték
alól. Az egyenes ági rokono-
kat megillető kedvező illeték-

szabályok az örökbefogadó – örök-
befogadott közötti vagyonszerzések
tekintetében is alkalmazandóak, vi-
szont az illetékmentesség nem ter-

jed ki a nevelő- és mostohaszülő, valamint a
nevelő- és mostohagyermek közötti jogügy-
letekre. 

A házastársak közötti illeték-
mentesség

2014. január 1-jétől illetékmentessé váltak a
házastársak közötti ajándékozások. 

Az illetékmentesség alkalmazása függet-
len nemcsak a vagyontárgyak értékétől és
jellegétől, hanem attól is, hogy a vagyonát-
ruházás a házastársak közös vagy különva-
gyonából történik-e. A volt házastársakat a
kedvező illetékszabályok nem illetik meg.

Az illetékmentességet az állami adóható-
ság a felek jelzése alapján alkalmazza. Az
egyenes ági rokoni kapcsolat igazolásának
legkézenfekvőbb módja a születési anya-
könyvi kivonat bemutatása, a házastársi
kapcsolat fennállásának bizonyítására pe-
dig a házassági anyakönyvi kivonat alkal-
mas. Az adóhatóság a nulla illetékkötele-
zettségről nem állít ki fizetési meghagyást,
de az illetékmentesség alkalmazásának té-
nyét az ügyiratra feljegyzi azon ügyletek so-
rán, ahol a bejelentési kötelezettség hiánya
ellenére a vagyonszerzés a tudomására jut,
például ingatlan-ajándékozások esetében.

Végezetül egy nagyon fontos szabály: ha
az adóhatóság már végrehajtást kezdemé-
nyezett akár az ingó (gépkocsi), akár az in-
gatlan tekintetében, azt már sem eladni,
sem elajándékozni nem lehet! Ebben az
esetben ugyanis ún. „fedezetelvonást” kö-
vetnénk el, ami már nem is csak szabálysér-
tés, hanem elzárással büntethető bűncse-
lekmény.
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Ajándékozás és illetéke

Budapest, XI. Hengermalom út 19–21.
Ajándék kávé taxisoknak

Tel.: 06 30 55 95 623

Egy kabaréban hasbeszélõ lép fel, a térdén egy
kis bábu, a mutatvány lényege, hogy a bábu vá-
laszol a mûvésznek. Emelkedik a hangulat, a has-
beszélõ egymás után mondatja bábujával a jobb-
nál jobb szõkenõs vicceket, amikor felháborodva
feláll egy platinahajú:

– Na idefigyeljen! Elegem van abból, hogy a
férfiak a humor ürügyén semmibe veszik a nõk
jogait és méltóságukat! Mibõl gondolják, hogy a
hajszínnek bármi köze lenne az intelligenciához?
Ezt kikérem magamnak a többi nõ nevében is!

A hasbeszélõ meghökken, majd elkezd szabad-
kozni. A szõke ráförmed:

– Uram, maga maradjon csendben! Ahhoz a kis
szarházihoz beszélek, ott a térdén!

* * *
Találós kérdés: Mi ez? 
Hosszabb lesz, ha húzzák 
Beilleszkedik a mellek közé, 
Könnyen becsúszik a neki való nyílásba, 
És igazán csak rángatásra mûködik? 
Nem tudod, te perverz? Elég szégyen. A meg-

oldás: a biztonsági öv. Csatold be magad…
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Az előző időszak „keleti” receptvonulatát lezárandó,
most egy gyors, ámde igen finom étel receptjét osz-
tom meg veletek, s javaslom elkészítésre azoknak,
akik a konyhában ügyesen mozognak.

Az étel: bambuszrügyes csirkemell.
Szükséges hozzá egy doboz /vagy üveg/ kínai bambuszrügy, egy

kisebb csirkemell, egy nagyobb répa, néhány szál újhagyma. 
Ez körülbelül négy embernek való mennyiség. 
A fűszereket is sorolom, bár ott minden mehet ízlés szerint.

Szükséges mogyoróolaj, szója, csili, kanál méz, kínai „ötfűszer” ke-
verék, só, egy kanál étkezési keményítő.

Az elkészítése a következő: a mellet, répát, hagymát vékony csí-
kokra szeleteljük. Kevés mogyoróolajon a húst néhány percig pirít-
juk, majd hozzáadjuk a répát, bambuszt, hagymát, s szintén csak

kevés ideig pároljuk együtt, hogy a zöldségek roppanósak maradja-
nak. Kapja meg a kanál mézet, csilit ízlés szerint, kevés sót és a fű-
szer-keveréket, majd szójaszószt.

A végén egy kanál keményítőt hideg vízben feloldunk, és ezzel
kissé sűrített szaftot képez-

tünk alá. 
Ha az ál-

laga szem-
re tetszetős
és kiállja a
kóstoló-pró-
bát, akkor
készen va-
gyunk. Mel-
lé körítésnek
percek alatt
készíthetünk
egy kis kuko-
ricás rizst, a
gyorsrizs ha-
mar megvan,
s keverünk
bele egy fél
doboz cseme-

gekukoricát, s ez-
zel tálaljuk.

Fakanalas jó étvágyat kívánok hozzá:
Soós István City 22

– Mondja, doktor úr, ezt
a gyógyszert mikor kell
bevenni, hogy hatásos le-

gyen? Szex elõtt vagy
után?

– Nem, szex helyett!!!

Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Kollégák!

A hozzávalók

Tálalást követően

akár így is elfo-

gyaszthatjuk
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„Kényszerből ajándékozni”. Ez a kifejezés
nekem is újdonság volt, mígnem felvilágosí-
tottak arról, mit is jelent. Vegyük az alap-
helyzetet: a vállalkozónak adó- és járuléktar-
tozása van, nem is kevés. Több százezer,
vagy néhány millió forint. Az adóhatóság
még nem kezdett ellene semmiféle végre-
hajtási eljárást, de ismerőseitől, kollégáitól
tudja, hogy ez mivel járhat. Lefoglalják az
autóját, letiltják a bankszámláját és jelzálo-
got, vagy egyenesen árverési jogot jegyez-
nek be a lakására, házára. A vállalkozó per-
sze ügyeskedik, ahelyett, hogy megpróbál-
na fizetési könnyítést kérni, inkább elaján-
dékozza lakását, kocsiját, amíg lehet. Aztán
tőle próbáljanak bármit is behajtani!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény (Itv.) általános rendelkezései szerint az
ingatlanok és az ingók ajándékozása után
ajándékozási illetéket kell fizetni. Ahhoz,
hogy a megajándékozottat ne terhelje ille-
tékkötelezettség, több szempontot – egyfe-
lől a felek közötti rokoni kapcsolatot, másfe-
lől az ajándék jellegét és értékét – is figye-
lembe kell venni.

Mikor kell ajándékozási illeté-
ket fizetni?

Az ajándékozási illetékkötelezettség kelet-
kezésének napja attól függ, hogy az ajándé-
kozásról állítottak-e ki okiratot. Ingatlan
ajándékozása esetén kötelező írásbeli aján-
dékozási szerződést kötni, ekkor tehát a
szerződéskötés napján keletkezik az illeték-
kötelezettség. Ha az ingóság ingyenes át-
adásáról is kötnek írásbeli megállapodást
(gépkocsinál elengedhetetlen), az illetékkö-
telezettség keletkezése az okirat aláírása
napjával, esik egybe. Szerződéskötés, ok-
irat-kiállítás hiányában az ajándékozási ille-
tékkötelezettség keletkezésének napja a
tényleges vagyonszerzés.

A felek közötti rokoni kapcsolattól függet-
lenül, az illetéktörvény kivonja a tárgyi hatá-
lya alól azokat az ingó-ajándékozásokat,
amelyekről nem készítenek a felek okiratot
és az ingó forgalmi értéke nem haladja
meg a 150 ezer forintot. Ingónak az illeték-
törvény alkalmazásában a fizetőeszköz, az
értékpapír, a gazdálkodó szervezetben
fennálló vagyoni betét minősül, továbbá
minden olyan dolgot ingónak kell tekinteni,

amely nem ingatlan  A 150 ezer forint alatti
ingó-ajándékozásokkal kapcsolatban lénye-
ges szempont, hogy az illetéktörvény együt-
tesen teljesülő feltételrendszert ír elő, vagy-
is csak akkor nem kell a megajándékozott-
nak illetéket fizetnie, ha az ajándék értéke
kisebb 150 ezer forintnál, és az ajándéko-
zásról nem állítanak ki okiratot. Okirat készí-
tése esetén ugyanis az ingóajándék teljes
értéke illetékköteles.  A 150 ezer forint fö-
lötti ingó-ajándékozásokat a megajándéko-
zottnak közvetlenül az állami adóhatóság fe-
lé kell bejelentenie, mégpedig az illetékkö-
telezettség keletkezésétől számított 30 na-
pon belül.

Az értéket egyedi ügyletenként kell vizs-
gálni, vagyis az Ingatlantörvény nem ír elő
összeszámítási szabályt. Ha például egy
nagybácsi rendszeres összegekkel támo-
gatja unokaöccse tanulmányait, akkor a ha-
vonta utalt összegeket nem kell összeadni.
Kivétel ez alól az az eset, amikor a 150 ezer
forint alatti  ingóátadások egyértelműen az
adóelkerülést célozzák, például az ajándé-
kozó 1,5 millió forint értékű pénzt kíván jut-
tatni a megajándékozottnak, és ezt napi tíz
bankátutalással  végzi. Ilyenkor az ügyletet
annak valós tartalma alapján kell minősíteni
és az ajándékozási illetéket ennek megfele-
lően kiszabni.

Ezt a szabályt kell alkalmazni a nászaján-
dékok esetén is, figyelemmel arra, hogy azt
az ifjú házasok közösen kapják. A nászaján-
dék után tehát akkor keletkezik illetékköte-
lezettség, ha a kettejüknek adott ingóaján-
dék értéke meghaladja a 300 ezer forintot.

Az egyenes ági rokonok közötti
illetékmentesség

Az egyenes ági rokonok kö-
zötti ingyenes vagyonátruhá-
zásokat nem terheli illeték-
kötelezettség, mind az örök-
lési, mind az ajándékozási il-
letéket érintően. Az illeték-
mentesség a vagyontárgy
jellegétől független, és az in-
gatlanok ingyenes átadásán
kívül az egyenes ági meg-
ajándékozottat bejelentési
kötelezettség sem terheli.

Egyenes ági rokonok:
azok a családon belüli sze-
mélyek, akik közül az egyik a
másiktól származik:  szülő-
gyermek, nagyszülő-unoka
stb.

Ha például egy apa úgy
dönt, hogy lányának nász-
ajándékba egy lakást aján-
dékoz, az ifjú feleség men-
tes az ajándékozási illeték
alól. Az egyenes ági rokono-
kat megillető kedvező illeték-

szabályok az örökbefogadó – örök-
befogadott közötti vagyonszerzések
tekintetében is alkalmazandóak, vi-
szont az illetékmentesség nem ter-

jed ki a nevelő- és mostohaszülő, valamint a
nevelő- és mostohagyermek közötti jogügy-
letekre. 

A házastársak közötti illeték-
mentesség

2014. január 1-jétől illetékmentessé váltak a
házastársak közötti ajándékozások. 

Az illetékmentesség alkalmazása függet-
len nemcsak a vagyontárgyak értékétől és
jellegétől, hanem attól is, hogy a vagyonát-
ruházás a házastársak közös vagy különva-
gyonából történik-e. A volt házastársakat a
kedvező illetékszabályok nem illetik meg.

Az illetékmentességet az állami adóható-
ság a felek jelzése alapján alkalmazza. Az
egyenes ági rokoni kapcsolat igazolásának
legkézenfekvőbb módja a születési anya-
könyvi kivonat bemutatása, a házastársi
kapcsolat fennállásának bizonyítására pe-
dig a házassági anyakönyvi kivonat alkal-
mas. Az adóhatóság a nulla illetékkötele-
zettségről nem állít ki fizetési meghagyást,
de az illetékmentesség alkalmazásának té-
nyét az ügyiratra feljegyzi azon ügyletek so-
rán, ahol a bejelentési kötelezettség hiánya
ellenére a vagyonszerzés a tudomására jut,
például ingatlan-ajándékozások esetében.

Végezetül egy nagyon fontos szabály: ha
az adóhatóság már végrehajtást kezdemé-
nyezett akár az ingó (gépkocsi), akár az in-
gatlan tekintetében, azt már sem eladni,
sem elajándékozni nem lehet! Ebben az
esetben ugyanis ún. „fedezetelvonást” kö-
vetnénk el, ami már nem is csak szabálysér-
tés, hanem elzárással büntethető bűncse-
lekmény.
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Ajándékozás és illetéke

Budapest, XI. Hengermalom út 19–21.
Ajándék kávé taxisoknak

Tel.: 06 30 55 95 623

Egy kabaréban hasbeszélõ lép fel, a térdén egy
kis bábu, a mutatvány lényege, hogy a bábu vá-
laszol a mûvésznek. Emelkedik a hangulat, a has-
beszélõ egymás után mondatja bábujával a jobb-
nál jobb szõkenõs vicceket, amikor felháborodva
feláll egy platinahajú:

– Na idefigyeljen! Elegem van abból, hogy a
férfiak a humor ürügyén semmibe veszik a nõk
jogait és méltóságukat! Mibõl gondolják, hogy a
hajszínnek bármi köze lenne az intelligenciához?
Ezt kikérem magamnak a többi nõ nevében is!

A hasbeszélõ meghökken, majd elkezd szabad-
kozni. A szõke ráförmed:

– Uram, maga maradjon csendben! Ahhoz a kis
szarházihoz beszélek, ott a térdén!

* * *
Találós kérdés: Mi ez? 
Hosszabb lesz, ha húzzák 
Beilleszkedik a mellek közé, 
Könnyen becsúszik a neki való nyílásba, 
És igazán csak rángatásra mûködik? 
Nem tudod, te perverz? Elég szégyen. A meg-

oldás: a biztonsági öv. Csatold be magad…
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1. Szabályosan várakoznak a járdán a
gépkocsik?

a) Igen, mert az útburkolati jelek ezt megenge-
dik.
b) Nem, mert nincs meg a 1,5 méter távolság
faltól a várakozó járműig.

2. Mit jelez a tábla az autó-
pályán?
a) 250–500 méter távolságra
az út mellett szélzsákot helyez-
tek el. 

b) 150–250 méter távolságra a dombok, illet-
ve az erdők által védett útszakasz véget ér, és
oldalszélre kell majd számítania.  
c) 250–500 méter távolságra hirtelen oldal-
szél keletkezhet, amely a jármű haladási irá-
nyát megváltoztathatja.

3. Megelőzheti-e a fehér autó a villa-
most?

a) Igen, de csak az ellentétes irányú villamos-
forgalom részére szolgáló villamosvágány
igénybevételével. 
b) Nem. 

4. Az ilyen táblakombináció esetében je-
lölheti-e egy másik kiegészítő tábla azt
az időszakot, amelyben a 30 km/h sebes-

ségkorlátozás érvényben
van?
a) Igen. 
b) Legfeljebb lakott területen
kívül. 
c) Nem. 

5. A képen látható forgalmi helyzetben
kerülgetnie kell-e az úttest szélén parko-
ló járműveket?

a) Igen. 
b) Nem.

6. Elhalad-
hat-e taxijá-
val az úttes-
ten álló au-
tóbusz mel-
lett, a gyer-
mekek be-
és kiszállá-

sának időtartamában, amikor az autó-
busz mindkét oldali első és hátsó irány-
jelzője egyidejűleg működik?
a) Igen. 
b) Legfeljebb párhuzamos közlekedésre alkal-
mas úttesten.  
c) Nem. 

7. A képen látható tábla jelzésének figyel-
men kívül hagyása esetén milyen össze-
gű büntetéssel számolhat a tetten ért jár-
művezető? 

a) 20.000 Ft.-ra. 
b) 30.000 Ft.-ra. 
c) 50.000 Ft.-ra. 

8. Köteles-e irányjelzést adni, ha a képen
látható helyen a záróvonal mellett halad-
va kívánja az útját folytatni?

a)
Igen. 

b) 
Nem. 

9. Van-e a
veszély jel-
legére vo-
natkozó el-
térés a két
jelzőtábla

jelentésének tartalma között?
a) Igen, van. 
b) Nincs. 

10. Mire kell számítania az ilyen útburko-
lati jellel jelzett helyen?

a) Az úttestet keresztező gyalogútra.
b) Gyermekeknek az úttestre lépésére. 
c) Útburkolati jellel jelzett gyalogos-átkelőhelyre.  

11. Milyen hosszú lehet a vontatókötél,
ha taxijával elromlott járművet vontat?
a) Legfeljebb olyan hosszú, mint a vontatott
jármű. 
b) Legfeljebb olyan hosszú, mint a taxi. 
c) Legfeljebb 4 méter hosszú. 

12. A képen látható forgalmi helyzetben
kikerülheti-e az úttest szélén parkoló má-
sik személygépkocsit? 

a) Csak akkor, ha a manővert szemből érkező
másik autó zavarása nélkül lehet végrehajtani. 
b) Csak akkor, ha nem sérti a szemből érkező
másik autó elsőbbségét.
c) Csak akkor, ha a manővert szemből érkező
másik autó veszélyeztetése nélkül tudja végre-
hajtani.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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8. Köteles-e irányjelzést adni, ha a képen
látható helyen a záróvonal mellett halad-
va kívánja az útját folytatni?
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a) Legfeljebb olyan hosszú, mint a vontatott
jármű. 
b) Legfeljebb olyan hosszú, mint a taxi. 
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másik autó zavarása nélkül lehet végrehajtani. 
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A taxirendelet előírásai alapján az alábbiak
szerint alakult át a személytaxival végzett
személyszállítási szolgáltatás piaca az el-
múlt egy év alatt.
• A személytaxikra előírt magasabb műsza-

ki követelmények – így különösen a leg-
alább 55 kW motorteljesítmény és az
EURO 4 környezetvédelmi besorolás, a
minimum 2550 mm tengelytávolság, a
csomagtartó minimális mérete és a mű-
ködőképes légkondicionáló berendezés
kötelező előírása – eredményeként nagy-
mértékben javult az utasok kényelmi ki-
szolgálása. A gépjárművek életkorának
korlátozása, illetve a téli gumiabroncs
használatának október 15. és március
15. közötti kötelezővé tétele növelte a
személytaxik biztonságát. A taxirendelet a
szolgáltatóknak nyújtott átmeneti türelmi
ideje 2015. július 1-jén lejár. Ettől kezdve
minden személytaxi-gépjármű maximum
10 éves vagy annál fiatalabb kell hogy le-
gyen. Mindezek fejleménye, hogy a fővá-
rosi utasok a taxirendelet hatályba lépése
óta eltelt egy évben magasabb biztonsági
követelményeknek megfelelő magasabb
színvonalú szolgáltatást kapnak. 

• Fontos változás, hogy Budapesten immár
minden taxi köteles elfogadni bank- és hi-

telkártyákat a fizetés során. Ezáltal Buda-
pest a világ élvonalához csatlakozott, hi-
szen számos világvárosban sem biztosí-
tott mind a mai napig a kötelező bankkár-
tya-elfogadás a taxikban.

• A gépkocsi cseréjére vállalkozó taxiszol-
gáltatók a taxirendelet műszaki előírásait
megismerve hozhatták meg döntésüket a
tevékenység folytatásáról, és vásárolhat-
tak olyan gépkocsit, amelyik már megfe-
lel az elvárásoknak. 

• Kiszűrtük azokat, akik rossz minőségű
szolgáltatást nyújtottak. A korábbinál szi-
gorúbb minőségi szabályozás, a maga-
sabb műszaki és pénzügyi követelmé-
nyek és a taxirendelet előírásainak folya-
matos ellenőrzése következtében a taxi-
szolgáltatók száma a korábban indokolat-
lanul magas 5600-ról ötezerre, a fuvar-
szervező vállalkozásoké 21-ről kilencre
csökkent.

• A havi fuvarszám Budapesten nem csök-
kent: havonta körülbelül egymillió meg-
rendelés történik, ami éves szinten 35-40
milliárd forint árbevételt eredményez a
taxiszolgáltatóknál. 

• A taxirendeletnek köszönhetően a világ
számos nagyvárosához hasonlóan most
már Budapestre is jellemző az egységes

arculatú taxik megjelenése. A sárga taxik
jól megkülönböztethető, minősített szol-
gáltatási színvonalat képviselnek Buda-
pest közlekedésében. (A taxirendelet
alapján még 150 taxis szeptemberben –
a szerződés lejártáig – a taxija korábbi
színével dolgozhat. Ők tavaly augusztus-
ban kötöttek 1 évre szerződést a BKK-val
a taxiállomás-használatról, ezért a szá-
mukra előírt egységes „sárga arculat” tel-
jesítési határideje 2014. szeptember 18.
Ezen dátumot követően csak sárga taxik
lesznek forgalomban, egységes arculat-
tal, minimálisra korlátozott reklámfelüle-
tekkel, egységes utastájékoztató és utas-
jog-tájékoztató feliratokkal belül és kívül.)

Előzetes ellenőrzés és megfelelőségi
vizsgálat

A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi
engedély megszerzése előtt köteles a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény szerinti előzetes igazolás kiadásához
szükséges, a taxirendeletben meghatáro-
zott iratokat benyújtani a BKK-nak. Az elő-
zetes igazolást közlekedésszervezőként – a
vállalkozások előzetes vizsgálatát és a jár-
művek minősítését követően – a taxiren-
delet szerinti taxiállomás-használati hozzájá-
rulással egyidejűleg adjuk ki. 

A taxiállomás-használati hozzájárulás ki-
adását megelőzően a vállalkozások komplex
ellenőrzését és a személytaxi előzetes jár-
mű-megfelelőségi vizsgálatát végezzük el. 

2013. szeptember 1-je óta
• 6908 darab jármű minősítését végeztük

el, melyben 5432 darab gépkocsi elsőre
„megfelelt” minősítést kapott;

• pótszemlére 1457 darab járművet rendel-
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Egy éve lépett hatályba a fővárosi taxirendelet

Sokkal kiszámíthatóbb a taxiszolgáltatás Budapesten
Tarlós István főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés új taxiren-
deletet alkotott 2013-ban. 2013. szeptember 1-je, a Fővárosi Közgyűlés taxiszolgál-
tatást szabályozó rendeletének hatálybalépése óta jelentősebb változások történtek
Budapest taxiszolgáltatási piacán, mint az előtte lévő 25 évben együttvéve. A koráb-
bi helyzetet az irreális árképzések, minden határt túllépő adóelkerülés, a legkülön-
bözőbb színvonalú személytaxi-gépjárműpark, a minőségi előírások (bankkártyás fi-
zetés, légkondicionálás, környezetvédelmi előírások) teljes hiánya, a gyakori csalá-
sok, a 19-féle szabadjelző, a 27-féle különböző tarifa és nem utolsósorban az uta-
sok bizalomvesztése jellemezte. 
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tünk vissza, melyek az újabb minősí-
tésen megfeleltek;

• véglegesen 19 darab személytaxi
szolgáltatói megfelelőségét utasítot-
tuk vissza.  
2014. szeptember 1-jén az alábbi

9 fuvarszervező rendelkezett a BKK
mint közlekedésszervező előzetes mi-
nősítésével:
• Főtaxi Zrt. 
• TaxiPlus Europe Kft. 
• TAXI 4 Kft. 
• City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
• MAXTAXI Magyarország Zrt.
• 6X6 Taxi Kft.
• TOP Taxi-2000000 Kft.
• MB ELIT LUXURY Kft.
• RT 5 TAXI HOLDING Kft. 

Jelenleg – a beadott kérelmek alap-
ján – a Tele 5 Taxi Hungary Kft., a
MAGyar TAXI Kft. és a TaxiLike Hun-
gary Kft. előzetes megfelelőségét vizs-
gáljuk. 

A Centrum Taxi Szolgáltató Kft.
2014. augusztus 5-én fuvarszervezői
tevékenységét befejezte, erről értesí-
tett bennünket.

Az ellenőrzések részletei
Taxiellenőreink három műszakban, munka-
napokon és hétvégén is folyamatosan, szé-
les körű együttműködéssel, a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező állami és önkor-
mányzati szervek bevonásával ellenőrzik a

taxiszolgáltatók tevékenységét, a taxiren-
deletben foglaltak megtartását, kiemelt figye-
lemmel a rögzített hatósági árak betartására. 

Taxiszolgáltatás-ellenőrző munkatársaink
az érintett hatóságokkal közösen végzett
ellenőrzésen túl önállóan is ellenőrzik,

hogy a személytaxi-szolgáltatók megfelel-
nek-e a taxirendelet előírásainak. A taxiel-
lenőrök a megállapításaikat, tapasztalatai-
kat jegyzőkönyvben rögzítik, amit a BKK to-
vábbi intézkedésre az illetékes közlekedési
felügyelőségnek vagy más hatóságnak to-
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A taxirendelet előírásai alapján az alábbiak
szerint alakult át a személytaxival végzett
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• A személytaxikra előírt magasabb műsza-
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csomagtartó minimális mérete és a mű-
ködőképes légkondicionáló berendezés
kötelező előírása – eredményeként nagy-
mértékben javult az utasok kényelmi ki-
szolgálása. A gépjárművek életkorának
korlátozása, illetve a téli gumiabroncs
használatának október 15. és március
15. közötti kötelezővé tétele növelte a
személytaxik biztonságát. A taxirendelet a
szolgáltatóknak nyújtott átmeneti türelmi
ideje 2015. július 1-jén lejár. Ettől kezdve
minden személytaxi-gépjármű maximum
10 éves vagy annál fiatalabb kell hogy le-
gyen. Mindezek fejleménye, hogy a fővá-
rosi utasok a taxirendelet hatályba lépése
óta eltelt egy évben magasabb biztonsági
követelményeknek megfelelő magasabb
színvonalú szolgáltatást kapnak. 

• Fontos változás, hogy Budapesten immár
minden taxi köteles elfogadni bank- és hi-

telkártyákat a fizetés során. Ezáltal Buda-
pest a világ élvonalához csatlakozott, hi-
szen számos világvárosban sem biztosí-
tott mind a mai napig a kötelező bankkár-
tya-elfogadás a taxikban.

• A gépkocsi cseréjére vállalkozó taxiszol-
gáltatók a taxirendelet műszaki előírásait
megismerve hozhatták meg döntésüket a
tevékenység folytatásáról, és vásárolhat-
tak olyan gépkocsit, amelyik már megfe-
lel az elvárásoknak. 

• Kiszűrtük azokat, akik rossz minőségű
szolgáltatást nyújtottak. A korábbinál szi-
gorúbb minőségi szabályozás, a maga-
sabb műszaki és pénzügyi követelmé-
nyek és a taxirendelet előírásainak folya-
matos ellenőrzése következtében a taxi-
szolgáltatók száma a korábban indokolat-
lanul magas 5600-ról ötezerre, a fuvar-
szervező vállalkozásoké 21-ről kilencre
csökkent.

• A havi fuvarszám Budapesten nem csök-
kent: havonta körülbelül egymillió meg-
rendelés történik, ami éves szinten 35-40
milliárd forint árbevételt eredményez a
taxiszolgáltatóknál. 

• A taxirendeletnek köszönhetően a világ
számos nagyvárosához hasonlóan most
már Budapestre is jellemző az egységes

arculatú taxik megjelenése. A sárga taxik
jól megkülönböztethető, minősített szol-
gáltatási színvonalat képviselnek Buda-
pest közlekedésében. (A taxirendelet
alapján még 150 taxis szeptemberben –
a szerződés lejártáig – a taxija korábbi
színével dolgozhat. Ők tavaly augusztus-
ban kötöttek 1 évre szerződést a BKK-val
a taxiállomás-használatról, ezért a szá-
mukra előírt egységes „sárga arculat” tel-
jesítési határideje 2014. szeptember 18.
Ezen dátumot követően csak sárga taxik
lesznek forgalomban, egységes arculat-
tal, minimálisra korlátozott reklámfelüle-
tekkel, egységes utastájékoztató és utas-
jog-tájékoztató feliratokkal belül és kívül.)

Előzetes ellenőrzés és megfelelőségi
vizsgálat

A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi
engedély megszerzése előtt köteles a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény szerinti előzetes igazolás kiadásához
szükséges, a taxirendeletben meghatáro-
zott iratokat benyújtani a BKK-nak. Az elő-
zetes igazolást közlekedésszervezőként – a
vállalkozások előzetes vizsgálatát és a jár-
művek minősítését követően – a taxiren-
delet szerinti taxiállomás-használati hozzájá-
rulással egyidejűleg adjuk ki. 

A taxiállomás-használati hozzájárulás ki-
adását megelőzően a vállalkozások komplex
ellenőrzését és a személytaxi előzetes jár-
mű-megfelelőségi vizsgálatát végezzük el. 

2013. szeptember 1-je óta
• 6908 darab jármű minősítését végeztük

el, melyben 5432 darab gépkocsi elsőre
„megfelelt” minősítést kapott;

• pótszemlére 1457 darab járművet rendel-
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Egy éve lépett hatályba a fővárosi taxirendelet

Sokkal kiszámíthatóbb a taxiszolgáltatás Budapesten
Tarlós István főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés új taxiren-
deletet alkotott 2013-ban. 2013. szeptember 1-je, a Fővárosi Közgyűlés taxiszolgál-
tatást szabályozó rendeletének hatálybalépése óta jelentősebb változások történtek
Budapest taxiszolgáltatási piacán, mint az előtte lévő 25 évben együttvéve. A koráb-
bi helyzetet az irreális árképzések, minden határt túllépő adóelkerülés, a legkülön-
bözőbb színvonalú személytaxi-gépjárműpark, a minőségi előírások (bankkártyás fi-
zetés, légkondicionálás, környezetvédelmi előírások) teljes hiánya, a gyakori csalá-
sok, a 19-féle szabadjelző, a 27-féle különböző tarifa és nem utolsósorban az uta-
sok bizalomvesztése jellemezte. 
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tünk vissza, melyek az újabb minősí-
tésen megfeleltek;

• véglegesen 19 darab személytaxi
szolgáltatói megfelelőségét utasítot-
tuk vissza.  
2014. szeptember 1-jén az alábbi

9 fuvarszervező rendelkezett a BKK
mint közlekedésszervező előzetes mi-
nősítésével:
• Főtaxi Zrt. 
• TaxiPlus Europe Kft. 
• TAXI 4 Kft. 
• City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
• MAXTAXI Magyarország Zrt.
• 6X6 Taxi Kft.
• TOP Taxi-2000000 Kft.
• MB ELIT LUXURY Kft.
• RT 5 TAXI HOLDING Kft. 

Jelenleg – a beadott kérelmek alap-
ján – a Tele 5 Taxi Hungary Kft., a
MAGyar TAXI Kft. és a TaxiLike Hun-
gary Kft. előzetes megfelelőségét vizs-
gáljuk. 

A Centrum Taxi Szolgáltató Kft.
2014. augusztus 5-én fuvarszervezői
tevékenységét befejezte, erről értesí-
tett bennünket.

Az ellenőrzések részletei
Taxiellenőreink három műszakban, munka-
napokon és hétvégén is folyamatosan, szé-
les körű együttműködéssel, a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező állami és önkor-
mányzati szervek bevonásával ellenőrzik a

taxiszolgáltatók tevékenységét, a taxiren-
deletben foglaltak megtartását, kiemelt figye-
lemmel a rögzített hatósági árak betartására. 

Taxiszolgáltatás-ellenőrző munkatársaink
az érintett hatóságokkal közösen végzett
ellenőrzésen túl önállóan is ellenőrzik,

hogy a személytaxi-szolgáltatók megfelel-
nek-e a taxirendelet előírásainak. A taxiel-
lenőrök a megállapításaikat, tapasztalatai-
kat jegyzőkönyvben rögzítik, amit a BKK to-
vábbi intézkedésre az illetékes közlekedési
felügyelőségnek vagy más hatóságnak to-
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Felszállt a füst…

Taxis kollégák rémülten jelezték, hogy a csepeli „gyorsforgalmi út”
elején újfajta kamerákat helyeztek ki. Mit figyelnek ezek a kamerák?
Mérik a sebességet? Nézik a biztonsági övet?  Ugyanis a járművek
elhaladásakor valami felvillan! 

Azok a csoda fényképezőgépek, még beszerzés alatt vannak,
nincsenek kint a közutakon, de, akkor mit néznek ezek a különle-

ges, máshol nem látható kamerák? 
Természetesen megkerestem a Budapesti Rendőr-főkapitány-

ságot, a Budapesti Közlekedési Központot. Mindenhol azt vála-
szolták, nem az ő kamerájuk, keressem meg Csepel Önkor-
mányzatát. 

Már éppen írtam a levelet, amikor felszállt a füst! Sajtótájékozta-
tón jelentették be, hogy közbiztonsági okokból Csepel önkor-
mányzata szereltette fel a kamerákat. Minden Csepelre érkező, il-
letve Csepelről távozó jármű adatait rögzítik! 

Ugyanazt láthatjuk, amiről nemrégiben beszámolhattam Német-
országgal kapcsolatban. Minden Németországba belépő jármű
adatát rögzítik. Most ugyanezt teszik Csepelen. Ha történik egy
bűncselekmény, ha keresnek egy járművet, akkor már csak a
rendszámokat kell végignézni, hátha közelebb kerülhetnek az el-
követőkhöz. 
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Minden autó adataitrögzítik, akár belé-pünk Csepelre, akárelhagyjuk Csepelt! 

Autóelszállítás a Nagymező utcából
Hónapok óta parkol egy autó a VI. kerületi Nagymező utcában egy
„Mozgássérült” várakozóhelyen. Ha akarna, se tudna elmenni, mert
lebilincselték az illetékesek. Javasoltam a kerület vezetőinek, hogy
inkább szállítsák el, ha rossz helyen áll, hiszen így elfoglalja a par-
kolóhelyet a többi mozgássérülttől. A válaszlevél rövidítve, szer-
kesztve. 

A lebilincselt autóval kap-
csolatban tájékoztatom,
hogy a gépkocsit Felügye-
letünk elszállítatta. 

Azért tartott ilyen sokáig
az autó elszállítása, mert
szerettük volna felvenni a
kapcsolatot a tulajdonos-
sal. A tulajdonos kilétének
kiderítése után sajnos
nem sokkal elhunyt. Ez-

után szerettük volna felvenni a kapcsolatot a legközelebbi család-
tagokkal, de ez hosszabb időt vett igénybe. 

Molnár Gergely igazgató
Belváros – Lipótváros Közterület-felügyelet

Köszönjük az intézkedést és a választ.
Juhász Péter

Szemmel láthatóan
hónapok óta itt áll

Lebilincselték

– Sajnálom, most már éle-
te végéig le kell mondania a
szexrõl – mondja az orvos.

– De hogy csináljam?
– Ugyan már! Csak kibírja

valahogy azt az egy hetet.

* * *
Két rendõr beszélget: 
– Képzeld, a sógorom meg-

halt epilepsziában. 
– És hazahozzátok, vagy

ott temetitek el?
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vábbít, illetve súlyos jogsértés
esetén intézkedik a taxiállomás-
használati megállapodás felmon-
dására, mely a budapesti tax-
iengedély visszavonását is ma-
gával vonja. 

Az elmúlt egy évben taxiel-
lenőreink
• 10.631-szer voltak próbautazá-

son; 
• ellenőrzéseik alkalmával

19.596 szabálytalanságot álla-
pítottak meg.

A leggyakoribb jogsértések típusai és
következményei

A taxamatér befolyásolása
Taxiellenőreink 528 esetben a taxaméter
olyan külső befolyásolását észlelték, amely
az utasok megkárosítását eredményezte. Az
érintett taxiszolgáltatóval kötött taxiállomás-
használati megállapodást 313 esetben
azonnal felmondtuk, és kezdeményeztük az
illetékes közlekedési hatóságnál a taxiszol-
gáltató engedélyének visszavonását. 

Az árdrágítást nem eredményező, ám a
taxirendelet megsértését jelentő esetekben
az alábbi, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóságoknál kezdeményeztünk
eljárást:
• Budapest Főváros Kormányhivatala Fo-

gyasztóvédelmi Felügyelőség: 340;
• Budapest Főváros Kormányhivatala Köz-

lekedési Felügyelősége: 839;
• Nemzeti Adó és Vámhivatal: 680.

Nyugtaadás elmulasztása
A jogsértések közül kiemelt a számla-, illet-
ve a nyugtaadás elmulasztása. Az elmúlt
egy évben folytatott ellenőrzéseinken ösz-
szesen 1971 ilyen esetet regisztráltunk,
vagyis az ellenőrzések 18 százalékában ta-

pasztaltunk efféle hiányosságot. Meglátá-
sunk szerint ez a jogsértés visszaszoruló-
ban van, ugyanis a 2013-ra jellemző havi
több százas nagyságrendűhez képest a
nyáron csupán 10-15 esetben tapasztaltuk. 

Engedély nélküli taxiszolgáltatás
Az érvényes taxiállomás-használati megálla-
podással nem rendelkező szolgáltatást vég-
ző taxisok lejárt, más jogsértés miatt fel-
mondott, vagy Budapestre ki nem terjesz-
tett engedéllyel vállalnak fuvart. Az elmúlt
egy évben 586 darab ilyen esetet regisztrál-

tunk, és megállapítható, hogy bár az egyéb
jogsértések száma folyamatosan csökken,
az érvénytelen taxiállomás-használati megál-
lapodással szolgáltatást végzők száma fo-
lyamatosan emelkedik. 

Taxiellenőreink a próbautazásaikon több-
ször találkoztak taxiengedéllyel egyáltalán
nem rendelkező, magukat interneten hirde-
tő – 'feketén' fuvarozó – szolgáltatókkal is.
Emiatt 195 vállalkozónál kezdeményeztünk
eljárást az illetékes hatóságoknál, és fejen-
ként 600.000 forint bírságot kapnak. 

A panaszokat mindig kivizsgáljuk
A taxirendelet értelmében mind a szolgálta-
tást igénybe vevő utasoknak, mind a vállal-
kozásoknak lehetőségük van arra, hogy a
taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel vagy

az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételei-
ket, panaszaikat jelezzék ügyfélszolgálatun-
kon. A panaszokat mindig kivizsgáljuk.
Amennyiben az abban foglaltakat megala-
pozottnak találjuk, az érintett taxis vállalko-
zás taxiállomás-használati megállapodását
azonnali hatállyal felmondjuk, illetve – a
vizsgálat anyagának átadásával – kezdemé-
nyezzük az illetékes fogyasztóvédelmi ható-
ságnál vagy a taxivállalkozást foglalkoztató
fuvarszervező társaságnál az eljárást. 

A taxirendeletről
2013. szeptember 1-jén lépett életbe
a Fővárosi Önkormányzat által megal-
kotott új budapesti taxirendelet – a
személytaxival végzett személyszállítá-
si szolgáltatás és a személytaxi-szol-
gáltatást közvetítő és szervező szol-
gálat működtetésének feltételeiről, a
taxiállomások létesítésének és
igénybevételének rendjéről és a sze-
mélytaxi-szolgáltatás hatósági áráról
szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.

rendelet  –, melynek értelmében a taxik az
eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fu-
varoznak. Az alapdíj 450 forint; kilométe-
renként 280 forintot, várakozásnál pedig
percenként 70 forintot kell fizetni. A ren-
delet előírásai betartásának ellenőrzésére
– különösen a fix ár alkalmazására – kö-
zös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Ön-
kormányzat Rendészeti Igazgatósága, a
Budapesti Közlekedési Központ, valamint
Budapest Főváros Kormányhivatala Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapes-
ten 2014. január 16-ától a gyártási évtől
számított 15 évesnél idősebb gépkocsik-
kal nem lehet személyszállítást végezni.

Budapest, 2014. szeptember 4.
Budapesti Közlekedési Központ
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Egy somogyi kórház szülészetén tör-
tént, ismerõsöm is a kórteremben lába-
dozott a szülés után, szem- és fültanúja
volt az esetnek, õ mesélte. 

Népes, jól öltözött kisvárosi romacsa-
lád jött a kismamáért és a babáért a 4
ágyas kórterembe, hogy hazavigyék. A
szülést levezetõ orvos is hamar elõke-
rült – bár a szülés óta nem látták a szo-
bában – és kezeit dörzsölve ott tüstén-
kedett a család körül, hogy ugye min-
den rendben volt, ugye, jó volt az ellá-
tás, ugyebár, khmm, meg hasonlók. 

Ekkor elõlépett a családfõ és nagy
tisztelettel rövid mondókába fogott:

egyszerû szavakkal megköszönte az or-
vos munkáját és átadott neki egy dísz-
dobozos desszertet. 

Az orvos átvette a dobozt, de képte-
len volt eltitkolni csalódottságát és kéz-
fogás helyett lekezelõen kicsattant: 

– Jóember, ilyenkor nem desszertet
szoktak adni a szülésznek! 

Nagy csend lett. Aztán a férfi csend-
ben megkérdezte: 

– Bocsánat, hanem mit? 
– Aki elégedett a munkánkkal, az há-

lapénzt ad, kérem szépen! Hagyomá-
nyosan ez illik. Maguk nem hallottak
még errõl? 

– Bocsánat, ne haragudjon doktor úr
és mennyit szoktak adni a népek? 

– Hát... legalább 30-40.000 forintot. 
– Értem, elnézést kérek, tudatlan va-

gyok, de megoldjuk azonnal, engedel-
mével visszakérném a desszertet. 

Kivette az orvos kezébõl a dobozt,
felnyitotta és kivett belõle egy köteg
húszezrest, majd 2 darabot átadott a
kõvé vált orvosnak, akin látszott, hogy
a rosszullét kerülgeti. A többit zsebre
vágta és a család kivonult a kórterem-
bõl. A kórteremben lévõ kismamák a
takaró alá bújtak és majd megfulladtak
a visszafojtott röhögéstõl…
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Felszállt a füst…

Taxis kollégák rémülten jelezték, hogy a csepeli „gyorsforgalmi út”
elején újfajta kamerákat helyeztek ki. Mit figyelnek ezek a kamerák?
Mérik a sebességet? Nézik a biztonsági övet?  Ugyanis a járművek
elhaladásakor valami felvillan! 

Azok a csoda fényképezőgépek, még beszerzés alatt vannak,
nincsenek kint a közutakon, de, akkor mit néznek ezek a különle-

ges, máshol nem látható kamerák? 
Természetesen megkerestem a Budapesti Rendőr-főkapitány-

ságot, a Budapesti Közlekedési Központot. Mindenhol azt vála-
szolták, nem az ő kamerájuk, keressem meg Csepel Önkor-
mányzatát. 

Már éppen írtam a levelet, amikor felszállt a füst! Sajtótájékozta-
tón jelentették be, hogy közbiztonsági okokból Csepel önkor-
mányzata szereltette fel a kamerákat. Minden Csepelre érkező, il-
letve Csepelről távozó jármű adatait rögzítik! 

Ugyanazt láthatjuk, amiről nemrégiben beszámolhattam Német-
országgal kapcsolatban. Minden Németországba belépő jármű
adatát rögzítik. Most ugyanezt teszik Csepelen. Ha történik egy
bűncselekmény, ha keresnek egy járművet, akkor már csak a
rendszámokat kell végignézni, hátha közelebb kerülhetnek az el-
követőkhöz. 
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Minden autó adataitrögzítik, akár belé-pünk Csepelre, akárelhagyjuk Csepelt! 

Autóelszállítás a Nagymező utcából
Hónapok óta parkol egy autó a VI. kerületi Nagymező utcában egy
„Mozgássérült” várakozóhelyen. Ha akarna, se tudna elmenni, mert
lebilincselték az illetékesek. Javasoltam a kerület vezetőinek, hogy
inkább szállítsák el, ha rossz helyen áll, hiszen így elfoglalja a par-
kolóhelyet a többi mozgássérülttől. A válaszlevél rövidítve, szer-
kesztve. 

A lebilincselt autóval kap-
csolatban tájékoztatom,
hogy a gépkocsit Felügye-
letünk elszállítatta. 

Azért tartott ilyen sokáig
az autó elszállítása, mert
szerettük volna felvenni a
kapcsolatot a tulajdonos-
sal. A tulajdonos kilétének
kiderítése után sajnos
nem sokkal elhunyt. Ez-

után szerettük volna felvenni a kapcsolatot a legközelebbi család-
tagokkal, de ez hosszabb időt vett igénybe. 

Molnár Gergely igazgató
Belváros – Lipótváros Közterület-felügyelet

Köszönjük az intézkedést és a választ.
Juhász Péter

Szemmel láthatóan
hónapok óta itt áll

Lebilincselték

– Sajnálom, most már éle-
te végéig le kell mondania a
szexrõl – mondja az orvos.

– De hogy csináljam?
– Ugyan már! Csak kibírja

valahogy azt az egy hetet.

* * *
Két rendõr beszélget: 
– Képzeld, a sógorom meg-

halt epilepsziában. 
– És hazahozzátok, vagy

ott temetitek el?
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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?

ujtaxi.qxd  2/12/14 08:37  Page 6

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!

ujtaxi.qxd  7/11/12 08:50  Page 8

Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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vábbít, illetve súlyos jogsértés
esetén intézkedik a taxiállomás-
használati megállapodás felmon-
dására, mely a budapesti tax-
iengedély visszavonását is ma-
gával vonja. 

Az elmúlt egy évben taxiel-
lenőreink
• 10.631-szer voltak próbautazá-

son; 
• ellenőrzéseik alkalmával

19.596 szabálytalanságot álla-
pítottak meg.

A leggyakoribb jogsértések típusai és
következményei

A taxamatér befolyásolása
Taxiellenőreink 528 esetben a taxaméter
olyan külső befolyásolását észlelték, amely
az utasok megkárosítását eredményezte. Az
érintett taxiszolgáltatóval kötött taxiállomás-
használati megállapodást 313 esetben
azonnal felmondtuk, és kezdeményeztük az
illetékes közlekedési hatóságnál a taxiszol-
gáltató engedélyének visszavonását. 

Az árdrágítást nem eredményező, ám a
taxirendelet megsértését jelentő esetekben
az alábbi, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóságoknál kezdeményeztünk
eljárást:
• Budapest Főváros Kormányhivatala Fo-

gyasztóvédelmi Felügyelőség: 340;
• Budapest Főváros Kormányhivatala Köz-

lekedési Felügyelősége: 839;
• Nemzeti Adó és Vámhivatal: 680.

Nyugtaadás elmulasztása
A jogsértések közül kiemelt a számla-, illet-
ve a nyugtaadás elmulasztása. Az elmúlt
egy évben folytatott ellenőrzéseinken ösz-
szesen 1971 ilyen esetet regisztráltunk,
vagyis az ellenőrzések 18 százalékában ta-

pasztaltunk efféle hiányosságot. Meglátá-
sunk szerint ez a jogsértés visszaszoruló-
ban van, ugyanis a 2013-ra jellemző havi
több százas nagyságrendűhez képest a
nyáron csupán 10-15 esetben tapasztaltuk. 

Engedély nélküli taxiszolgáltatás
Az érvényes taxiállomás-használati megálla-
podással nem rendelkező szolgáltatást vég-
ző taxisok lejárt, más jogsértés miatt fel-
mondott, vagy Budapestre ki nem terjesz-
tett engedéllyel vállalnak fuvart. Az elmúlt
egy évben 586 darab ilyen esetet regisztrál-

tunk, és megállapítható, hogy bár az egyéb
jogsértések száma folyamatosan csökken,
az érvénytelen taxiállomás-használati megál-
lapodással szolgáltatást végzők száma fo-
lyamatosan emelkedik. 

Taxiellenőreink a próbautazásaikon több-
ször találkoztak taxiengedéllyel egyáltalán
nem rendelkező, magukat interneten hirde-
tő – 'feketén' fuvarozó – szolgáltatókkal is.
Emiatt 195 vállalkozónál kezdeményeztünk
eljárást az illetékes hatóságoknál, és fejen-
ként 600.000 forint bírságot kapnak. 

A panaszokat mindig kivizsgáljuk
A taxirendelet értelmében mind a szolgálta-
tást igénybe vevő utasoknak, mind a vállal-
kozásoknak lehetőségük van arra, hogy a
taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel vagy

az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételei-
ket, panaszaikat jelezzék ügyfélszolgálatun-
kon. A panaszokat mindig kivizsgáljuk.
Amennyiben az abban foglaltakat megala-
pozottnak találjuk, az érintett taxis vállalko-
zás taxiállomás-használati megállapodását
azonnali hatállyal felmondjuk, illetve – a
vizsgálat anyagának átadásával – kezdemé-
nyezzük az illetékes fogyasztóvédelmi ható-
ságnál vagy a taxivállalkozást foglalkoztató
fuvarszervező társaságnál az eljárást. 

A taxirendeletről
2013. szeptember 1-jén lépett életbe
a Fővárosi Önkormányzat által megal-
kotott új budapesti taxirendelet – a
személytaxival végzett személyszállítá-
si szolgáltatás és a személytaxi-szol-
gáltatást közvetítő és szervező szol-
gálat működtetésének feltételeiről, a
taxiállomások létesítésének és
igénybevételének rendjéről és a sze-
mélytaxi-szolgáltatás hatósági áráról
szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.

rendelet  –, melynek értelmében a taxik az
eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fu-
varoznak. Az alapdíj 450 forint; kilométe-
renként 280 forintot, várakozásnál pedig
percenként 70 forintot kell fizetni. A ren-
delet előírásai betartásának ellenőrzésére
– különösen a fix ár alkalmazására – kö-
zös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Ön-
kormányzat Rendészeti Igazgatósága, a
Budapesti Közlekedési Központ, valamint
Budapest Főváros Kormányhivatala Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapes-
ten 2014. január 16-ától a gyártási évtől
számított 15 évesnél idősebb gépkocsik-
kal nem lehet személyszállítást végezni.

Budapest, 2014. szeptember 4.
Budapesti Közlekedési Központ
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Egy somogyi kórház szülészetén tör-
tént, ismerõsöm is a kórteremben lába-
dozott a szülés után, szem- és fültanúja
volt az esetnek, õ mesélte. 

Népes, jól öltözött kisvárosi romacsa-
lád jött a kismamáért és a babáért a 4
ágyas kórterembe, hogy hazavigyék. A
szülést levezetõ orvos is hamar elõke-
rült – bár a szülés óta nem látták a szo-
bában – és kezeit dörzsölve ott tüstén-
kedett a család körül, hogy ugye min-
den rendben volt, ugye, jó volt az ellá-
tás, ugyebár, khmm, meg hasonlók. 

Ekkor elõlépett a családfõ és nagy
tisztelettel rövid mondókába fogott:

egyszerû szavakkal megköszönte az or-
vos munkáját és átadott neki egy dísz-
dobozos desszertet. 

Az orvos átvette a dobozt, de képte-
len volt eltitkolni csalódottságát és kéz-
fogás helyett lekezelõen kicsattant: 

– Jóember, ilyenkor nem desszertet
szoktak adni a szülésznek! 

Nagy csend lett. Aztán a férfi csend-
ben megkérdezte: 

– Bocsánat, hanem mit? 
– Aki elégedett a munkánkkal, az há-

lapénzt ad, kérem szépen! Hagyomá-
nyosan ez illik. Maguk nem hallottak
még errõl? 

– Bocsánat, ne haragudjon doktor úr
és mennyit szoktak adni a népek? 

– Hát... legalább 30-40.000 forintot. 
– Értem, elnézést kérek, tudatlan va-

gyok, de megoldjuk azonnal, engedel-
mével visszakérném a desszertet. 

Kivette az orvos kezébõl a dobozt,
felnyitotta és kivett belõle egy köteg
húszezrest, majd 2 darabot átadott a
kõvé vált orvosnak, akin látszott, hogy
a rosszullét kerülgeti. A többit zsebre
vágta és a család kivonult a kórterem-
bõl. A kórteremben lévõ kismamák a
takaró alá bújtak és majd megfulladtak
a visszafojtott röhögéstõl…
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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…

„Az én nagy kérdésem ez volt: lehet-e
olyan regényt írni, amely nem színfalak-
nak használná a múltat, hanem inkább
lámpás lenne: bevilágítana az elmúlt
századok érdekes sötétségébe.”

(Gárdonyi Géza)

Gárdonyi Géza alapos ember volt. Addig
nem lelt nyugtot, míg az általa fölvetett kér-
désekre meg nem kapta a kielégítő választ.
Így tessenek elképzelni azt, hogy mennyi
sok dolgába került a több száz oldalas nagy
regénye, az Egri csillagok megírása! 

Az ötletet a helyszín adta, a Vár meg Tinó-
di Lantos Sebestyén krónikás munkája, az
Eger várának viadaláról való ének, amit az
író úgyszólván helyszíni tudósításként érté-
kelt. Várbeli sétáira magával vitte fiát, mesélt,
magyarázott neki, föl is keltette az érdeklő-
dését az eszes, fürge és bátor Bornemissza
Gergely iránt. – No, itt van ni! – gondolhatta
az apa. – Ha Gergely személye a kamasz
gyermeket megragadja, legyen ő a regény
kulcsfigurája. – Igen ám, de nem sokat lehe-
tett a vitézről tudni. Ki kell őt bányászni a fe-
ledés sötétjéből.

Kezdődött a kutatómunka. Átnézi a pécsi
levéltárat, de ott nincs semmi használható.
Elmegyen Bécsbe a levéltárba, ott talál vala-
mit. De a hitelességhöz több kell, hiszen tö-
rök kori korrajz is lesz ez a regény! Kell en-
nek a világnak alapos ismerete, csaták, hadi
szokások leírásának tanulmányozása, jegy-
zetek, dokumentumok garmadának átvizsgá-
lása. Levéltárakba, könyvtárakba, múzeu-
mokba jár. Olvas, régi térképeket nézeget,
jegyzetel. Törökül tanul. Elmegyen Isztam-
bulba, hogy megnézze a híres-hirhedt Hét-
tornyot, sok magyar raboskodásának hely-
színét. Járja a város zajos-élénk utcáit, ismer-
kedik a török szokásokkal, ruházatukkal, raj-
zol, vázlatot készít, rendszerez.

Majd vissza az egri várba, lista készítése a
várvédőkről. Talál is kétszázvalahány nevet,
jó néhányuk majd a regényben megelevene-
dik, ha csak egy nyúlfarknyi mondat erejéig. 

Precízen köll munkálkodni. Ne legyen hé-
zag semmiben. Minden kérdésre, dilemmá-
ra meg legyen a válasz. Úgy ni! Mostan a
meghitt, csöndes, maga bútorozta szobában
le lehet ülni az íróasztalhoz, rá lehet gyújtani
a hangulat szerint kiválasztott hosszú szárú
pipára, itten van már kikészítve a tiszta papír,
a tintatartó, a toll, most már le lehet írni azt a
bizonyos első mondatot...

A regény 1901-ben jelent meg először
könyv alakban. Azóta tizenhárom nyelvre le-
fordították, még vietnamira is, így aztán akár
a vietnami gyerekek is izgulhatnak Borne-
missza Gergely kalandjain. Itthon számtalan,
talán a legtöbb kiadást megélt mű, lehetne
akár a legolvasottabb is. Az volt valaha. Mert

ma már hallom a panaszkodást, diáktól, szü-
lőtől, hogy „sok benne a betű”, meg hogy „a
gyerek nem is érti miről szól, érdektelen a
számára”. Aztán olvasok nyegle megjegyzé-
seket, hányavetin odapökött marhaságokat
arról, hogy minek erőltessük a gyereket effé-
le „rémhosszú és ásatag múltbeli történe-
lemhalmaz olvasásával. Korszerű, rövid ol-
vasmány kell nekik, a vastag könyvből csak a
Harry Pottert olvassák”. Ezek szerint némi-
leg jobb lenne a regény helyzete, ha az egri
vár egyik bástyáján állván Harry Potter űzné
el a gaz törököket a varázspálcájával. 

Ugyan kiknek a mulasztásából alakult így?
Hát ezért kutatgatott, utazgatott, írt megszál-
lottan ez a szegény magyar író, lelkét is kitár-
va olvasói előtt? 

Alig négy hónap alatt írta meg Gárdonyi
másik történelmi regényét a Láthatatlan em-
bert. Hát ez bizony becsapós mű. Elvisz min-
ket a hunok közé, olyan érzékletesen, mintha
valóban ott járnánk közöttük. Ezt a regényt is
rendre megelőzte a részletes kutatómunka,
de itt már a múlt, a hun világ csak díszlet, eb-
be helyezi bele az író a furcsa szerelmi törté-
netet, amelyben mindenki, akár hun, akár gö-
rög, mást szeret. Ám az író életének ismerői
csakhamar rájöttek: a Géza ebben a regény-
ben saját szerelmi, lelki gyötrődéseit írta le.

A Láthatatlan ember szintén sok kiadást
megért, akár csak az Isten rabjai: IV. Béla ki-
rályunk leánykája, Margit beköltözik a Nyu-
lak-szigeti Domokos rendi apácák zárdájá-
ba. Ám ne gondoljuk, hogy ez a zárt világ ri-
deg. A regény tulajdonképpen fejlődéstörté-
net, hangulatos, színes életképekkel, sok ér-
dekes mellékszereplővel, korabelinek szánt
ízes magyarsággal.

1904-ben jelent meg Gárdonyi verseskö-
tete Fűzfalevél, nyárfalevél címmel. Halk,
csöndes, visszafogott hangú és szelíd han-
gulatú románcok sorjáznak, szemérmes egy-
másutánban. (Kosztolányi Dezső egyenest
rajongott értük.) Ebből a kötetkéből idézünk,
ez lesz e havi versünk:

Írtunk már arról, mennyire nem szívlelte
Gárdonyi a fővárost és az azt benépesítő
„aszfaltlakókat”. Minden vagyonát, birtokát
pénzzé téve éppen itt, a számára abszolúte

idegen világban próbálja még hátralevő éve-
it leélni Az öreg tekintetes, újabb regénye
szerencsétlenül járt vidéki öregembere. Egy-
szerű, szomorú történet, benne a mindannyi-
unkra leselkedő öregkor apróbb-nagyobb
lelki rezdüléseivel.

Gárdonyi Géza ekkor már végleg lehor-
gonyzott az egri házában. Onnét nagyon ki
se mozdult. Megható hűséggel őrizte-védte
mikrovilágát. De nem remete módjára,
ahogy az róla elterjedt. A remete magányos,
nincs lelki társa, de neki volt. Ott élt vele
vagy a közelében hosszú évekig, egészen az
író haláláig egy ifjú hölgy. Kedves, művelt te-
remtés, valahai tanítónő, korábbi ismerős.
Benne lelt Géza hűséges, megértő társat,
neki olvasott fel készülő műveiből először –
és ennyi elég is a nyugalomhoz, vagy akár a
boldog megelégedettséghöz. 

Lendülettel dolgozik, azt kívánja kibontani,
ami mindig érdekelte, izgatta: a férfi és nő lel-
ki viszonya, a hol ide, hol oda csapódó érzel-
mek, egymásba bolondulás és heves kiáb-
rándulás, zaklatott párkeresés, majd meg-
nyugvás. Vagyis az ő magánéletének lelki
körútjai. Így születik meg Az a hatalmas har-
madik, majd az Ida regénye. Szerelmi törté-
net mindkettő, de igencsak gárdonyisan bo-
nyolítva. Tessenek bátran elolvasni, érdemes.

Aztán megbetegszik. Szelíd beteg. Fek-
szik a nagy rézágyban, időnkint, ha ereje
hagyja, felkel, kimegy szeretett kertjébe, kör-
benézi, ül a padon kicsinyt, próbál pipálni,
majd visszafekszik, este elbúcsúzik az érte
aggódóktól („Jó éjszakát, kedveseim!”). Az-
után meghal, 59 évesen.

Eszébe sem jutott, hogy neki majd nagy
temetése leszen. Pedig az lett. Kondult a lé-
lekharang a vár alatti huszonhárom temp-
lomtoronyból. Hatalmas tömeg, Eger városá-
nak színe-java, apraja-nagyja, az ország min-
den részéről tisztelők, főpapi gyászszertar-
tás, Kosztolányi-gyászbeszéd. A bújdokló,
szemérmes lelki ember ezt nem akarhatta,
de hát megvolt. Álmában sem gondolt arra,

hogy az ő végső nyughelye a szere-
tett vára Bebek-bástyáján lesz, dús
lombú, vastag törzsű fa alatt. De az
egyszerű nagy fakereszten  már a
meghagyása szerinti a felirat: „Csak a
teste”.

No persze, mert ugyebár az ember-
nek (akár író, akár nem) teste is van,
meg lelke is van. Az ő teste a Bebek-
bástya sírhantjában, az ő nagy lelke
meg szétáradva bennünk, olvasók-
ban. Hogy csak egyet mondjunk en-
nek bizonyságául: valahányszor Eger-
ben járunk, nemde hogy  az ő szemé-

vel látunk, nézünk ott körül, és az ő lelkének
kisugárzásával baktatunk a Várban bástyáról
bástyára...

29

SZEPTEMBER

Elnémult a rigó. Az estéli csöndben
az őszi bogár szomorú pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár.
Így változik búsra az én hegedűm is:
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.
Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,
de pri-pri: odavan a nyár, – a nyár…

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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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…

„Az én nagy kérdésem ez volt: lehet-e
olyan regényt írni, amely nem színfalak-
nak használná a múltat, hanem inkább
lámpás lenne: bevilágítana az elmúlt
századok érdekes sötétségébe.”

(Gárdonyi Géza)

Gárdonyi Géza alapos ember volt. Addig
nem lelt nyugtot, míg az általa fölvetett kér-
désekre meg nem kapta a kielégítő választ.
Így tessenek elképzelni azt, hogy mennyi
sok dolgába került a több száz oldalas nagy
regénye, az Egri csillagok megírása! 

Az ötletet a helyszín adta, a Vár meg Tinó-
di Lantos Sebestyén krónikás munkája, az
Eger várának viadaláról való ének, amit az
író úgyszólván helyszíni tudósításként érté-
kelt. Várbeli sétáira magával vitte fiát, mesélt,
magyarázott neki, föl is keltette az érdeklő-
dését az eszes, fürge és bátor Bornemissza
Gergely iránt. – No, itt van ni! – gondolhatta
az apa. – Ha Gergely személye a kamasz
gyermeket megragadja, legyen ő a regény
kulcsfigurája. – Igen ám, de nem sokat lehe-
tett a vitézről tudni. Ki kell őt bányászni a fe-
ledés sötétjéből.

Kezdődött a kutatómunka. Átnézi a pécsi
levéltárat, de ott nincs semmi használható.
Elmegyen Bécsbe a levéltárba, ott talál vala-
mit. De a hitelességhöz több kell, hiszen tö-
rök kori korrajz is lesz ez a regény! Kell en-
nek a világnak alapos ismerete, csaták, hadi
szokások leírásának tanulmányozása, jegy-
zetek, dokumentumok garmadának átvizsgá-
lása. Levéltárakba, könyvtárakba, múzeu-
mokba jár. Olvas, régi térképeket nézeget,
jegyzetel. Törökül tanul. Elmegyen Isztam-
bulba, hogy megnézze a híres-hirhedt Hét-
tornyot, sok magyar raboskodásának hely-
színét. Járja a város zajos-élénk utcáit, ismer-
kedik a török szokásokkal, ruházatukkal, raj-
zol, vázlatot készít, rendszerez.

Majd vissza az egri várba, lista készítése a
várvédőkről. Talál is kétszázvalahány nevet,
jó néhányuk majd a regényben megelevene-
dik, ha csak egy nyúlfarknyi mondat erejéig. 

Precízen köll munkálkodni. Ne legyen hé-
zag semmiben. Minden kérdésre, dilemmá-
ra meg legyen a válasz. Úgy ni! Mostan a
meghitt, csöndes, maga bútorozta szobában
le lehet ülni az íróasztalhoz, rá lehet gyújtani
a hangulat szerint kiválasztott hosszú szárú
pipára, itten van már kikészítve a tiszta papír,
a tintatartó, a toll, most már le lehet írni azt a
bizonyos első mondatot...

A regény 1901-ben jelent meg először
könyv alakban. Azóta tizenhárom nyelvre le-
fordították, még vietnamira is, így aztán akár
a vietnami gyerekek is izgulhatnak Borne-
missza Gergely kalandjain. Itthon számtalan,
talán a legtöbb kiadást megélt mű, lehetne
akár a legolvasottabb is. Az volt valaha. Mert

ma már hallom a panaszkodást, diáktól, szü-
lőtől, hogy „sok benne a betű”, meg hogy „a
gyerek nem is érti miről szól, érdektelen a
számára”. Aztán olvasok nyegle megjegyzé-
seket, hányavetin odapökött marhaságokat
arról, hogy minek erőltessük a gyereket effé-
le „rémhosszú és ásatag múltbeli történe-
lemhalmaz olvasásával. Korszerű, rövid ol-
vasmány kell nekik, a vastag könyvből csak a
Harry Pottert olvassák”. Ezek szerint némi-
leg jobb lenne a regény helyzete, ha az egri
vár egyik bástyáján állván Harry Potter űzné
el a gaz törököket a varázspálcájával. 

Ugyan kiknek a mulasztásából alakult így?
Hát ezért kutatgatott, utazgatott, írt megszál-
lottan ez a szegény magyar író, lelkét is kitár-
va olvasói előtt? 

Alig négy hónap alatt írta meg Gárdonyi
másik történelmi regényét a Láthatatlan em-
bert. Hát ez bizony becsapós mű. Elvisz min-
ket a hunok közé, olyan érzékletesen, mintha
valóban ott járnánk közöttük. Ezt a regényt is
rendre megelőzte a részletes kutatómunka,
de itt már a múlt, a hun világ csak díszlet, eb-
be helyezi bele az író a furcsa szerelmi törté-
netet, amelyben mindenki, akár hun, akár gö-
rög, mást szeret. Ám az író életének ismerői
csakhamar rájöttek: a Géza ebben a regény-
ben saját szerelmi, lelki gyötrődéseit írta le.

A Láthatatlan ember szintén sok kiadást
megért, akár csak az Isten rabjai: IV. Béla ki-
rályunk leánykája, Margit beköltözik a Nyu-
lak-szigeti Domokos rendi apácák zárdájá-
ba. Ám ne gondoljuk, hogy ez a zárt világ ri-
deg. A regény tulajdonképpen fejlődéstörté-
net, hangulatos, színes életképekkel, sok ér-
dekes mellékszereplővel, korabelinek szánt
ízes magyarsággal.

1904-ben jelent meg Gárdonyi verseskö-
tete Fűzfalevél, nyárfalevél címmel. Halk,
csöndes, visszafogott hangú és szelíd han-
gulatú románcok sorjáznak, szemérmes egy-
másutánban. (Kosztolányi Dezső egyenest
rajongott értük.) Ebből a kötetkéből idézünk,
ez lesz e havi versünk:

Írtunk már arról, mennyire nem szívlelte
Gárdonyi a fővárost és az azt benépesítő
„aszfaltlakókat”. Minden vagyonát, birtokát
pénzzé téve éppen itt, a számára abszolúte

idegen világban próbálja még hátralevő éve-
it leélni Az öreg tekintetes, újabb regénye
szerencsétlenül járt vidéki öregembere. Egy-
szerű, szomorú történet, benne a mindannyi-
unkra leselkedő öregkor apróbb-nagyobb
lelki rezdüléseivel.

Gárdonyi Géza ekkor már végleg lehor-
gonyzott az egri házában. Onnét nagyon ki
se mozdult. Megható hűséggel őrizte-védte
mikrovilágát. De nem remete módjára,
ahogy az róla elterjedt. A remete magányos,
nincs lelki társa, de neki volt. Ott élt vele
vagy a közelében hosszú évekig, egészen az
író haláláig egy ifjú hölgy. Kedves, művelt te-
remtés, valahai tanítónő, korábbi ismerős.
Benne lelt Géza hűséges, megértő társat,
neki olvasott fel készülő műveiből először –
és ennyi elég is a nyugalomhoz, vagy akár a
boldog megelégedettséghöz. 

Lendülettel dolgozik, azt kívánja kibontani,
ami mindig érdekelte, izgatta: a férfi és nő lel-
ki viszonya, a hol ide, hol oda csapódó érzel-
mek, egymásba bolondulás és heves kiáb-
rándulás, zaklatott párkeresés, majd meg-
nyugvás. Vagyis az ő magánéletének lelki
körútjai. Így születik meg Az a hatalmas har-
madik, majd az Ida regénye. Szerelmi törté-
net mindkettő, de igencsak gárdonyisan bo-
nyolítva. Tessenek bátran elolvasni, érdemes.

Aztán megbetegszik. Szelíd beteg. Fek-
szik a nagy rézágyban, időnkint, ha ereje
hagyja, felkel, kimegy szeretett kertjébe, kör-
benézi, ül a padon kicsinyt, próbál pipálni,
majd visszafekszik, este elbúcsúzik az érte
aggódóktól („Jó éjszakát, kedveseim!”). Az-
után meghal, 59 évesen.

Eszébe sem jutott, hogy neki majd nagy
temetése leszen. Pedig az lett. Kondult a lé-
lekharang a vár alatti huszonhárom temp-
lomtoronyból. Hatalmas tömeg, Eger városá-
nak színe-java, apraja-nagyja, az ország min-
den részéről tisztelők, főpapi gyászszertar-
tás, Kosztolányi-gyászbeszéd. A bújdokló,
szemérmes lelki ember ezt nem akarhatta,
de hát megvolt. Álmában sem gondolt arra,

hogy az ő végső nyughelye a szere-
tett vára Bebek-bástyáján lesz, dús
lombú, vastag törzsű fa alatt. De az
egyszerű nagy fakereszten  már a
meghagyása szerinti a felirat: „Csak a
teste”.

No persze, mert ugyebár az ember-
nek (akár író, akár nem) teste is van,
meg lelke is van. Az ő teste a Bebek-
bástya sírhantjában, az ő nagy lelke
meg szétáradva bennünk, olvasók-
ban. Hogy csak egyet mondjunk en-
nek bizonyságául: valahányszor Eger-
ben járunk, nemde hogy  az ő szemé-

vel látunk, nézünk ott körül, és az ő lelkének
kisugárzásával baktatunk a Várban bástyáról
bástyára...

29

SZEPTEMBER

Elnémult a rigó. Az estéli csöndben
az őszi bogár szomorú pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár.
Így változik búsra az én hegedűm is:
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.
Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,
de pri-pri: odavan a nyár, – a nyár…

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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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

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

SZEPTEMBER

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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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

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

SZEPTEMBER

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

OKTÓBER 13.
(12-e vasárnapra esik)

• Havi járulékbevallás és 
-befizetés

• KATA befizetés 
• Harmadik negyedévi személyi

jövedelemadó-elõleg befizetése 

• Harmadik negyedévi EVA elõ-
leg befizetése

OKTÓBER 20.
• Harmadik negyedévi ÁFA beval-

lása és befizetése  
• Harmadik negyedévi cégautó

adó bevallása és befizetése

Fontos határidõk
Két görénytulajdonos beszélget: 
– Hol alszik a görényed? 
– A lábamnál. 
– És nem büdös? 
– Majd megszokja. 

* * *
Gazsi vágtat le bicajjal a hegy-

rõl. Elé ugrik egy rendõr:
– Állj meg, Gazsi! Nincsen lám-

pád!
– Ugorj, rendõr! Fékem sincsen.

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vál-
lalkozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjá-
ig adóelőleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyed-

évben kell fizetni először, amikor összege eléri, vagy megha-
ladja a 10.000 forintot. A további negyedévekben már ösz-
szegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíj-
ba vonulás évében még végig a főállá-
súakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb)

jövedelemszámítást alkalmazhatják. Té-
teles adózóknál a személyi jövedelem-
kivét mellett más elemeket is figyelem-

be kell venni az adóelőleg számítás so-
rán, javasoljuk ezért szakképzett köny-
velő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A harmadik negyedév tekintetében 2014. október 13.

(12-e vasárnapra esik.)
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Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

OKTÓBER 13.
(12-e vasárnapra esik)

• Havi járulékbevallás és 
-befizetés

• KATA befizetés 
• Harmadik negyedévi személyi

jövedelemadó-elõleg befizetése 

• Harmadik negyedévi EVA elõ-
leg befizetése

OKTÓBER 20.
• Harmadik negyedévi ÁFA beval-

lása és befizetése  
• Harmadik negyedévi cégautó

adó bevallása és befizetése

Fontos határidõk
Két görénytulajdonos beszélget: 
– Hol alszik a görényed? 
– A lábamnál. 
– És nem büdös? 
– Majd megszokja. 

* * *
Gazsi vágtat le bicajjal a hegy-

rõl. Elé ugrik egy rendõr:
– Állj meg, Gazsi! Nincsen lám-

pád!
– Ugorj, rendõr! Fékem sincsen.

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vál-
lalkozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjá-
ig adóelőleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyed-

évben kell fizetni először, amikor összege eléri, vagy megha-
ladja a 10.000 forintot. A további negyedévekben már ösz-
szegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíj-
ba vonulás évében még végig a főállá-
súakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb)

jövedelemszámítást alkalmazhatják. Té-
teles adózóknál a személyi jövedelem-
kivét mellett más elemeket is figyelem-

be kell venni az adóelőleg számítás so-
rán, javasoljuk ezért szakképzett köny-
velő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A harmadik negyedév tekintetében 2014. október 13.

(12-e vasárnapra esik.)
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Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30
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I. Vár

Tulajdonképpen nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechni-
kai-változás történt a Vár több utcájában. A gyalogosok, a sétálga-
tók, a turisták érdekében az útburkolatcserével egy időben a járdá-
kat majdnem egy szintre hozták az úttestekkel. És mint köztudott, a
járdákon tilos a megállás, a várakozás. Nagyon figyeljünk oda, hol
hagyjuk az autót, mert könyörtelenül lebilincselik a szabálytalanul
megálló járműveket. Az más kérdés, ember legyen a talpán, aki el
tudja dönteni, melyik a járda, melyik nem, az úttesttel egy szinten le-
vő útszakaszból … 
V. József Attila utca 

Az Október 6. utcánál a jobb oldali sávból kötelező jobbra fordulni,
nem lehet egyenesen tovább haladni a Széchenyi tér felé. Termé-
szetesen kérni fogom a régi forgalmi rend visszaállítását. 

VII. Murányi utca 
Újabb utcákban vezetik be az új parkolási rendet
az Erzsébetvárosban. A lényeg itt is, hogy fel kell
tolatni a járdára a parkoláskor. A BKK elgondolá-
sa szerint ilyenkor szemből láthatjuk a forgalom-

mal szemben közlekedő kerékpárosokat. Az más kérdés, így vi-
szont nem látjuk a megszokott irányból közlekedő kerékpárosokat.
Nem beszélve, milyen rémálom feltolatni a keresztül-kasul parkoló
járművek között… 
VII. Dózsa György út 

Nagyon sok volt a baleset a Dózsa György út – Verseny utca sar-
kon, ezért forgalomtechnikai változás történt itt is. A Kerepesi útról
érkezve a Dózsa György útról a Verseny utca felé továbbhaladók
nehezen vették észre a Dózsa György úton a Thököly út felől érke-
zőket, ezért lezárták a forgalom elől a „balra” kanyarodó sávot. Az
eddigi középső sávból lehet tovább haladni a Verseny utca felé. A
majdnem derékszögű kanyarban most már jól látják egymást a jár-
művezetők. 
VII. Madách tér

Korábban már jeleztük, hogy lezárták a teret az autóforgalom előtt.
Most megnyitották, a gyalogosoknak… De hogy mi lesz azokkal,
akik az Örkény Színházba érkeznének, vagy a színházból távozná-
nak taxival? Vagy azokkal az idősekkel, mozgássérültekkel, akik or-
voshoz igyekeznének taxival. Erre nincs válasz. Ugyanis a Károly
körúton egy pillanatra sem szabad megállni a térfigyelő kamerák
miatt, az Asbóth utca meg vagy száz méterre van…

34

– Drágám, mit csinálnál, ha nyernék a lottón? 
– Elválnék és vinném a pénz felét. 
– Na akkor itt van 500 forint, és húzz a francba! Volt

egy kettesünk...

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

I. Fortuna utca: Ez
JÁRDA! Itt nem le-
het megállni

I. Hess András tér: A

Hiltonnal szemben
lévő szakasz nem jár-

da, itt megállhatunk

V. József Attila utca:

A jobb oldali sávból

nem lehet egyene-
sen továbbhaladni

VII. Madách tér: A gyalogosoké lett a tér.

Kérdés, mi lesz az autóra szorulókkal?

VII. Dózsa
György út: Le-
zárták a bal ol-
dali sávot
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VII. Bethlen Gábor utca 

Az utca Baross tér felőli szakasza a gyalogosoké lett, ide autóval
behajtani tilos. Fontos változás még, hogy a Garay utca egyirányú-
sága megfordult a Rottenbiller utca és a Bethlen Gábor utca kö-
zött. Így most onnan kell jobbról járművekre számítani, ahonnan ed-
dig nem jöhettek autók.
XX. Kende Kanuth utca 

Elsőbbséggel rendelkezett a Kossuth Lajos utca és a Határ út kö-
zötti szakasz, azonban az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblákat le-
szerelték, az utca „jobbkezes” lett. Figyeljünk azokra itt is, akik a ré-
gi forgalmi rend szerint közlekednek.
I. Lánchíd utca 

Ünnepélyes keretek között, másodszor is átadták a Lánchíd utcát,
ám lapzártakor járművek még mindig nem használhatták… 

VI. Andrássy út 
A városközpont
felé haladva
megtiltották a
jobbra fordulást
az Izabella utcá-
nál és a Vörös-
marty utcánál.
Kérni fogom en-
nek az érthetet-
len döntésnek a
felülvizsgálatát,
amelyet egyéb-
ként senki sem
vesz komolyan.

VII. Baross tér 

Megfordították az egyirányúságot a Thököly úti parkolóban, ott,
ahol a taxiállomásunk is van. Vigyázzunk azokra, akik a régi forgal-
mi rend szerint közlekednének.
VIII. Rákóczi út

Teljesen váratlanul és figyelmeztető jelzések nélkül megszűnik a
buszsáv a Baross tér irányába. Természetesen kértem a figyelmez-
tető jelzőtábla kihelyezését és a figyelmeztető útburkolati jelek fel-
festését. 
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VII. Bethlen Gábor utca:

Vigyázzunk! ezentúl jobb-

ról jöhetnek az autók

XX. Kende Kanuth
utca: Precízen fi-
gyelmeztetnek a
forgalmirend-vál-
tozásra

VI. Andrássy út:
Tilos jobbra for-

dulni, de azért
a sárga figyel-

meztető lámpa
villog, hogy vi-

gyázzunk a ke-
rékpárosokra,

ha mégis befor-
dulnánk

I. Lánchíd utca: Van ahol 4.9 m.széles az úttest. Hogyan fog ittelférni két jármű egymás mel-lett? – kérdezte a kormánybiztos

VII. Baross tér: Ti-
los behajtani a ta-
xiállomásra a meg-

szokott irányból

VIII. Rákóczi út: Váratla-

nul megszűnik a buszsáv,

ráadásul megmaradtak a

régi, így zavaró jelek is
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I. Vár

Tulajdonképpen nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechni-
kai-változás történt a Vár több utcájában. A gyalogosok, a sétálga-
tók, a turisták érdekében az útburkolatcserével egy időben a járdá-
kat majdnem egy szintre hozták az úttestekkel. És mint köztudott, a
járdákon tilos a megállás, a várakozás. Nagyon figyeljünk oda, hol
hagyjuk az autót, mert könyörtelenül lebilincselik a szabálytalanul
megálló járműveket. Az más kérdés, ember legyen a talpán, aki el
tudja dönteni, melyik a járda, melyik nem, az úttesttel egy szinten le-
vő útszakaszból … 
V. József Attila utca 

Az Október 6. utcánál a jobb oldali sávból kötelező jobbra fordulni,
nem lehet egyenesen tovább haladni a Széchenyi tér felé. Termé-
szetesen kérni fogom a régi forgalmi rend visszaállítását. 

VII. Murányi utca 
Újabb utcákban vezetik be az új parkolási rendet
az Erzsébetvárosban. A lényeg itt is, hogy fel kell
tolatni a járdára a parkoláskor. A BKK elgondolá-
sa szerint ilyenkor szemből láthatjuk a forgalom-

mal szemben közlekedő kerékpárosokat. Az más kérdés, így vi-
szont nem látjuk a megszokott irányból közlekedő kerékpárosokat.
Nem beszélve, milyen rémálom feltolatni a keresztül-kasul parkoló
járművek között… 
VII. Dózsa György út 

Nagyon sok volt a baleset a Dózsa György út – Verseny utca sar-
kon, ezért forgalomtechnikai változás történt itt is. A Kerepesi útról
érkezve a Dózsa György útról a Verseny utca felé továbbhaladók
nehezen vették észre a Dózsa György úton a Thököly út felől érke-
zőket, ezért lezárták a forgalom elől a „balra” kanyarodó sávot. Az
eddigi középső sávból lehet tovább haladni a Verseny utca felé. A
majdnem derékszögű kanyarban most már jól látják egymást a jár-
művezetők. 
VII. Madách tér

Korábban már jeleztük, hogy lezárták a teret az autóforgalom előtt.
Most megnyitották, a gyalogosoknak… De hogy mi lesz azokkal,
akik az Örkény Színházba érkeznének, vagy a színházból távozná-
nak taxival? Vagy azokkal az idősekkel, mozgássérültekkel, akik or-
voshoz igyekeznének taxival. Erre nincs válasz. Ugyanis a Károly
körúton egy pillanatra sem szabad megállni a térfigyelő kamerák
miatt, az Asbóth utca meg vagy száz méterre van…
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– Drágám, mit csinálnál, ha nyernék a lottón? 
– Elválnék és vinném a pénz felét. 
– Na akkor itt van 500 forint, és húzz a francba! Volt

egy kettesünk...

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

I. Fortuna utca: Ez
JÁRDA! Itt nem le-
het megállni

I. Hess András tér: A

Hiltonnal szemben
lévő szakasz nem jár-

da, itt megállhatunk

V. József Attila utca:

A jobb oldali sávból

nem lehet egyene-
sen továbbhaladni

VII. Madách tér: A gyalogosoké lett a tér.

Kérdés, mi lesz az autóra szorulókkal?

VII. Dózsa
György út: Le-
zárták a bal ol-
dali sávot
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VII. Bethlen Gábor utca 

Az utca Baross tér felőli szakasza a gyalogosoké lett, ide autóval
behajtani tilos. Fontos változás még, hogy a Garay utca egyirányú-
sága megfordult a Rottenbiller utca és a Bethlen Gábor utca kö-
zött. Így most onnan kell jobbról járművekre számítani, ahonnan ed-
dig nem jöhettek autók.
XX. Kende Kanuth utca 

Elsőbbséggel rendelkezett a Kossuth Lajos utca és a Határ út kö-
zötti szakasz, azonban az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblákat le-
szerelték, az utca „jobbkezes” lett. Figyeljünk azokra itt is, akik a ré-
gi forgalmi rend szerint közlekednek.
I. Lánchíd utca 

Ünnepélyes keretek között, másodszor is átadták a Lánchíd utcát,
ám lapzártakor járművek még mindig nem használhatták… 

VI. Andrássy út 
A városközpont
felé haladva
megtiltották a
jobbra fordulást
az Izabella utcá-
nál és a Vörös-
marty utcánál.
Kérni fogom en-
nek az érthetet-
len döntésnek a
felülvizsgálatát,
amelyet egyéb-
ként senki sem
vesz komolyan.

VII. Baross tér 

Megfordították az egyirányúságot a Thököly úti parkolóban, ott,
ahol a taxiállomásunk is van. Vigyázzunk azokra, akik a régi forgal-
mi rend szerint közlekednének.
VIII. Rákóczi út

Teljesen váratlanul és figyelmeztető jelzések nélkül megszűnik a
buszsáv a Baross tér irányába. Természetesen kértem a figyelmez-
tető jelzőtábla kihelyezését és a figyelmeztető útburkolati jelek fel-
festését. 
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VII. Bethlen Gábor utca:

Vigyázzunk! ezentúl jobb-

ról jöhetnek az autók

XX. Kende Kanuth
utca: Precízen fi-
gyelmeztetnek a
forgalmirend-vál-
tozásra

VI. Andrássy út:
Tilos jobbra for-

dulni, de azért
a sárga figyel-

meztető lámpa
villog, hogy vi-

gyázzunk a ke-
rékpárosokra,

ha mégis befor-
dulnánk

I. Lánchíd utca: Van ahol 4.9 m.széles az úttest. Hogyan fog ittelférni két jármű egymás mel-lett? – kérdezte a kormánybiztos

VII. Baross tér: Ti-
los behajtani a ta-
xiállomásra a meg-

szokott irányból

VIII. Rákóczi út: Váratla-

nul megszűnik a buszsáv,

ráadásul megmaradtak a

régi, így zavaró jelek is
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VIII. Blaha Lujza tér 
„Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát helyeztek ki ott, ahol a Rákó-
czi útról befordulunk a Corvin áruház parkolójába, így az a kereszte-
ződés már nem jobbkezes. 

X. Jászberényi út
Korábban már jeleztük, hogy buszsávot alakítottak ki a Liget tér
előtt a városba vezető oldalon. Most képet is tudunk közölni az
örömteli eseményről. 

Juhász Péter
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X. Jászberényi út: A busz-

sáv segítságével gyorsabb

a bejutás Kőbányára

Kettészakadt a taxis szakma, ab-
ban a tekintetben, hogy mi a jobb
döntés? Vállalkozó legyek, vagy al-
kalmazott? Természetesen, min-
denki védi a maga nézeteit. 

Az alkalmazott mit mond?
Semmi gondom, semmivel! Meg-
csinálom azt a pénzt, amit a ko-
csitulajdonos kér, amit azon felül
termelek, az enyém. Nincs gon-
dom szervizre, nem kell könyve-
lő, a főnök fizeti a biztosításo-
mat, és be vagyok jelentve.

Másként látja a vállalkozó! Miért
tartsak el még egy embert? Vállal-
kozó vagyok, szabad vagyok. Ak-
kor dolgozom, amikor akarok, fize-
tem a biztosítást, a nyugdíjjárulé-
komat. Nem reszketek attól, mikor
veszik ki alólam a taxit.

Természetesen mindenkinek
igaza van a saját szemszögéből.
Mindkét megoldásra látunk szám-
talan példát. Például az egyik fő-
városi taxitársaságnál – néhány
kivételtől eltekintve – csak vállal-

kozók taxizhatnak. Tiszta lap, egy-
értelmű a felállás. Bármi gond,
probléma van, egyértelmű, kit kell
keresni. A kocsigazdát.

Ugyanakkor vannak világváro-
sok, ahol kizárólag alkalmazotta-
kat találunk. A gazdag tulajdono-
soké az engedély, a gépészek
csak hajtják a lovat. Tehát min-
denre van példa, mindkét megol-
dás jó lehet. A baj csak az, sok
esetben már nincs választásunk!
Vannak alkalmazottak, akik nem
jószántukból hagyták abba a vál-
lalkozást, hanem mert vesztesé-
gesek lettek. Több volt a kiadá-
suk, mint a bevételük, vagyis
tönkrementek. Nekik nincs vá-
lasztási lehetőségük, már talán
örökre alkalmazottak maradnak. 

Szerintem az lenne a jó, ha
mindenki megtalálná számítását,
a vállalkozó és az alkalmazott
egyaránt. Hátha eljön ez az idő
is. Ki lát a jövőbe? 

Ferenczy P. Károly

Vállalkozó legyek, vagy alkalmazott?

TAXIZTAM MALLORCÁN

Talán nem lep meg, hogy ezeken a gyönyö-
rűséges szigeteken már 4000 évvel ezelőtt
is éltek emberek, csak nem tudjuk, hogy kik.
Építményeik viszont még szép számmal lát-
hatóak Mallorcán és Menorcán is, mert a ha-
talmas köveket az idő sem tudta kikezdeni.
Aztán a következő évezredekben ahány nép
erre járt, az mind a magáénak akarta a szige-
teket. Görögök, föníciaiak, minósziak, kar-
thágóiak, a sötétbőrű arabok, a mórok, a ró-
maiak, az angolok, és mindegyik hagyott itt
valamilyen időtálló emléket. Ahogy a többi
Földközi-tengeri szigeten is.

Ha Bécsből, a Schwechatról akarsz repül-

ni, készülj fel rá, hogy az eddig eléggé átte-
kinthetetlen reptéri terminált átépítették, így
most még áttekinthetetlenebb. Utasok százai
keringenek nyugtalanul és egymást kérdez-
getik. Csak az Air Berlinnel utazz, csinosak a
sztyuvik, jó a kaja és pontosan indul. Mintha
vattára szálltunk volna le, olyan puhán érkez-
tünk a Palma de Mallorca-i betonra. 

Mallorca! 
Ahogy kikecmergek a reptérről, hófehér

kocsikból álló taxitenger vár, de nagy a fluk-
tuáció, mert az utasokat korlátok közé terel-
ve fogadják az eléjük gördülő kocsik. Itt nem
bóbiskolhatnál, mint otthon a droszton, mert

folyamatosan megy a sor.
Célom a Palma de Mallorca-i
távolsági buszok terminálja
és utazás közben már ékes
konyha-angolommal fagga-
tom is a sofőrömet, aki leg-
alább annyi angol szót tud,
mint én, csak sajnos más
szavakat. Ezért félszavakból
értjük egymást. Itt a főváros-
ban sok a keskeny egyirányú
utca, könnyű eltévedni, vi-
szont könnyű sétáltatni is a

helyet nem ismerő utast. Ezt én megúsztam,
mert előre megkérdeztem, hány kilométer
lesz a fuvar? Ja, és a taxaméter szigorúan be-
kapcsolva, mert a szabadjelzőn kigyullad a
szám, hogy éppen hányas tarifával megy. Ezt
kuksizzák a rendőrök, és huncutkodás ese-
tén kemény a büntetés. Olyan dugóba kerü-
lünk, ami a legszebb magyar csúcsokat idé-
zi, de legalább van idő dumálni. Megtudom,
négy féle tarifájuk van.

1-es: 06-21-ig városi
2-es: 21-06-ig városi
3-as: nappali távolsági
4-es: éjjeli távolsági
Reptéri felár: 3,95 Euró. A szabadprogra-

mos kirándulás alku kérdése. Alapdíj a tarifa-
osztály euróban, kilométer díj 0,9–1,1 euró.
Ez hatósági ár.

Beérkezünk a városba. Tülekedés, duda-
koncert, átkiabálás, kiszálláskor heves szó-
csaták, a nagyobb autó vezetője visszatola-
tásra kényszeríti a kisebbet, de tíz nap alatt
mégsem láttam egyetlen sérült autót sem.

Tudod mennyi a bünti a mobilozásért?
60 000 forint. Egyébként minden taxi nem-
dohányzó, a kocsik kívül-belül vakítóan tisz-
ták, és kötelező a tarifatáblázat, a légkondi
meg a kártyás fizetéshez a terminál. Sofő-
römnek fogalma sincs, hány taxi dolgozik
Mallorcán, kb. 2000-2500-ra tippel, ami a
800 000-es lakossághoz és a másfél milliós
turistaforgalomhoz elégnek tűnik. Minden
régióban egy taxitársaság dolgozik, az első
ajtókon lévő 10 centi széles csík színéről és
irányáról lehet őket megkülönböztetni.

Jártál már Mallorcán? Nem? Várj, elmondom! Tudod, ez az a nagy sziget ott a
spanyol partok előtt a Földközi-tengerben. A hossza 100, a szélessége úgy 80-85
kilométer lehet. A tőle 60 kilométerre lévő, falevél alakú kisebb Menorcával, a jó-
val kisebb Ibizával és a még a nála is kisebb, álomszép Formenterával együtt al-
kotják a Baleári-szigetcsoportot. A dimbes-dombos Mallorcán akkora hegy van,

hogy az 1400 méterével még a mi Kékesünket is csak öcsinek szólítja!

Egy gazdag pasi bemegy a bárba, leül egy asztalhoz.
A szomszéd asztalnál egy szõke bombázó ül egyedül.
A férfi rendel egy üveg italt a nõnek. Nemsokára a nõ
visszaküldi az italt, a címkéjén egy levéllel:

„Ahhoz, hogy ezt az italt elfogadjam, rendelkezned
kell egy Mercedessel, 1 millió dollárral a bankban és
20 centivel a gatyádban.“

A férfi elolvassa, majd mellékeli a saját levelét:
„Van több Mercim, több millió dollárom a bankban,

de még a te kedvedért sem fogok 10 centit levágni...“
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Ugyanitt 30x40 centis reklám is elhelyezhe-
tő. Nem szívesen mennek át másik régióba,
ezért aztán több kocsi áll a droszton, mint
ahány gurul. Darabszám-limit nincs.

Irány a sziget északi partja busszal, mert a
közeli Playa de Pal-

ma-i szállodák-
nak elég rossz hírük van,
lelakottak, tele részeg fia-
talokkal. Az északi Alcu-
dia és a környéke viszont
gyönyörű, a háromcsilla-
gos hotel kifogástalan.
Másnap áthajózom Me-
norcára – ezt te se hagyd
ki majd –, és a főváros,

Mao (nem Mao Ce Tung-ról
nevezték el!) megtekintése után taxival me-
gyek egy csudás kis strandra. A sofőr el-
mondja, évente 7-8 hónapot dolgoznak saját
kocsival szünet nélkül, mert ketten vannak
egy autón. Így kb. 3000 eurót keresnek per
hó, amiből télen is meg kell élni, és adózni,
mert más munka nincs. Most 104 darab
menorcai taxi van. A taxizáshoz kell egy köny-

nyű tanfolyam, a végén 25
kérdéses tesztlappal,
plusz a legalább kétéves
jogsi.

Várj, még nem mond-
tam: nőket is láttam taxit
vezetni! Hát elég furcsa
volt, amikor egy szállodá-
nál nő emelte ki a nehéz
húzós bőröndöt a kocsi-
ból, a nagydarab hímne-
mű meg csak nézte! Az
autópályák és a főutak mi-

37

Folytatás a 39. oldalon

A gyönyörű kis villamos

Üzemanyag-árak

Csak nagykocsik vannak
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Szabadjelző
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VIII. Blaha Lujza tér 
„Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát helyeztek ki ott, ahol a Rákó-
czi útról befordulunk a Corvin áruház parkolójába, így az a kereszte-
ződés már nem jobbkezes. 

X. Jászberényi út
Korábban már jeleztük, hogy buszsávot alakítottak ki a Liget tér
előtt a városba vezető oldalon. Most képet is tudunk közölni az
örömteli eseményről. 

Juhász Péter

36

X. Jászberényi út: A busz-

sáv segítságével gyorsabb

a bejutás Kőbányára

Kettészakadt a taxis szakma, ab-
ban a tekintetben, hogy mi a jobb
döntés? Vállalkozó legyek, vagy al-
kalmazott? Természetesen, min-
denki védi a maga nézeteit. 

Az alkalmazott mit mond?
Semmi gondom, semmivel! Meg-
csinálom azt a pénzt, amit a ko-
csitulajdonos kér, amit azon felül
termelek, az enyém. Nincs gon-
dom szervizre, nem kell könyve-
lő, a főnök fizeti a biztosításo-
mat, és be vagyok jelentve.

Másként látja a vállalkozó! Miért
tartsak el még egy embert? Vállal-
kozó vagyok, szabad vagyok. Ak-
kor dolgozom, amikor akarok, fize-
tem a biztosítást, a nyugdíjjárulé-
komat. Nem reszketek attól, mikor
veszik ki alólam a taxit.

Természetesen mindenkinek
igaza van a saját szemszögéből.
Mindkét megoldásra látunk szám-
talan példát. Például az egyik fő-
városi taxitársaságnál – néhány
kivételtől eltekintve – csak vállal-

kozók taxizhatnak. Tiszta lap, egy-
értelmű a felállás. Bármi gond,
probléma van, egyértelmű, kit kell
keresni. A kocsigazdát.

Ugyanakkor vannak világváro-
sok, ahol kizárólag alkalmazotta-
kat találunk. A gazdag tulajdono-
soké az engedély, a gépészek
csak hajtják a lovat. Tehát min-
denre van példa, mindkét megol-
dás jó lehet. A baj csak az, sok
esetben már nincs választásunk!
Vannak alkalmazottak, akik nem
jószántukból hagyták abba a vál-
lalkozást, hanem mert vesztesé-
gesek lettek. Több volt a kiadá-
suk, mint a bevételük, vagyis
tönkrementek. Nekik nincs vá-
lasztási lehetőségük, már talán
örökre alkalmazottak maradnak. 

Szerintem az lenne a jó, ha
mindenki megtalálná számítását,
a vállalkozó és az alkalmazott
egyaránt. Hátha eljön ez az idő
is. Ki lát a jövőbe? 

Ferenczy P. Károly

Vállalkozó legyek, vagy alkalmazott?

TAXIZTAM MALLORCÁN

Talán nem lep meg, hogy ezeken a gyönyö-
rűséges szigeteken már 4000 évvel ezelőtt
is éltek emberek, csak nem tudjuk, hogy kik.
Építményeik viszont még szép számmal lát-
hatóak Mallorcán és Menorcán is, mert a ha-
talmas köveket az idő sem tudta kikezdeni.
Aztán a következő évezredekben ahány nép
erre járt, az mind a magáénak akarta a szige-
teket. Görögök, föníciaiak, minósziak, kar-
thágóiak, a sötétbőrű arabok, a mórok, a ró-
maiak, az angolok, és mindegyik hagyott itt
valamilyen időtálló emléket. Ahogy a többi
Földközi-tengeri szigeten is.

Ha Bécsből, a Schwechatról akarsz repül-

ni, készülj fel rá, hogy az eddig eléggé átte-
kinthetetlen reptéri terminált átépítették, így
most még áttekinthetetlenebb. Utasok százai
keringenek nyugtalanul és egymást kérdez-
getik. Csak az Air Berlinnel utazz, csinosak a
sztyuvik, jó a kaja és pontosan indul. Mintha
vattára szálltunk volna le, olyan puhán érkez-
tünk a Palma de Mallorca-i betonra. 

Mallorca! 
Ahogy kikecmergek a reptérről, hófehér

kocsikból álló taxitenger vár, de nagy a fluk-
tuáció, mert az utasokat korlátok közé terel-
ve fogadják az eléjük gördülő kocsik. Itt nem
bóbiskolhatnál, mint otthon a droszton, mert

folyamatosan megy a sor.
Célom a Palma de Mallorca-i
távolsági buszok terminálja
és utazás közben már ékes
konyha-angolommal fagga-
tom is a sofőrömet, aki leg-
alább annyi angol szót tud,
mint én, csak sajnos más
szavakat. Ezért félszavakból
értjük egymást. Itt a főváros-
ban sok a keskeny egyirányú
utca, könnyű eltévedni, vi-
szont könnyű sétáltatni is a

helyet nem ismerő utast. Ezt én megúsztam,
mert előre megkérdeztem, hány kilométer
lesz a fuvar? Ja, és a taxaméter szigorúan be-
kapcsolva, mert a szabadjelzőn kigyullad a
szám, hogy éppen hányas tarifával megy. Ezt
kuksizzák a rendőrök, és huncutkodás ese-
tén kemény a büntetés. Olyan dugóba kerü-
lünk, ami a legszebb magyar csúcsokat idé-
zi, de legalább van idő dumálni. Megtudom,
négy féle tarifájuk van.

1-es: 06-21-ig városi
2-es: 21-06-ig városi
3-as: nappali távolsági
4-es: éjjeli távolsági
Reptéri felár: 3,95 Euró. A szabadprogra-

mos kirándulás alku kérdése. Alapdíj a tarifa-
osztály euróban, kilométer díj 0,9–1,1 euró.
Ez hatósági ár.

Beérkezünk a városba. Tülekedés, duda-
koncert, átkiabálás, kiszálláskor heves szó-
csaták, a nagyobb autó vezetője visszatola-
tásra kényszeríti a kisebbet, de tíz nap alatt
mégsem láttam egyetlen sérült autót sem.

Tudod mennyi a bünti a mobilozásért?
60 000 forint. Egyébként minden taxi nem-
dohányzó, a kocsik kívül-belül vakítóan tisz-
ták, és kötelező a tarifatáblázat, a légkondi
meg a kártyás fizetéshez a terminál. Sofő-
römnek fogalma sincs, hány taxi dolgozik
Mallorcán, kb. 2000-2500-ra tippel, ami a
800 000-es lakossághoz és a másfél milliós
turistaforgalomhoz elégnek tűnik. Minden
régióban egy taxitársaság dolgozik, az első
ajtókon lévő 10 centi széles csík színéről és
irányáról lehet őket megkülönböztetni.

Jártál már Mallorcán? Nem? Várj, elmondom! Tudod, ez az a nagy sziget ott a
spanyol partok előtt a Földközi-tengerben. A hossza 100, a szélessége úgy 80-85
kilométer lehet. A tőle 60 kilométerre lévő, falevél alakú kisebb Menorcával, a jó-
val kisebb Ibizával és a még a nála is kisebb, álomszép Formenterával együtt al-
kotják a Baleári-szigetcsoportot. A dimbes-dombos Mallorcán akkora hegy van,

hogy az 1400 méterével még a mi Kékesünket is csak öcsinek szólítja!

Egy gazdag pasi bemegy a bárba, leül egy asztalhoz.
A szomszéd asztalnál egy szõke bombázó ül egyedül.
A férfi rendel egy üveg italt a nõnek. Nemsokára a nõ
visszaküldi az italt, a címkéjén egy levéllel:

„Ahhoz, hogy ezt az italt elfogadjam, rendelkezned
kell egy Mercedessel, 1 millió dollárral a bankban és
20 centivel a gatyádban.“

A férfi elolvassa, majd mellékeli a saját levelét:
„Van több Mercim, több millió dollárom a bankban,

de még a te kedvedért sem fogok 10 centit levágni...“
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Ugyanitt 30x40 centis reklám is elhelyezhe-
tő. Nem szívesen mennek át másik régióba,
ezért aztán több kocsi áll a droszton, mint
ahány gurul. Darabszám-limit nincs.

Irány a sziget északi partja busszal, mert a
közeli Playa de Pal-

ma-i szállodák-
nak elég rossz hírük van,
lelakottak, tele részeg fia-
talokkal. Az északi Alcu-
dia és a környéke viszont
gyönyörű, a háromcsilla-
gos hotel kifogástalan.
Másnap áthajózom Me-
norcára – ezt te se hagyd
ki majd –, és a főváros,

Mao (nem Mao Ce Tung-ról
nevezték el!) megtekintése után taxival me-
gyek egy csudás kis strandra. A sofőr el-
mondja, évente 7-8 hónapot dolgoznak saját
kocsival szünet nélkül, mert ketten vannak
egy autón. Így kb. 3000 eurót keresnek per
hó, amiből télen is meg kell élni, és adózni,
mert más munka nincs. Most 104 darab
menorcai taxi van. A taxizáshoz kell egy köny-

nyű tanfolyam, a végén 25
kérdéses tesztlappal,
plusz a legalább kétéves
jogsi.

Várj, még nem mond-
tam: nőket is láttam taxit
vezetni! Hát elég furcsa
volt, amikor egy szállodá-
nál nő emelte ki a nehéz
húzós bőröndöt a kocsi-
ból, a nagydarab hímne-
mű meg csak nézte! Az
autópályák és a főutak mi-
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nősége kifogás-
talan, de a mellékutak és a „korlát-
lan” (néhol egypályás!) hegyi szer-
pentinek ijesztőek, a táblák kicsik.
GPS-t nem használnak, mert mi-
nek? Ha úgy gondolod, hogy majd
a taxiban megeszed a kis otthonról
hozott kolbászos szendvicsedet és
kortyintasz rá a barackpálinkádból,
ne tedd, mert az tilos! A taxisok
nyelvtudása gyenge, leginkább a he-
lyi spanyol tájszólást beszélik, a mal-
lorcese-t. Alcudiából taxival mentem
a reptérre (53 km) amiért a németül
jól beszélő taxis kolléga nemigen lel-
kesedett, de nyomta a gázt a sztrá-
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Taxi egy alig észreve-
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Tessék beszállni
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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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dán 130-140-nel a
120 helyett. Viteldíj
78 euró és nagyon
meglepődött a bor-
ravalón. Persze van
konkurencia is. Ne-
vezetesen a SHUT-
TLE iránytaxik, ame-
lyek jóval olcsób-
bak, jó a buszháló-
zat, de sokkal las-
sabb a taxinál, és
van még három kes-
kenyvágányú vasút-
vonal is, ám az még
lassabb.

Jaj, most veszem
észre, egy szót sem
szóltam a két sziget
bámulatos termé-
szeti szépségeiről,
a remek strandok-
ról, a történelmi épít-
ményekről, és a fa-
borítású, bájos kis
villamoson való zöty-
kölődésről! 

Erről majd ha
összeakadunk vala-
hol a városban! OK?

Tóth I. Gábor
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Folytatás a 39. oldalról

Ne hagyjuk magunkat!
Kollégánk telefonos rendelésre igyekezett Budapesten a belvárosi De-
ák Ferenc utcába, a Miatyánk utcai szakaszhoz. Már éppen befordulni
készült az Erzsébet térről a Kempinski szálló mellől, amikor látta, hogy
jönnek kifelé az amúgy szűk zsákutcából. 

Jobb híján megállt a sarkon és várta, hogy végre kijöjjenek a jármű-
vek a szálloda mélygarázsából. Pár másodpercet várakozott, amikor
észrevette, közterület-felügyelők fényképezik. Utána döbbenten hallgat-
ta, hogy feljelentik, mert megállt a saroktól öt méteren belül… 

Hamar megérkezett a rendőrségi szabálysértési határozat, amely je-
lentős pénzbüntetést tartalmazott. Természetesen kért személyes meg-
hallgatást a rendőrhatóságnál. Mindent elmondott, úgy, ahogy történt.
Most megérkezett az újabb határozat. 

Határozat 
A gépjárművezetőt Közúti közlekedési szabályok kisebb megsértése
miatt a Szabálysértési Hatóság pénzbírsággal sújtotta. A gépjárműve-
zető a törvényes határidőn belül meghallgatási kérelemmel fordult a
szabálysértési hatósághoz. A kérelem alapján a meghallgatás nélkül
hozott határozatot a Szabálysértési hatóság 

visszavonja.
A lefolytatott eljárást követően a gépjárművezetővel szemben a Közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt folyamat-
ba helyezett eljárást a szabálysértési hatóság – mivel az eljárás
adatai alapján nem állapítható meg szabálysértés elkövetése –
bizonyítottság hiányában megszünteti
INDOKLÁS 
A Közterület- felügyelet feljelentésnek adatai szerint a járművezető gép-
kocsijával az útkereszteződésben és az úttest széleinek metszéspont-
jától számított 5 méter távolságon belül szabálytalanul várakozott. A
gépjárművezetőt a Szabálysértési Hatóság a Közúti közlekedési szabá-
lyok kisebb fokú megsértése szabályértése elkövetése miatt pénzbír-
sággal sújtotta. A gépjárművezető a törvényes határidőn belül meghall-
gatási kérelmet nyújtott be hatóságomnál.  Az eljárás során a nevezett

meghallgatására került sor, melyen elmondta, ő nem parkolási szán-
dékkal állt a sarkon, hanem a „Zsákutca” táblával jelzett utcába szere-
tett volna behajtani, mivel utasa ott várta. Meg kellett állnia azon a he-
lyen ahol a fényképfelvétel mutatja, és arra várt, hogy a szemből érke-
zők, két jármű, kihaladjanak az utcából. Az utca olyan szűk volt, hogy ott
csak egy jármű fért el a parkoló járművek miatt. 

A fényképfelvételen is látszik, hogy nem hagyta el az autót, abban ül,
amikor odamennek hozzá a közterület-felügyelők. Megkérdezték tőle,
miért várakozik ott, mire elmondta, csak arra vár, hogy az utcába behajt-
hasson. Elmondta, nem követett el szabálysértést, mivel nem parkolt,
hanem csak a haladását szerette volna folytatni. Igazolásképpen csatol-
ta az erre az időpontra vonatkozó taxirendelést, mely szerint abba az ut-
cába kívánt bejutni a kérdéses időpontban. A gépjárművezető ellen in-
dított eljárás alapját képező cselekmény a KRESZ pontjába ütköző és
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló törvény szerint minősülő közúti közlekedé-
si szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés.

Az eljárás adatai, valamint a meghallgatáson elhangzottak alapján
kétséget kizáró módon nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont sza-
bálysértést követett el, az eljárás folytatásától sem várható eredmény,
ezért az eljárást a szabálysértési hatóság megszüntette. 

……..szabálysértési kiemelt főelőadó 

Csak ismételni, tudom, ami már többször elhangzott: 
Ne hagyjuk magunkat, ha igazunk van!

Juhász Péter

Tarifa1 Tarifa2

Egy ember betelefonál a
rendõrségre: 

– Halló, rendõrség? 
– Kérem, jöjjenek azonnal

a Rezeda utca 8-ba, mert
betörõ van a lakásban! 

– Hogy hívják? 
– Nem kérdeztem tõle…

* * *
– Minden idõs emberben

lakozik egy fiatal legbelül,
és csodálkozik, hogy mi a
fene történt. 

* * *
– Az ígéret szép szó –

semmi más! 

ujtaxi.qxd  9/10/14 08:31  Page 41



Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

40

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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dán 130-140-nel a
120 helyett. Viteldíj
78 euró és nagyon
meglepődött a bor-
ravalón. Persze van
konkurencia is. Ne-
vezetesen a SHUT-
TLE iránytaxik, ame-
lyek jóval olcsób-
bak, jó a buszháló-
zat, de sokkal las-
sabb a taxinál, és
van még három kes-
kenyvágányú vasút-
vonal is, ám az még
lassabb.

Jaj, most veszem
észre, egy szót sem
szóltam a két sziget
bámulatos termé-
szeti szépségeiről,
a remek strandok-
ról, a történelmi épít-
ményekről, és a fa-
borítású, bájos kis
villamoson való zöty-
kölődésről! 

Erről majd ha
összeakadunk vala-
hol a városban! OK?

Tóth I. Gábor
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Folytatás a 39. oldalról

Ne hagyjuk magunkat!
Kollégánk telefonos rendelésre igyekezett Budapesten a belvárosi De-
ák Ferenc utcába, a Miatyánk utcai szakaszhoz. Már éppen befordulni
készült az Erzsébet térről a Kempinski szálló mellől, amikor látta, hogy
jönnek kifelé az amúgy szűk zsákutcából. 

Jobb híján megállt a sarkon és várta, hogy végre kijöjjenek a jármű-
vek a szálloda mélygarázsából. Pár másodpercet várakozott, amikor
észrevette, közterület-felügyelők fényképezik. Utána döbbenten hallgat-
ta, hogy feljelentik, mert megállt a saroktól öt méteren belül… 

Hamar megérkezett a rendőrségi szabálysértési határozat, amely je-
lentős pénzbüntetést tartalmazott. Természetesen kért személyes meg-
hallgatást a rendőrhatóságnál. Mindent elmondott, úgy, ahogy történt.
Most megérkezett az újabb határozat. 

Határozat 
A gépjárművezetőt Közúti közlekedési szabályok kisebb megsértése
miatt a Szabálysértési Hatóság pénzbírsággal sújtotta. A gépjárműve-
zető a törvényes határidőn belül meghallgatási kérelemmel fordult a
szabálysértési hatósághoz. A kérelem alapján a meghallgatás nélkül
hozott határozatot a Szabálysértési hatóság 

visszavonja.
A lefolytatott eljárást követően a gépjárművezetővel szemben a Közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt folyamat-
ba helyezett eljárást a szabálysértési hatóság – mivel az eljárás
adatai alapján nem állapítható meg szabálysértés elkövetése –
bizonyítottság hiányában megszünteti
INDOKLÁS 
A Közterület- felügyelet feljelentésnek adatai szerint a járművezető gép-
kocsijával az útkereszteződésben és az úttest széleinek metszéspont-
jától számított 5 méter távolságon belül szabálytalanul várakozott. A
gépjárművezetőt a Szabálysértési Hatóság a Közúti közlekedési szabá-
lyok kisebb fokú megsértése szabályértése elkövetése miatt pénzbír-
sággal sújtotta. A gépjárművezető a törvényes határidőn belül meghall-
gatási kérelmet nyújtott be hatóságomnál.  Az eljárás során a nevezett

meghallgatására került sor, melyen elmondta, ő nem parkolási szán-
dékkal állt a sarkon, hanem a „Zsákutca” táblával jelzett utcába szere-
tett volna behajtani, mivel utasa ott várta. Meg kellett állnia azon a he-
lyen ahol a fényképfelvétel mutatja, és arra várt, hogy a szemből érke-
zők, két jármű, kihaladjanak az utcából. Az utca olyan szűk volt, hogy ott
csak egy jármű fért el a parkoló járművek miatt. 

A fényképfelvételen is látszik, hogy nem hagyta el az autót, abban ül,
amikor odamennek hozzá a közterület-felügyelők. Megkérdezték tőle,
miért várakozik ott, mire elmondta, csak arra vár, hogy az utcába behajt-
hasson. Elmondta, nem követett el szabálysértést, mivel nem parkolt,
hanem csak a haladását szerette volna folytatni. Igazolásképpen csatol-
ta az erre az időpontra vonatkozó taxirendelést, mely szerint abba az ut-
cába kívánt bejutni a kérdéses időpontban. A gépjárművezető ellen in-
dított eljárás alapját képező cselekmény a KRESZ pontjába ütköző és
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló törvény szerint minősülő közúti közlekedé-
si szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés.

Az eljárás adatai, valamint a meghallgatáson elhangzottak alapján
kétséget kizáró módon nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont sza-
bálysértést követett el, az eljárás folytatásától sem várható eredmény,
ezért az eljárást a szabálysértési hatóság megszüntette. 

……..szabálysértési kiemelt főelőadó 

Csak ismételni, tudom, ami már többször elhangzott: 
Ne hagyjuk magunkat, ha igazunk van!

Juhász Péter

Tarifa1 Tarifa2

Egy ember betelefonál a
rendõrségre: 

– Halló, rendõrség? 
– Kérem, jöjjenek azonnal

a Rezeda utca 8-ba, mert
betörõ van a lakásban! 

– Hogy hívják? 
– Nem kérdeztem tõle…

* * *
– Minden idõs emberben

lakozik egy fiatal legbelül,
és csodálkozik, hogy mi a
fene történt. 

* * *
– Az ígéret szép szó –

semmi más! 
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Szerkesztőségünk gyakran kap adózási
szakmai kérdéseket a kollégáktól. Ezeket
igyekszünk a jogszabályok alapján megvála-
szolni, ill. kétely esetén a megfelelő szervtől
állásfoglalást kérni.  Ezúttal a többek által
feltett, többször megismétlődő, néhány szó-
ban megválaszolható kérdésekre kívánunk
információval szolgálni.

Köteles vagyok-e bankszámlát nyitni?
A vállalkozók és vállalkozások közül egye-
dül az alanyi áfa-mentes egyéni vállalkozók
köre  nem köteles vállalkozói bankszámlát
nyitni, mindenki másnak kötelező. Megje-
gyezzük azonban, hogy a ma már kötelező
bankkártya-elfogadás indokolttá teheti a
családi bankszámlától elkülönülő, vállalko-
zói bankszámla nyitását.

Kell-e bélyegzőt használnom?
A bélyegző használata nem előírás, viszont
célszerű abban az esetben, ha a taxis szám-
lát ad ki. A számla kézzel való kitöltése idő-
igényes, és a felhasználó részéről gyakran
nehezen olvasható. A bélyegzőre javasolt
adatok a következők: a vállalkozó neve,
székhelye, adószáma, okmányirodai nyilván-
tartó száma. KATA-adózók ezenfelül a „kis-
adózó” szöveget is kötelesek feltüntetni.

Miért kell ráírnom a lakcímemet a ki-
adott számláimra?
Nem lakcímet, hanem a székhely címét kell
a számlán feltüntetni, bár tudjuk, hogy ez az
esetek túlnyomó részében megegyezik a la-
kás címével. A miértre pedig az a válasz,
hogy azért, mert a vonatkozó jogszabály
előírja. A vállalkozó neve, címe és adószá-

ma nélkül a kiadott bizonylat nem minősít-
hető számlának.

Fizethetem havonta az adóelőleget?
Főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulékai-
kat havonta, adóelőlegeiket negyedévente
kötelesek fizetni. Nyugdíj melletti vállalko-
zók mind adóelőlegeiket, mind járulékaikat
negyedévente kötelesek fizetni. KATA-adó-
zók ezt a fajta adót havonta fizetik, akár fő-
állásúak, akár nyugdíj mellett végzik tevé-
kenységüket. Azt, hogy valaki az előírtnál
sűrűbben fizet, azt semmiféle szabály nem
tiltja. Az adóbevallásban a negyedéves sze-
mélyi jövedelemadó-előlegek lesznek fel-
tüntetve, az adóhatóság ennek figyelembe-
vételével számítja az esetleges késedel-
met.

Ha majd nem tartok igényt a nyugdíjra,
akkor is fizetnem kell a nyugdíjjárulé-
kot?
Furcsa állapotok uralkodnának, ha minden-
ki eldönthetné, hogy fizeti adóit és járuléka-
it, vagy nem. Gyanítom, legtöbben nem fi-
zetnének, így aztán nem lenne nyugdíj, or-
vos és kórház, nem lenne rendőrség, tűzol-
tóság, nem vinnék el a szemetet, nem men-
nének a tömegközlekedési járművek stb. A
lényeg: főállású vállalkozó legalább a min-
denkori minimálbér alapján köteles fizetni
járulékait – ha tetszik neki, ha nem –, és
tényleges jövedelme után adóját.

Nyugdíjas vállalkozó mehet-e betegál-
lományba?
Nem, a nyugdíj melletti vállalkozók táppénzt
nem kapnak, viszont betegség, ill. munka-

képtelenség esetére mégiscsak érdemes
orvosi igazolást kérni, ugyanis a keresőkép-
telenség időszakára nem kell fizetni az
egyébként fix összegű egészségügyi szol-
gáltatási járulékot.

Megállhatok a taxidroszt végében,
amíg elmegyek ebédelni?
A taxiállomásokról szóló fővárosi szabályo-
zás szerint a droszt a taxik várakozására
szolgál, de csak  fuvarfelvétel céljából.
Vagyis nem hogy egy ebéd időtartamára,
de még egy percre sem szabad a taxit be-
zárva a droszton hagyni akár elöl, akár há-
tul. A közterület-felügyelet ugyanúgy bünteti
ezt, mintha egy magánautó ácsorogna ott. 

Van taxis jogsegélyszolgálat?
Hogyne lenne! Úgy hívják, hogy ügyvéd, és
pénzbe kerül! Ez megint egy olyan téma,
amikor néhány kolléga azt hiszi, hogy vala-
mely felsőbb hatalom merő szívjóságból
üzemeltet egy olyan intézményt, ami majd
neki segít, ha baj van. Vegyük végre észre:
nincs ingyen ebéd!

Évek óta nem kapok adófolyószámlát.
Honnan tudjam, hogy állok?
A főállású és másodos egyéni vállalkozók
2006 óta elektronikus ügyintézésre kötele-
zettek. Az ehhez szükséges feltételeket a
vállalkozó saját maga, vagy könyvelője segít-
ségével teremti meg. Az elektronikus ügyin-
tézés célja sok más mellett a költségek
csökkentése is, így az adóhivatal már nem
küld folyószámla-kivonatot, hiszen az az
ügyfélkapun keresztül bármikor napraké-
szen megtekinthető.
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Kovács panaszkodik a ba-
rátjának: 

– A házasságomból már
elmúlt minden izgalom,
szörnyen unalmas. 

– Miért nem keresel egy
barátnõt? Az helyretenné a
dolgokat. 

– Azt mondod? És ha a fe-
leségem rájönne? 

– Akkor mi van? Ma már
nem olyan világban élünk!
Nyugodtan el is mondhat-
nád neki. 

Kovács elgondolkodik
ezen. Mikor hazamegy, azt
mondja a feleségének: 

– Drágám, arra gondol-
tam, hogy talán jót tenne a
házasságunknak, ha volna
egy szeretõm. 

Mire az asszony így felelt: 
– Á, felejtsd el! Én már ki-

próbáltam többször is, de
nem vált be. 

Ghánából emigrált az Egyesült Államokba
az a taxisofőr, aki legutóbb elnyerte a New
York-i Taxi és Limuzin Bizottságtól a legbiz-
tonságosabban vezető taxis címet. A férfit a
zene nyugtatja meg, miközben igyekszik a
világváros rohanó forgatagában is óvatosan
közlekedni. A 306 ezer balesetmentes kilo-
méterével minden eddigi csúcsot felülmúlt
az egykori bevándorló.

Taxikirály néven is emlegetik az amerikai 46 eszten-
dős Frederick Amofaót, aki az utóbbi öt évben csak-
nem nyolcszor kerülte meg a Földet sárga kocsijá-
ban, mindezt a lüktető, rohanó, és türelmetlenül tül-
kölő sofőrjeiről híres közegben. Eközben egyetlen
karcolás sem érte a taxiját a napi 12 órás, és nem
ritkán heti hatnapos munkák alatt.

A világváros Taxi és Limuzin Bizottságának (TLC)
értékelése szerint, ezzel vitathatatlanul ő New York
legbiztonságosabban vezető bérkocsisa.

– Vezetés közben próbálok nyugodt maradni, és
óvatosan közlekedni – nyilatkozta Frederick Amofao

a Daily Newsnak az elismerés kihirdetését követő-
en, és hozzátette: – Szeretek vezetni. Ez a szenve-
délyem. Miközben kanyargok az utcákon, végig jól
szórakozom. Bob Marley, és a dzsesszgitáros Earl
Klughn számait hallgatom, ami sokat segít – mond-
ta a háromgyerekes taxikirály, aki 1992-ben emigrált
Ghánából az USA-ba, és három évre rá már a volán
mögött ülve szállította az utasokat.

A TLC összesen 295 New Yorkban dolgozó hiva-
tásos sofőr teljesítményét ismerte el, akik átlagon
felül tartották be a szabályokat, és legfeljebb csak
kisebb balesetek, és koccanások elszenvedői vol-
tak. A 306 ezer kilométeres rekord azonban egye-
dülálló. Szinte vicces, és az egyetlen szépséghibá-
ja: Amofao ugyanis néhány hónapja kapott egy bün-
tető cédulát, amiért szabálytalanul fordult meg egy
széles New York-i úton, de azonnal ügyvédhez for-
dult, hogy igazolja, vétlen volt.

Hiába, a legnagyobbak is vétkezhetnek, vagy csak
megpróbálják a trónról letaszítani, mert ott a tenge-
ren túlon is akadnak irigy és rosszindulatú emberek.

Cash

Kérdések és válaszok

Öt év alatt nyolcszor kerülte meg a Földet

306 ezer kilométer balesetmentesen
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S zegény vagy! Csóró vagy! Értéktelen
vagy! – nap mint nap ezt az érzést

verik beléd mindenfelől. A reklámokban sze-
replő tökéletes testű, luxus tengerpartokon
önfeledten játszadozó boldog(nak látszó)
emberekkel kell összehasonlítanod fáradt,
meggyötört, munkába temetkező és a napi
gondoktól görnyedt testedet. Csodás hegyi
szerpentineken száguldó luxuskocsik állnak
megviselt, öregecske, de

munká-
ra még alkalmas autóddal szemben, és mű-
veletlen, ismertségét csak botrányainak kö-
szönhető „celebek” méregdrága bútorokkal
berendezett villáit kell összemérned negye-
dik emeleti, felújításra már jócskán megérett
panellakásoddal. 

Persze ha valami jobbra vágysz, adunk ne-
ked hitelkártyát! Vedd meg már holnap, amit
nem engedhetsz meg magadnak, örülj neki
néhány napig, aztán fizesd évekig sokszoros
áron.

Nézed a reklámokat, és szomorúan kons-
tatálod hogy a te hajad bizony fakó és töre-
dezett, a hónaljad büdös, a fogaid meg tele
vannak lepedékkel. A prosztatád akkora mint
egy görögdinnye, és a fejed is csak azért fáj,
mert nem a legkorszerűbb hatóanyagot ve-
szed be. Aztán jönnek a kifejezetten neked
szóló hirdetések: vegyél olcsón! Árleszállí-
tás, ötven gramm ingyen, még mindig csak
59 forint! Olcsó sampon, olcsó mosópor, ol-
csó dezodor!

Kínai piacra jársz, meg a turkálóba,  más-
nap lejáró szavatosságú „kedvezményes”
árut veszel, estére megszáradó, „liszt-
javítószerrel” kezelt kenyeret. Tested elnehe-
zül, idomtalan lesz, mert nem étkezel egész-
ségesen és nem jársz divatos fitnesszter-
mekbe. Fehér vagy, mint a fal, nem telik üdü-
lésre, ha süt a nap, te a kocsiban ülsz. Ter-
mészeteden eluralkodnak a rossz tulajdon-
ságok: depressziós leszel, kötözködő és
irigy. Erkölcsi tartásodat rég elvesztetted, a
megélhetés, a szerzés fontosabb, mint a be-
csület. Tanítómestered az egyszemű guru: a
televízió. Művészeted a giccs, italod az olcsó
sör, szórakozásod a bulvársajtó. 

Ha megszeged a szabályokat, rettegés-
ben élsz, ha próbálsz tisztességes maradni,
a megélhetésedet veszélyezteted. Félsz az
adóhivataltól, a rendőrtől, a mától és a hol-
naptól, félted a családodat, az autódat, a
pénzedet. Összerándul a gyomrod, ha
tértivevényes levelet kell átvenned, tiszta szí-
vedből gyűlölöd a sárga csekkeket. Kihasz-
nálsz minden spórolási lehetőséget, támo-
gatást kérsz, szociális segélyt, fizetési hala-
dékot, gyerekednek ingyenes tábort. Már
nem tudod fizetni a kocsirészletet, a járulé-
kokat, a villanyszámlát. Naponta veszekszik
veled a feleséged, mert szerinte kevés pénzt
adsz haza, lenéz és megvet a gyereked, mert
nem tudsz neki márkás cuccokat venni, las-

san meggyűlölöd az embereket, lassan meg-
gyűlölöd saját magadat…

Ez az a legvégső pont, amikor döntened
kell. Tovább folytatva önpusztító életedet, in-
nen már csak lefelé vezet az út a súlyos be-
tegség, alkoholizmus, végül az őrület, a haj-
léktalanság világába.  Ez az a pont, amikor
azt kell mondanod: STOP! Nem csinálom így
tovább! Nem va-

gyok
hajlandó napi tizenhat órát dolgozni és köz-
ben folyamatos rettegésben, kétségbeesés-
ben élni. Nem vagyok hajlandó feláldozni
egészségemet, családomat, önbecsülése-
met. Értelmes és értékes emberi lény va-
gyok, egyedi és megismételhetetlen!

Ha belátod, hogy az a helyzet, amelyben
jelenleg vagy, teljes egészében magadnak
köszönhető, ha nem keresel mentségeket,
nem hibáztatsz senkit, ha elhatároztad, hogy
változtatsz, és elhatározásodat komolyan ve-
szed, a felfelé vezető út felét már meg is tet-
ted. Tedd fel magadnak a kérdést: Tényleg
szegény vagyok? Mihez képest? Napoleon
Hillnek van egy remek mondása ezzel kap-
csolatban: „Sírtam, hogy nincsen cipőm,
mígnem találkoztam egy emberrel, akinek
nem volt lába.” Nem az a szegénység, ha
nincs valamid. Az a szegénység, ha sóvá-
rogsz a valami után, amit nem szerezhetsz
meg. Ha csupán az anyagi helyzetet ven-
nénk tekintetbe, akkor a világ nyolcvan szá-
zaléka azonnal cserélne veled. A világ nyolc-
van százalékának a szemében te hozzájuk
képest dúsgazdag vagy! Van egy barátom,
aki kicsinyke vidéki házában él, élelme egy
részét megtermeli a kertben és a vizet a kút-
ból húzza. Nincs tévéje, viszont van renge-
teg könyve, vannak igaz barátai, van életé-
nek értelmes célja. Ő így érzi jól magát, sem-
mi szegénységtudata sincs, sőt szívből saj-
nálja azokat az embereket, akik luxuslaká-
sukban luxus életüket élik luxus mértékű jel-
záloggal és hitellel terhelten…

Az aggodalmaskodástól való megszaba-
dulás első és legjelentősebb lépése: ne le-
gyen hiteltartozásod! Itt most nem a részlet-
re vásárolt munkaeszközről beszélek, hi-
szen annak költségét a vállalkozás elvileg ki-
termeli. Jobb híján fogadjuk el, hogy a vállal-
kozás fejlesztése hitelből történik, ezzel
nincs mit tenni. A másik jellemző hitelfajta a
jelzálog, ez egyben a legveszélyesebb is, hi-
szen a fedelet veszítheted el a fejed fölül, ha
nem tudod fizetni. A lakás, a telek, a nyara-
ló azonban értékét megtartja, sőt növeli is…
véltük ezt egészen néhány évvel ezelőttig,
amikor is az ingatlanok értékállóságába ve-
tett hit nagy pofont kapott a gazdasági
világválságtól…

Az igazán veszélyes és értékromboló
azonban a személyi kölcsönök és hitelkár-
tyák világa. Tudom, miről beszélek, magam
is beleestem e csábító csapdába néhány év-

vel ezelőtt. Azért amikor a kasszánál szép
ezüst színű dombornyomásos kártyával fize-
tünk, az olyan elegáns, nem? Mint az ameri-
kai filmekben. Nem kell számolgatni a pénzt,
hogy elég lesz-e, nem kell árcédulákat bön-
gészni, csak kihúzod a zsebedből a
plasztiklapocskát, és lazán átnyújtod. Olyan
egyszerű!

Hát igen! Pontosan ezzel vagyunk beetet-
ve. Hogy olyan egyszerű és elegáns. Vissza-
fizetni meg nem is kell, csak az elköltött ösz-
szeg öt-tíz százalékát. Mármint havonta. Sok
hónapig. Kamattal. Sok kamattal. Vigyáz-
zunk tehát e csábító, de igen drága fizetési
móddal. A személyi kölcsön hasonló dolog.
Általában napi kiadásokra, egy-egy nagyobb
háztartási gépre, esetleg lakásfelújításra
vesszük fel, vagy ami még rosszabb, egy má-
sik, sürgősebb kölcsön kiváltására, és örü-
lünk, hogy csak 5-10 év alatt kell visszafizet-
ni. Igen ám, de milyen áron…? 

Ha megszabadultál e pénznyelő hitelek-
től, vagy legalábbis az elhatározás megtör-
tént, vedd szemügyre életed egyéb szeg-
menseit. Találj magadnak hobbit, amit szíve-
sen és hozzáértéssel csinálsz. Az ember ál-
talában ahhoz ért a legjobban, amit szeret
csinálni. Tégy olyan dolgokat, amik elége-
dettséggel és örömmel töltenek el, amik
megerősítik önértékelésedet! Nézz mélyebb
önmagadba, fordíts magadra elegendő sze-
retetteljes figyelmet! Aki nem szereti magát,
az másokat sem szeret, és mások sem sze-
retik őt. Eressz hát szélnek minden negatív
érzést, irigységet, neheztelést, haragot!  

Kötelezd el magad az egészség és jó köz-
érzet mellett. Egész nap az autódban ülsz,
tehát elengedhetetlen valamilyen mozgást
végezned,  muszáj egészségesebben étkez-
ned. Alakítsd ki saját gyógyprogramodat,
hallgasd meg mások tanácsait, de ne függj
szolgai módon tőlük. 

Legyenek életcéljaid! Az értelmes és bol-
dog élet egyik titka, hogy olyan célokat tűzz
magad elé, amelyek megérik a fáradozást.
Olyan célok lebegjenek a szemed előtt,
amelyek elviselhetővé teszik a napi megaláz-
tatásokat, az udvariatlan és dölyfös hivatal-
nokokat, az idegesítő és arrogáns utasokat,
az elmulasztott lehetőségek hosszú sorát.

Sem a szegénység, sem a boldogság
nem a külső körülmények függvénye. Élete-
det te irányítod, tégy meg mindent, hogy az
olyan legyen, amilyennek mindig is szeretted
volna!  

nz
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Szegénységtudat
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Szerkesztőségünk gyakran kap adózási
szakmai kérdéseket a kollégáktól. Ezeket
igyekszünk a jogszabályok alapján megvála-
szolni, ill. kétely esetén a megfelelő szervtől
állásfoglalást kérni.  Ezúttal a többek által
feltett, többször megismétlődő, néhány szó-
ban megválaszolható kérdésekre kívánunk
információval szolgálni.

Köteles vagyok-e bankszámlát nyitni?
A vállalkozók és vállalkozások közül egye-
dül az alanyi áfa-mentes egyéni vállalkozók
köre  nem köteles vállalkozói bankszámlát
nyitni, mindenki másnak kötelező. Megje-
gyezzük azonban, hogy a ma már kötelező
bankkártya-elfogadás indokolttá teheti a
családi bankszámlától elkülönülő, vállalko-
zói bankszámla nyitását.

Kell-e bélyegzőt használnom?
A bélyegző használata nem előírás, viszont
célszerű abban az esetben, ha a taxis szám-
lát ad ki. A számla kézzel való kitöltése idő-
igényes, és a felhasználó részéről gyakran
nehezen olvasható. A bélyegzőre javasolt
adatok a következők: a vállalkozó neve,
székhelye, adószáma, okmányirodai nyilván-
tartó száma. KATA-adózók ezenfelül a „kis-
adózó” szöveget is kötelesek feltüntetni.

Miért kell ráírnom a lakcímemet a ki-
adott számláimra?
Nem lakcímet, hanem a székhely címét kell
a számlán feltüntetni, bár tudjuk, hogy ez az
esetek túlnyomó részében megegyezik a la-
kás címével. A miértre pedig az a válasz,
hogy azért, mert a vonatkozó jogszabály
előírja. A vállalkozó neve, címe és adószá-

ma nélkül a kiadott bizonylat nem minősít-
hető számlának.

Fizethetem havonta az adóelőleget?
Főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulékai-
kat havonta, adóelőlegeiket negyedévente
kötelesek fizetni. Nyugdíj melletti vállalko-
zók mind adóelőlegeiket, mind járulékaikat
negyedévente kötelesek fizetni. KATA-adó-
zók ezt a fajta adót havonta fizetik, akár fő-
állásúak, akár nyugdíj mellett végzik tevé-
kenységüket. Azt, hogy valaki az előírtnál
sűrűbben fizet, azt semmiféle szabály nem
tiltja. Az adóbevallásban a negyedéves sze-
mélyi jövedelemadó-előlegek lesznek fel-
tüntetve, az adóhatóság ennek figyelembe-
vételével számítja az esetleges késedel-
met.

Ha majd nem tartok igényt a nyugdíjra,
akkor is fizetnem kell a nyugdíjjárulé-
kot?
Furcsa állapotok uralkodnának, ha minden-
ki eldönthetné, hogy fizeti adóit és járuléka-
it, vagy nem. Gyanítom, legtöbben nem fi-
zetnének, így aztán nem lenne nyugdíj, or-
vos és kórház, nem lenne rendőrség, tűzol-
tóság, nem vinnék el a szemetet, nem men-
nének a tömegközlekedési járművek stb. A
lényeg: főállású vállalkozó legalább a min-
denkori minimálbér alapján köteles fizetni
járulékait – ha tetszik neki, ha nem –, és
tényleges jövedelme után adóját.

Nyugdíjas vállalkozó mehet-e betegál-
lományba?
Nem, a nyugdíj melletti vállalkozók táppénzt
nem kapnak, viszont betegség, ill. munka-

képtelenség esetére mégiscsak érdemes
orvosi igazolást kérni, ugyanis a keresőkép-
telenség időszakára nem kell fizetni az
egyébként fix összegű egészségügyi szol-
gáltatási járulékot.

Megállhatok a taxidroszt végében,
amíg elmegyek ebédelni?
A taxiállomásokról szóló fővárosi szabályo-
zás szerint a droszt a taxik várakozására
szolgál, de csak  fuvarfelvétel céljából.
Vagyis nem hogy egy ebéd időtartamára,
de még egy percre sem szabad a taxit be-
zárva a droszton hagyni akár elöl, akár há-
tul. A közterület-felügyelet ugyanúgy bünteti
ezt, mintha egy magánautó ácsorogna ott. 

Van taxis jogsegélyszolgálat?
Hogyne lenne! Úgy hívják, hogy ügyvéd, és
pénzbe kerül! Ez megint egy olyan téma,
amikor néhány kolléga azt hiszi, hogy vala-
mely felsőbb hatalom merő szívjóságból
üzemeltet egy olyan intézményt, ami majd
neki segít, ha baj van. Vegyük végre észre:
nincs ingyen ebéd!

Évek óta nem kapok adófolyószámlát.
Honnan tudjam, hogy állok?
A főállású és másodos egyéni vállalkozók
2006 óta elektronikus ügyintézésre kötele-
zettek. Az ehhez szükséges feltételeket a
vállalkozó saját maga, vagy könyvelője segít-
ségével teremti meg. Az elektronikus ügyin-
tézés célja sok más mellett a költségek
csökkentése is, így az adóhivatal már nem
küld folyószámla-kivonatot, hiszen az az
ügyfélkapun keresztül bármikor napraké-
szen megtekinthető.
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Kovács panaszkodik a ba-
rátjának: 

– A házasságomból már
elmúlt minden izgalom,
szörnyen unalmas. 

– Miért nem keresel egy
barátnõt? Az helyretenné a
dolgokat. 

– Azt mondod? És ha a fe-
leségem rájönne? 

– Akkor mi van? Ma már
nem olyan világban élünk!
Nyugodtan el is mondhat-
nád neki. 

Kovács elgondolkodik
ezen. Mikor hazamegy, azt
mondja a feleségének: 

– Drágám, arra gondol-
tam, hogy talán jót tenne a
házasságunknak, ha volna
egy szeretõm. 

Mire az asszony így felelt: 
– Á, felejtsd el! Én már ki-

próbáltam többször is, de
nem vált be. 

Ghánából emigrált az Egyesült Államokba
az a taxisofőr, aki legutóbb elnyerte a New
York-i Taxi és Limuzin Bizottságtól a legbiz-
tonságosabban vezető taxis címet. A férfit a
zene nyugtatja meg, miközben igyekszik a
világváros rohanó forgatagában is óvatosan
közlekedni. A 306 ezer balesetmentes kilo-
méterével minden eddigi csúcsot felülmúlt
az egykori bevándorló.

Taxikirály néven is emlegetik az amerikai 46 eszten-
dős Frederick Amofaót, aki az utóbbi öt évben csak-
nem nyolcszor kerülte meg a Földet sárga kocsijá-
ban, mindezt a lüktető, rohanó, és türelmetlenül tül-
kölő sofőrjeiről híres közegben. Eközben egyetlen
karcolás sem érte a taxiját a napi 12 órás, és nem
ritkán heti hatnapos munkák alatt.

A világváros Taxi és Limuzin Bizottságának (TLC)
értékelése szerint, ezzel vitathatatlanul ő New York
legbiztonságosabban vezető bérkocsisa.

– Vezetés közben próbálok nyugodt maradni, és
óvatosan közlekedni – nyilatkozta Frederick Amofao

a Daily Newsnak az elismerés kihirdetését követő-
en, és hozzátette: – Szeretek vezetni. Ez a szenve-
délyem. Miközben kanyargok az utcákon, végig jól
szórakozom. Bob Marley, és a dzsesszgitáros Earl
Klughn számait hallgatom, ami sokat segít – mond-
ta a háromgyerekes taxikirály, aki 1992-ben emigrált
Ghánából az USA-ba, és három évre rá már a volán
mögött ülve szállította az utasokat.

A TLC összesen 295 New Yorkban dolgozó hiva-
tásos sofőr teljesítményét ismerte el, akik átlagon
felül tartották be a szabályokat, és legfeljebb csak
kisebb balesetek, és koccanások elszenvedői vol-
tak. A 306 ezer kilométeres rekord azonban egye-
dülálló. Szinte vicces, és az egyetlen szépséghibá-
ja: Amofao ugyanis néhány hónapja kapott egy bün-
tető cédulát, amiért szabálytalanul fordult meg egy
széles New York-i úton, de azonnal ügyvédhez for-
dult, hogy igazolja, vétlen volt.

Hiába, a legnagyobbak is vétkezhetnek, vagy csak
megpróbálják a trónról letaszítani, mert ott a tenge-
ren túlon is akadnak irigy és rosszindulatú emberek.

Cash

Kérdések és válaszok

Öt év alatt nyolcszor kerülte meg a Földet

306 ezer kilométer balesetmentesen
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S zegény vagy! Csóró vagy! Értéktelen
vagy! – nap mint nap ezt az érzést

verik beléd mindenfelől. A reklámokban sze-
replő tökéletes testű, luxus tengerpartokon
önfeledten játszadozó boldog(nak látszó)
emberekkel kell összehasonlítanod fáradt,
meggyötört, munkába temetkező és a napi
gondoktól görnyedt testedet. Csodás hegyi
szerpentineken száguldó luxuskocsik állnak
megviselt, öregecske, de

munká-
ra még alkalmas autóddal szemben, és mű-
veletlen, ismertségét csak botrányainak kö-
szönhető „celebek” méregdrága bútorokkal
berendezett villáit kell összemérned negye-
dik emeleti, felújításra már jócskán megérett
panellakásoddal. 

Persze ha valami jobbra vágysz, adunk ne-
ked hitelkártyát! Vedd meg már holnap, amit
nem engedhetsz meg magadnak, örülj neki
néhány napig, aztán fizesd évekig sokszoros
áron.

Nézed a reklámokat, és szomorúan kons-
tatálod hogy a te hajad bizony fakó és töre-
dezett, a hónaljad büdös, a fogaid meg tele
vannak lepedékkel. A prosztatád akkora mint
egy görögdinnye, és a fejed is csak azért fáj,
mert nem a legkorszerűbb hatóanyagot ve-
szed be. Aztán jönnek a kifejezetten neked
szóló hirdetések: vegyél olcsón! Árleszállí-
tás, ötven gramm ingyen, még mindig csak
59 forint! Olcsó sampon, olcsó mosópor, ol-
csó dezodor!

Kínai piacra jársz, meg a turkálóba,  más-
nap lejáró szavatosságú „kedvezményes”
árut veszel, estére megszáradó, „liszt-
javítószerrel” kezelt kenyeret. Tested elnehe-
zül, idomtalan lesz, mert nem étkezel egész-
ségesen és nem jársz divatos fitnesszter-
mekbe. Fehér vagy, mint a fal, nem telik üdü-
lésre, ha süt a nap, te a kocsiban ülsz. Ter-
mészeteden eluralkodnak a rossz tulajdon-
ságok: depressziós leszel, kötözködő és
irigy. Erkölcsi tartásodat rég elvesztetted, a
megélhetés, a szerzés fontosabb, mint a be-
csület. Tanítómestered az egyszemű guru: a
televízió. Művészeted a giccs, italod az olcsó
sör, szórakozásod a bulvársajtó. 

Ha megszeged a szabályokat, rettegés-
ben élsz, ha próbálsz tisztességes maradni,
a megélhetésedet veszélyezteted. Félsz az
adóhivataltól, a rendőrtől, a mától és a hol-
naptól, félted a családodat, az autódat, a
pénzedet. Összerándul a gyomrod, ha
tértivevényes levelet kell átvenned, tiszta szí-
vedből gyűlölöd a sárga csekkeket. Kihasz-
nálsz minden spórolási lehetőséget, támo-
gatást kérsz, szociális segélyt, fizetési hala-
dékot, gyerekednek ingyenes tábort. Már
nem tudod fizetni a kocsirészletet, a járulé-
kokat, a villanyszámlát. Naponta veszekszik
veled a feleséged, mert szerinte kevés pénzt
adsz haza, lenéz és megvet a gyereked, mert
nem tudsz neki márkás cuccokat venni, las-

san meggyűlölöd az embereket, lassan meg-
gyűlölöd saját magadat…

Ez az a legvégső pont, amikor döntened
kell. Tovább folytatva önpusztító életedet, in-
nen már csak lefelé vezet az út a súlyos be-
tegség, alkoholizmus, végül az őrület, a haj-
léktalanság világába.  Ez az a pont, amikor
azt kell mondanod: STOP! Nem csinálom így
tovább! Nem va-

gyok
hajlandó napi tizenhat órát dolgozni és köz-
ben folyamatos rettegésben, kétségbeesés-
ben élni. Nem vagyok hajlandó feláldozni
egészségemet, családomat, önbecsülése-
met. Értelmes és értékes emberi lény va-
gyok, egyedi és megismételhetetlen!

Ha belátod, hogy az a helyzet, amelyben
jelenleg vagy, teljes egészében magadnak
köszönhető, ha nem keresel mentségeket,
nem hibáztatsz senkit, ha elhatároztad, hogy
változtatsz, és elhatározásodat komolyan ve-
szed, a felfelé vezető út felét már meg is tet-
ted. Tedd fel magadnak a kérdést: Tényleg
szegény vagyok? Mihez képest? Napoleon
Hillnek van egy remek mondása ezzel kap-
csolatban: „Sírtam, hogy nincsen cipőm,
mígnem találkoztam egy emberrel, akinek
nem volt lába.” Nem az a szegénység, ha
nincs valamid. Az a szegénység, ha sóvá-
rogsz a valami után, amit nem szerezhetsz
meg. Ha csupán az anyagi helyzetet ven-
nénk tekintetbe, akkor a világ nyolcvan szá-
zaléka azonnal cserélne veled. A világ nyolc-
van százalékának a szemében te hozzájuk
képest dúsgazdag vagy! Van egy barátom,
aki kicsinyke vidéki házában él, élelme egy
részét megtermeli a kertben és a vizet a kút-
ból húzza. Nincs tévéje, viszont van renge-
teg könyve, vannak igaz barátai, van életé-
nek értelmes célja. Ő így érzi jól magát, sem-
mi szegénységtudata sincs, sőt szívből saj-
nálja azokat az embereket, akik luxuslaká-
sukban luxus életüket élik luxus mértékű jel-
záloggal és hitellel terhelten…

Az aggodalmaskodástól való megszaba-
dulás első és legjelentősebb lépése: ne le-
gyen hiteltartozásod! Itt most nem a részlet-
re vásárolt munkaeszközről beszélek, hi-
szen annak költségét a vállalkozás elvileg ki-
termeli. Jobb híján fogadjuk el, hogy a vállal-
kozás fejlesztése hitelből történik, ezzel
nincs mit tenni. A másik jellemző hitelfajta a
jelzálog, ez egyben a legveszélyesebb is, hi-
szen a fedelet veszítheted el a fejed fölül, ha
nem tudod fizetni. A lakás, a telek, a nyara-
ló azonban értékét megtartja, sőt növeli is…
véltük ezt egészen néhány évvel ezelőttig,
amikor is az ingatlanok értékállóságába ve-
tett hit nagy pofont kapott a gazdasági
világválságtól…

Az igazán veszélyes és értékromboló
azonban a személyi kölcsönök és hitelkár-
tyák világa. Tudom, miről beszélek, magam
is beleestem e csábító csapdába néhány év-

vel ezelőtt. Azért amikor a kasszánál szép
ezüst színű dombornyomásos kártyával fize-
tünk, az olyan elegáns, nem? Mint az ameri-
kai filmekben. Nem kell számolgatni a pénzt,
hogy elég lesz-e, nem kell árcédulákat bön-
gészni, csak kihúzod a zsebedből a
plasztiklapocskát, és lazán átnyújtod. Olyan
egyszerű!

Hát igen! Pontosan ezzel vagyunk beetet-
ve. Hogy olyan egyszerű és elegáns. Vissza-
fizetni meg nem is kell, csak az elköltött ösz-
szeg öt-tíz százalékát. Mármint havonta. Sok
hónapig. Kamattal. Sok kamattal. Vigyáz-
zunk tehát e csábító, de igen drága fizetési
móddal. A személyi kölcsön hasonló dolog.
Általában napi kiadásokra, egy-egy nagyobb
háztartási gépre, esetleg lakásfelújításra
vesszük fel, vagy ami még rosszabb, egy má-
sik, sürgősebb kölcsön kiváltására, és örü-
lünk, hogy csak 5-10 év alatt kell visszafizet-
ni. Igen ám, de milyen áron…? 

Ha megszabadultál e pénznyelő hitelek-
től, vagy legalábbis az elhatározás megtör-
tént, vedd szemügyre életed egyéb szeg-
menseit. Találj magadnak hobbit, amit szíve-
sen és hozzáértéssel csinálsz. Az ember ál-
talában ahhoz ért a legjobban, amit szeret
csinálni. Tégy olyan dolgokat, amik elége-
dettséggel és örömmel töltenek el, amik
megerősítik önértékelésedet! Nézz mélyebb
önmagadba, fordíts magadra elegendő sze-
retetteljes figyelmet! Aki nem szereti magát,
az másokat sem szeret, és mások sem sze-
retik őt. Eressz hát szélnek minden negatív
érzést, irigységet, neheztelést, haragot!  

Kötelezd el magad az egészség és jó köz-
érzet mellett. Egész nap az autódban ülsz,
tehát elengedhetetlen valamilyen mozgást
végezned,  muszáj egészségesebben étkez-
ned. Alakítsd ki saját gyógyprogramodat,
hallgasd meg mások tanácsait, de ne függj
szolgai módon tőlük. 

Legyenek életcéljaid! Az értelmes és bol-
dog élet egyik titka, hogy olyan célokat tűzz
magad elé, amelyek megérik a fáradozást.
Olyan célok lebegjenek a szemed előtt,
amelyek elviselhetővé teszik a napi megaláz-
tatásokat, az udvariatlan és dölyfös hivatal-
nokokat, az idegesítő és arrogáns utasokat,
az elmulasztott lehetőségek hosszú sorát.

Sem a szegénység, sem a boldogság
nem a külső körülmények függvénye. Élete-
det te irányítod, tégy meg mindent, hogy az
olyan legyen, amilyennek mindig is szeretted
volna!  

nz
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Szegénységtudat
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IX. Lónyay utca 20.

!Egy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla került ki a jelzett
helyszínre, amit senki sem vesz komolyan, mert például itt járnak

a BKV-autóbuszok is.
• A Budapesti Közlekedési Központ állásfoglalása alapján, „Kivéve
BKK” és „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblák kerültek időközben
kihelyezésre. 

VI. Hunyadi tér 12. 

!Egy évvel ezelőtt már kértem egy felesleges
„Zsákutca” jelzőtábla leszerelését, amire

ígéretet is kaptunk. Miután azóta sem szerel-
ték le a felesleges jelzőtáblát, ismét kérem. 

• A jelzőtábla megszüntetését bejelentettük és helyére „Egyirányú
forgalmú út” jelzőtábla kihelyezését kértük. 
V. Irányi utca – Molnár utca sarok 

!„Jobbkezes” lett a kereszteződés, erre jelzőtábla figyelmeztet a Mol-
nár utcában. Taxis kolléga jogos felvetése, hogy inkább az Irányi ut-

cában kellene a figyelmeztetés, hiszen eddig az volt a „főútvonal”. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes az „A” válasz. A jár-
dára festett folytonos fehér vo-
nal azt a határt jelzi, ameddig a
járművek az úttest felőli részét
várakozás céljára igénybe vehe-
tik.

Bár általában igaz, hogy a jár-
dán megálló járművel a gyalogo-
sok közlekedésére legalább 1,5
métert szabadon kell hagyni, de
most itt, a fenti szabályt – a köz-
úti jelzéseknek és szabályoknak
felállítható értéksorrendje – a
közúti jelzés (útburkolati jel) fe-
lülírja.
2. Helyes a „C” válasz. Az „Ol-
dalszél” tábla azt jelzi, hogy az
úton gyakori az erős oldalszél. A
veszélyt jelző tábla és a veszély
helye (a veszélyes útszakasz kez-
dete) közötti távolság autópá-
lyán 250–500 méter. 
3. Helyes a „B” válasz. Az
adott helyen a villamosvágányok
az úttest közepén egymás mel-
lett vannak, így itt csak a jobbról
való előzés lenne szabályos. A

villamos és a parkoló autók kö-
zött kevés hely maradt, itt nincs
elegendő és biztonságos oldal-
távolság a manőver végrehajtá-
sára.
4. Helyes az „A” válasz. A leg-
újabb KRESZ-módosítás –
2014. szeptemberi – lehetősé-
get biztosít az út kezelőjének ar-
ra, hogy egy másik kiegészítő
táblával jelölheti azt az idősza-
kot, amelyben a korlátozás ér-
vényben van. A főként közoktatá-
si intézmények környékén hasz-
nált ilyen táblák így a tanítás kez-
detének és végének reggeli és
kora délutáni óráiban védhetik
fokozottan a gyermekeket. 
5. Helyes a „B” válasz. Az
adott helyen a járművek csak
úgy tudnak szabályosan várakoz-
ni, ha sakktáblaszerűen helyez-
kednek el az úttest két szélén. A
folyamatos forgalomban részt
vevő jármű középen csak addig
haladhat zavartalanul, amíg
szemből nem érkezik más jármű.

A partner érkezése esetében
pedig az haladhat tovább első-
ként, amelyiknek nem kell irányt
változtatnia.
6. Helyes a „B” válasz. A
„Gyermekszállítás” táblával
megjelölt, álló autóbusz mellett,
ha abba gyermekek be- és ki-
szállnak és a jármű mindkét ol-
dali első és hátsó irányjelzőjével
egyidejű jelzést ad – a jelzés
időtartamában csak akkor sza-
bad elhaladni, ha úttest párhuza-
mos közlekedésre alkalmas.
7. Helyes a „C” válasz. A
156/2009. (VII. 29.) Korm. ren-
delet 11/F. melléklete alapján a
„Kötelező haladási irány” tábla
jelzésének megsértése ese-
tén 50.000 Ft pénzbüntetéssel
sújtják a vétkes járművezetőt. 
8. Helyes az „A” válasz. A ké-
pen láthatjuk, hogy a záróvonal-
lal jelölt felezővonalnál egy új
forgalmi sávot jelöltek ki. A tere-
lővonallal megjelölt új forgalmi
sávra történő hajtás irányváltoz-

tatásnak minősül, így ezt a ma-
nővert az autó vezetőjének irány-
jelzéssel kell jeleznie.
9. Helyes a „B” válasz. A ve-
szélyt jelző és a tájékoztatást
adó jelzőtáblák jelentése válto-
zatlan abban az esetben, ha a
táblán a veszély jellegére vagy a
tájékoztatás tartalmára utaló áb-
ra – a felismerhetőség sérelme
nélkül – a KRESZ-ben meghatá-
rozottól eltér. 
10. Helyes a „C” válasz. Ilyen
útburkolati jellel, illetve jelekkel
jelezhetik, hogy a jármű kijelölt
gyalogos-átkelőhely felé közele-
dik.  
11. Helyes az „A” válasz. A
vontatókötél nem lehet hosz-
szabb, mint a vontatott jármű. 
12. Helyes az „A” válasz. A ki-
kerülés és az előzés végrehajtá-
sának a feltételei megegyeznek.
Tehát más jármű vagy egyéb aka-
dály kikerülésének az egyik felté-
tele az, hogy a manőver a szem-
bejövő forgalmat ne zavarja.

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

IX. Lónyay utca: Érthetelen
a továbbhaladási tilalom

VI. Hunyadi tér: A helyi lakosok már
le is takarták a felesleges táblát

– Az öregkor legbiztosabb jele, amikor a gyertyák
többe kerülnek, mint a torta. 
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• „Egyenrangú útkereszteződés” burkolati jel van az Irányi utcában.
A Belgrád rakpart – Irányi utca sarkon pedig ki van helyezve egy fi-
gyelmeztető jelzőtábla. Ezt valószínűleg nem veszik észre az autóval
közlekedők, ezért intézkedtünk a tábla előrébb helyezéséről, a bur-
kolati jellel egy vonalba. 
VII. Nyár utca

!Évente (!) egyszer kérjük, hogy fordítsák vissza az utca egyirányú-
ságát a Rákóczi út és a Dohány utca között. Most a Rákóczi úton

az Erzsébet híd felé haladó járműveknek el kell menni a következő
utcáig, ha jobbra akarnak fordulni, így viszont a jelzőlámpás csomó-
pontban feltartják a Gyulai Pál utca felől kikanyarodókat. 
• A forgalmi irány megfordítása ellen elvi kifogásunk nincs, azonban
az esetleges változtatás előtt megkérjük a VII. kerületi Önkormányzat
véleményét is. Tekintettel arra, hogy a Nyár utca forgalmi irányának
megfordítása a Klauzál utcában okozna többletforgalmat, a közeljö-
vőben forgalomszámlálást végzünk azzal a céllal, hogy az említett
szakasz forgalmi iránya megfordításának forgalmi következményeit
meg tudjuk becsülni. 

VI. Király utca - Liszt Ferenc tér sarok 

!Elkészül a Zeneakadémia környékének átépítése, sajnos a Ker-
tész utca magasságában a Király utcában elfelejtettek kihelyezni

egy „Gyalogátkelőhely” jelzőtáblát. 

• A kivitelező még nem adta át kezelésbe és üzemeltetésbe a terü-
letet. Felhívjuk a cég figyelmét a hiányosságra. 
VII. Vörösmarty utca 15. 

!Rendszeresen lebilincselik az itt megálló járműveket, mert a jár-
művezetők nem veszik észre a „Mozgássérült” piktogramot a „Par-

kolóhely” jelzőtáblán. Jó lenne olyan „Mozgássérült-parkolóhely” jel-
zőtáblát kihelyezni, amilyet látni a főváros több pontján. 
• A mozgáskorlátozott várakozóhelyet jelzőtábla a KRESZ szerint két
módon jelölheti, így a jelenlegi jelzésen nem kívánunk változtatni. 
XIV. Hermina út 45. 

!Itt is gyakran lebilincselik a parkoló autókat, mert egy „Várakozni
tilos” jelzőtábla van kihelyezve. Kérjük a feleslegesnek tűnő

jelzőtáblát leszerelni az átlagos társasház elől, mert autókihajtás
nincs, rakodás nincs. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

V. Irányi utca: Kellene egy
figyelmeztető tábla

VI. Király utca: Hiány-
zik egy jelzőtábla

VII. Vörösmarty u.: Sokan
nem veszik észre a lényeget

VII. Rákóczi u.: Sokan bera-
gadnak a kereszteződésbe

XIV. Hermina út: Feleslegesnek tűnik a tilalom

Egy pasi minden este kukkolja a szomszéd lányt az
ablakon át, ahogy az vetkõzik a szobájában. Egyik nap
aztán csörög a telefon:

– Helló! Én vagyok a szomszéd lány, akivel szemben
lakik. Nem találom a rózsaszín bugyimat, nem látta vé-
letlenül, hogy hová tettem?

* * *
– Hiszek a sárkányokban, a jó emberekben, és egyéb

fantázia-szülte lényekben. 
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IX. Lónyay utca 20.

!Egy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla került ki a jelzett
helyszínre, amit senki sem vesz komolyan, mert például itt járnak

a BKV-autóbuszok is.
• A Budapesti Közlekedési Központ állásfoglalása alapján, „Kivéve
BKK” és „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblák kerültek időközben
kihelyezésre. 

VI. Hunyadi tér 12. 

!Egy évvel ezelőtt már kértem egy felesleges
„Zsákutca” jelzőtábla leszerelését, amire

ígéretet is kaptunk. Miután azóta sem szerel-
ték le a felesleges jelzőtáblát, ismét kérem. 

• A jelzőtábla megszüntetését bejelentettük és helyére „Egyirányú
forgalmú út” jelzőtábla kihelyezését kértük. 
V. Irányi utca – Molnár utca sarok 

!„Jobbkezes” lett a kereszteződés, erre jelzőtábla figyelmeztet a Mol-
nár utcában. Taxis kolléga jogos felvetése, hogy inkább az Irányi ut-

cában kellene a figyelmeztetés, hiszen eddig az volt a „főútvonal”. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes az „A” válasz. A jár-
dára festett folytonos fehér vo-
nal azt a határt jelzi, ameddig a
járművek az úttest felőli részét
várakozás céljára igénybe vehe-
tik.

Bár általában igaz, hogy a jár-
dán megálló járművel a gyalogo-
sok közlekedésére legalább 1,5
métert szabadon kell hagyni, de
most itt, a fenti szabályt – a köz-
úti jelzéseknek és szabályoknak
felállítható értéksorrendje – a
közúti jelzés (útburkolati jel) fe-
lülírja.
2. Helyes a „C” válasz. Az „Ol-
dalszél” tábla azt jelzi, hogy az
úton gyakori az erős oldalszél. A
veszélyt jelző tábla és a veszély
helye (a veszélyes útszakasz kez-
dete) közötti távolság autópá-
lyán 250–500 méter. 
3. Helyes a „B” válasz. Az
adott helyen a villamosvágányok
az úttest közepén egymás mel-
lett vannak, így itt csak a jobbról
való előzés lenne szabályos. A

villamos és a parkoló autók kö-
zött kevés hely maradt, itt nincs
elegendő és biztonságos oldal-
távolság a manőver végrehajtá-
sára.
4. Helyes az „A” válasz. A leg-
újabb KRESZ-módosítás –
2014. szeptemberi – lehetősé-
get biztosít az út kezelőjének ar-
ra, hogy egy másik kiegészítő
táblával jelölheti azt az idősza-
kot, amelyben a korlátozás ér-
vényben van. A főként közoktatá-
si intézmények környékén hasz-
nált ilyen táblák így a tanítás kez-
detének és végének reggeli és
kora délutáni óráiban védhetik
fokozottan a gyermekeket. 
5. Helyes a „B” válasz. Az
adott helyen a járművek csak
úgy tudnak szabályosan várakoz-
ni, ha sakktáblaszerűen helyez-
kednek el az úttest két szélén. A
folyamatos forgalomban részt
vevő jármű középen csak addig
haladhat zavartalanul, amíg
szemből nem érkezik más jármű.

A partner érkezése esetében
pedig az haladhat tovább első-
ként, amelyiknek nem kell irányt
változtatnia.
6. Helyes a „B” válasz. A
„Gyermekszállítás” táblával
megjelölt, álló autóbusz mellett,
ha abba gyermekek be- és ki-
szállnak és a jármű mindkét ol-
dali első és hátsó irányjelzőjével
egyidejű jelzést ad – a jelzés
időtartamában csak akkor sza-
bad elhaladni, ha úttest párhuza-
mos közlekedésre alkalmas.
7. Helyes a „C” válasz. A
156/2009. (VII. 29.) Korm. ren-
delet 11/F. melléklete alapján a
„Kötelező haladási irány” tábla
jelzésének megsértése ese-
tén 50.000 Ft pénzbüntetéssel
sújtják a vétkes járművezetőt. 
8. Helyes az „A” válasz. A ké-
pen láthatjuk, hogy a záróvonal-
lal jelölt felezővonalnál egy új
forgalmi sávot jelöltek ki. A tere-
lővonallal megjelölt új forgalmi
sávra történő hajtás irányváltoz-

tatásnak minősül, így ezt a ma-
nővert az autó vezetőjének irány-
jelzéssel kell jeleznie.
9. Helyes a „B” válasz. A ve-
szélyt jelző és a tájékoztatást
adó jelzőtáblák jelentése válto-
zatlan abban az esetben, ha a
táblán a veszély jellegére vagy a
tájékoztatás tartalmára utaló áb-
ra – a felismerhetőség sérelme
nélkül – a KRESZ-ben meghatá-
rozottól eltér. 
10. Helyes a „C” válasz. Ilyen
útburkolati jellel, illetve jelekkel
jelezhetik, hogy a jármű kijelölt
gyalogos-átkelőhely felé közele-
dik.  
11. Helyes az „A” válasz. A
vontatókötél nem lehet hosz-
szabb, mint a vontatott jármű. 
12. Helyes az „A” válasz. A ki-
kerülés és az előzés végrehajtá-
sának a feltételei megegyeznek.
Tehát más jármű vagy egyéb aka-
dály kikerülésének az egyik felté-
tele az, hogy a manőver a szem-
bejövő forgalmat ne zavarja.

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

IX. Lónyay utca: Érthetelen
a továbbhaladási tilalom

VI. Hunyadi tér: A helyi lakosok már
le is takarták a felesleges táblát

– Az öregkor legbiztosabb jele, amikor a gyertyák
többe kerülnek, mint a torta. 
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• „Egyenrangú útkereszteződés” burkolati jel van az Irányi utcában.
A Belgrád rakpart – Irányi utca sarkon pedig ki van helyezve egy fi-
gyelmeztető jelzőtábla. Ezt valószínűleg nem veszik észre az autóval
közlekedők, ezért intézkedtünk a tábla előrébb helyezéséről, a bur-
kolati jellel egy vonalba. 
VII. Nyár utca

!Évente (!) egyszer kérjük, hogy fordítsák vissza az utca egyirányú-
ságát a Rákóczi út és a Dohány utca között. Most a Rákóczi úton

az Erzsébet híd felé haladó járműveknek el kell menni a következő
utcáig, ha jobbra akarnak fordulni, így viszont a jelzőlámpás csomó-
pontban feltartják a Gyulai Pál utca felől kikanyarodókat. 
• A forgalmi irány megfordítása ellen elvi kifogásunk nincs, azonban
az esetleges változtatás előtt megkérjük a VII. kerületi Önkormányzat
véleményét is. Tekintettel arra, hogy a Nyár utca forgalmi irányának
megfordítása a Klauzál utcában okozna többletforgalmat, a közeljö-
vőben forgalomszámlálást végzünk azzal a céllal, hogy az említett
szakasz forgalmi iránya megfordításának forgalmi következményeit
meg tudjuk becsülni. 

VI. Király utca - Liszt Ferenc tér sarok 

!Elkészül a Zeneakadémia környékének átépítése, sajnos a Ker-
tész utca magasságában a Király utcában elfelejtettek kihelyezni

egy „Gyalogátkelőhely” jelzőtáblát. 

• A kivitelező még nem adta át kezelésbe és üzemeltetésbe a terü-
letet. Felhívjuk a cég figyelmét a hiányosságra. 
VII. Vörösmarty utca 15. 
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művezetők nem veszik észre a „Mozgássérült” piktogramot a „Par-

kolóhely” jelzőtáblán. Jó lenne olyan „Mozgássérült-parkolóhely” jel-
zőtáblát kihelyezni, amilyet látni a főváros több pontján. 
• A mozgáskorlátozott várakozóhelyet jelzőtábla a KRESZ szerint két
módon jelölheti, így a jelenlegi jelzésen nem kívánunk változtatni. 
XIV. Hermina út 45. 

!Itt is gyakran lebilincselik a parkoló autókat, mert egy „Várakozni
tilos” jelzőtábla van kihelyezve. Kérjük a feleslegesnek tűnő

jelzőtáblát leszerelni az átlagos társasház elől, mert autókihajtás
nincs, rakodás nincs. 
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
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figyelmeztető tábla

VI. Király utca: Hiány-
zik egy jelzőtábla

VII. Vörösmarty u.: Sokan
nem veszik észre a lényeget

VII. Rákóczi u.: Sokan bera-
gadnak a kereszteződésbe

XIV. Hermina út: Feleslegesnek tűnik a tilalom

Egy pasi minden este kukkolja a szomszéd lányt az
ablakon át, ahogy az vetkõzik a szobájában. Egyik nap
aztán csörög a telefon:

– Helló! Én vagyok a szomszéd lány, akivel szemben
lakik. Nem találom a rózsaszín bugyimat, nem látta vé-
letlenül, hogy hová tettem?

* * *
– Hiszek a sárkányokban, a jó emberekben, és egyéb

fantázia-szülte lényekben. 
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XIII. Vágány utca (MOL benzinkút)

!A növényzet miatt nem látni a „Kötelező haladási irány egyene-
sen” jelzőtáblát.

• A lombtalanításról intézkedtünk. 
XI. Baranyai utca - Baranyai tér sarok 

!Az Október 23. útjáról befordulva a tér sarkánál sokan fordulnak
szabálytalanul balra, mert hiányzik egy „Kötelező haladási irány

jobbra” jelzőtábla, a bal oldalon levő „Behajtani tilos” jelzőtáblát nem
lehet látni a bokroktól. Kérjük a hiányzó jelzőtáblát pótolni és a feles-
leges növényzetet eltávolítani. 

• A Budapesti Közlekedési Központ a „Kötelező haladási irány” jel-
zőtábla létesítését nem támogatja, a gallyazásra felkértük a kerületi
önkormányzatot. 

VII. Klauzál utca 2. 

!A jobb oldali sávból gyakran mennek egyenesen – szabálytalanul
– útburkolati jelek és jelzőtábla hiányában. Kérjük az útburkolati

jeleket újrafesteni és a hiányzó jelzőtáblákat kihelyezni.
• Jelenleg munkálatok folynak. Utána újrafestik az útburkolati jele-
ket. 

VI. Ferdinánd híd

!Taxis kolléga jelezte a hídról lejövet a Podmaniczky utca–Szinyei
Merse Pál utca csomóponthoz érkezve, félreérthetőek az útburko-

lati jelek. Most úgy mutatják a nyilak, mintha mindkét sáv a
Podmaniczky utca irányába menne. 

• Jelenleg a sávkiosztás „balos” és „egyenes- jobbos” sáv, amit „Be-
sorolás rendjét jelző” tábla is mutat. Véleményünk szerint ez egyér-
telmű, egy becsatlakozó útnál az egyenes továbbhaladás a szemben
lévő utcát jelenti. 

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

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

XIII. Vágány utca: A növényzet takarja a jelzőtáblát

VII. Klauzál utca:
Elkoptak az útbur-
kolati jelek, hiány-
zik egy jelzőtábla

VI. Ferdinánd híd:
Félreérthetőek az
útburkolati jelek

XI. Baranyai tér: Hiány-
zik egy jelzőtábla

XiI. Baranyai tér: A másik
jelzőtábla takarva van

Egy ember fekszik kint
a réten a fûben, és nézi a
felhõket az égen. Egyszer
csak megszólal:

– Uram, mondd meg ne-
kem, mennyi is valójában
egymillió év!

Mire az Úr valóban le-
szól az égbõl:

– Számomra az csak egy
percnek számít.

– És mondd, mennyi tíz-
millió forint?

– Az nekem csak tíz fo-
rint!

– Akkor nem kaphatnék
tíz forintot?

– Várj egy percet...
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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.
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