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Mindenki szeret spórolni a költségein.
Nem kivétel a taxis sem. Ezért aztán vállal-
kozóként minimálbéren van (nem is igen
keres többet hosszú távon), alkalmazott-
ként meg kettő, vagy négy órára jelenteti
be magát. Pillanatnyilag ez jó megtakarí-
tásnak tűnik. Ha azonban már hatvan felé
jár, érdemes azon is elgondolkod-
nia, hogy mennyi lesz a nyugdíja.

Semmi gond, nyugdíj mellett
úgyis tovább dolgozom! – sok-
szor hallom ezt a felkiáltást, és
valószínűleg a többségre ez
igaz is. Dolgozunk, míg erőnk
és egészségünk megengedi, na
nem azért, hogy vagyont gyűjt-
sünk, hanem a puszta megélhe-
tés érdekében. De ez csak egy
darabig megy ilyen egyértelműen…

A közelmúltban több olyan volt kollé-
gánk ügyét intéztem, akik vállalkozásukat
abbahagyni kényszerültek. Olyik anyagi
nehézségei miatt, mert nem tud autót
cserélni, másik egészségi okból. Lényeg,
hogy ők ezek után nyugdíjukból kénytele-
nek megélni. És ez siralmas! Sok-sok év
minimálbéres vállalkozás, esetleg járulék-
befizetés-elmaradás nyomán nyugdíjuk
nem éri el a havi hatvanezer forintot. És
nincs lehetőségük kiegészíteni azt egy
kis munkával! Igényeiket a lehető legki-
sebbre szorították, és még így is időn-
ként szabályosan éheznek!

Nekünk, akik ma még tudunk dolgozni,
pénzt keresni, legyen ez intő jel. Egyrészt
legyen tartalékunk nehezebb időkre, más-
rész ne áltassuk magunkat azzal, hogy
majd nyugdíj mellett könnyebb lesz. Nem
lesz könnyebb! Legalább az addig hátralé-
vő időben gazdálkodjunk felelősen!

A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó
rendelkezései meghatározzák, hogy a
szolgálati időt naptári naponként kell szá-
mításba venni, és 365 napot kell egy év-
nek tekinteni. Ugyanakkor 1998. január
1-jétől bevezetésre került az  arányos
szolgálati idő fogalma, mely szerint, ha a
biztosítási jogviszonyban álló személy jö-
vedelme nem éri el a minimálbér össze-
gét, vagy a minimálbérnél kisebb összeg
után fizetnek nyugdíjjárulékot, akkor a
biztosítási időnek csak az arányos időtar-
tama vehető szolgálati időként figyelem-
be. A szolgálati idő és a biztosítási idő
aránya megegyezik a nyugdíjjárulék alap-
ját képező kereset, jövedelem és a min-
denkor érvényes minimálbér arányával.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíj
megállapítása szempontjából különválik a
nyugdíjjogosultság megállapítása, vala-
mint a nyugdíj összegének kiszámításakor
figyelembe vehető szolgálati idő tartama.

A szabályozás szerint a nyugdíjjogosult-
ság megállapítása során a biztosítási idő
teljes időtartamát figyelembe kell venni,
az arányosítást kizárólag a nyugdíj össze-
gének megállapításakor kell alkalmazni.
Érthetőbben: ha még hat év van hátra a

nyugdíjig,
akkor az illető hat év múlva nyugdíjba me-
het, de ha ez idő alatt napi négy órára van
bejelentve, akkor csak három évnyi jogo-
sultságot szerez ez alatt az idő alatt. 

Köreinkben két olyan biztosítási jogvi-
szony létezik, amelyek fennállása esetén
– ha az abból származó, elért nyugdíjjáru-
lék-alapot képező kereset, jövedelem
nem éri el a minimálbér összegét – ará-
nyos szolgálati időt kell majd számolni.
Egyrészt az alkalmazotti lét mindenféle
két- meg négyórás bejelentéssel, más-
részt a KATA vállalkozási forma, ami tíz
havi szolgálati időt jelent egy év alatt.

Az ötven felettiek már eléggé érintettek
lehetnek majdani nyugdíjuk összegének
nagyságában. Most még lehet tervezni,
gondolkodni, gondoskodni. És kell is…
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Havi aforizma 

Aki azt hiszi, hogy az exponenciális növe-

kedés örökké fenntartható egy véges vi-

lágban, az vagy õrült, vagy közgazdász.  

Kenneth E. Boulding

Emiatt lesz kevesebb a nyugdíj

A 2 és 4 órás bejelentés csapdája
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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.

Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI
    

opel.hu

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, 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 márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

ÍME, A TAXI, AMIRE VÁRT.

Meriva Enjoy akár

4.299.000 Ft-ért!*

Insignia Edition akár

5.499.000 Ft-ért!*

Astra Selection akár

4.599.000 Ft-ért!*

Opel modellek gyári LPG átalakítással.
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Ez is pizzafutár!
Hatalmas világító szabadjelző a budapesti éjszakában, gyere utas,
gyere! Amúgy már most is utas ül az anyósülésen… 

Biztosan a pizzafutár munkáját segíti…

Még mi kell, hogy történjen a
változáshoz? Egyébként ez szabálysértés, tehát a rend őrei büntet-
hetnének érte. Ez ugyanolyan pénz lenne, mint amit a be nem kap-
csolt övért fizettetnek Tóth Tibor

Ez a kép kering a világhálón  

Nosztalgia
A harminc-negyven éve taxizó kol-
légák olvadoznak a gyönyörűségtől
a képet látva. A tíz-húsz éve dol-
gozgató kollégák meg nem értik,
mi is a poén… 

A régi mechanikus ARGO taxi-
óra, amit még „tekerni” kellett.
Uram atyám! 44 forint a mutatvány
vége! Mekkora löket! Aztán az ab-
lakban a SOKOL (Sólyom) rádió,

feltehetően a hátához gumival rög-
zített lapos elemekkel működtet-
ve…

Ott a napi kilométer-számláló a
műszerfalon, az aprópénzzel kör-
berakott szellőző, és az elmaradha-
tatlan napszemüveg a jegyzettömb-
tartón „taxisul” rögzítve. A mezítlá-
basok által irigyelt URH-mikrofon
is már a múltté… Juhász Péter

Miért nincs új taxirendelet?
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Tasó László úr, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.
dr. Becsey Zsolt úr, közlekedésért felelős helyettes államtitkár
részére

Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A mai egyeztetésen, ami elsősorban a közúti árufuvarozást érintő prob-
lémákkal foglalkozott, jeleztem, hogy a személygépkocsival történő szol-
gáltatási piacon komoly feszültséget jelent a több éve készülő „taxi” kor-

mányrendelet és az UBER – véleményünk szerint – jelenleg tisztesség-
telen piaci jelenléte.    

Felvetődik a kérdés: Miért nincs még új kormányrendelet a
személygépkocsival történő szolgáltatásokról?

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ) 2008-tól a
szaktárca kérésére részt vett egy új „taxirendelet” létrehozásában, ja-
vaslattevőként, véleményezőként.

Attól kezdve több szakmai érdekképviselet és a Kamara képviselői
is folyamatosan észrevételezték a munkaanyagokat. Minden kormány-
váltás után a munka szinte elölről kezdődött.

Tavaly már év közben kérték a szolgáltatók (vállalkozók, alkalmazot-
tak), az érdekképviseletek és a Kamara az UBER utcai megjelenése
után, hogy a készülő kormányrendelet szabályozza a személyszállítási

Tavaly decemberben arról szá-
moltunk be, hogy a taxis érdek-
képviseletek és a kamara is tá-
mogatja a felelős minisztérium ál-
tal kidolgozott „taxisrendeletet”.
Akkor azt gondoltuk, hogy az ál-
lamtitkári ígéretnek megfelelően
a joganyag legkésőbb február-
ban a kormány elé kerül. Téved-
tünk, nem került oda. 

Annak ellenére, hogy a terve-
zet hosszú éveken keresztül ké-
szült, és az érintett ágazatban te-
vékenykedők képviselőivel szám-
talan egyeztetésen ment keresz-

tül. A sok-sok megbeszélés elle-
nére a minisztérium a legutolsó
változatig nem sok mindent vett
figyelembe a taxisoldal javaslatai-
ból, ám az utóbbi hónapok törté-
nései a feleket gyors kompro-
misszumra késztették.

Ugyanis egyre nagyobb szám-
ban jelennek meg a taxirendelő-
applikációk a kínálati oldalon
úgy, hogy a velük valamilyen kap-
csolatba kerülő gépkocsivezetők-
re (szándékosan nem írtunk szer-
ződéses jogviszonyt és taxiso-
főrt) nem vonatkoznak (remélhe-

tően ez a jövőben úgy hangzik,
hogy nem vonatkoztak!) a taxisok-
ra viszont érvényes követelmé-
nyek. Ez pedig sérti a verseny-
semlegességet és negatív diszk-
riminációt jelent a jogkövető taxi-
sok számára. 

Jelenleg ott tartunk, hogy a fő-
városban az éjszakás taxisok be-
számolói szerint őket már szinte
senki sem veszi igénybe, bevéte-
leik a minimálisra csökkentek. El-
lenőrzés és szankcionálás hiá-
nyában rajtuk kívül már mindenki
szállítja az utasokat (a pizza-futár-

tól a komálós diákokig) a szóra-
kozóhelyekre és onnan tovább. 

Amennyiben a szabályozásért,
illetve az ellenőrzésért felelősek
nem akarnak kezelhetetlen ká-
oszt, lépni kell. A 24. óra utolsó
perceiben vagyunk.

A következő levelezésekből ki-
derül, az érdekképviseletek ezt je-
lezték a kormánynak, mely támo-
gatásáról biztosította a taxisokat. 

Őszintén reméljük, májusi szá-
munkban már magát a rendeletet
közölhetjük.

A szerk.

Mégis lesz kMégis lesz korormánmányryrendeleendele t?t?

Ez is csak pizzafutár. Szabálytalan a világító esz-
köz az autó tetején. Mikor jön rá a rendőrség?
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törvény alapján az UBER „alvállalkozóinak”, regisztráltjainak és az
UBER mint fuvarközvetítő cég piaci tevékenységét. Decemberben
mind a szakértők, mind az egyéb véleményezők konszenzusra jutot-
tak és várták az új Kormányrendelet megjelenését. Ígéret maradt
mindmáig.

A FUVOSZ – akárcsak az egyeztetésben több éve részt vevő szak-
értők, érdekképviseletek – szerint a támogatott tervezet az UBER
szolgáltatást végzők részére a többi szolgáltató részére is előírt köte-
lezettségek teljesítését tartja kötelezőnek a verseny és a szolgáltatás
tisztasága érdekében, ideértve a taxi szolgáltatót, a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatót és a diszpécserszolgáltatót. (Természete-
sen rendezetlennek tartunk minden olyan bér- személyszállítási for-
mát, melyeket a készülő tervezet most nem nevesít, szabályoz és a fo-
lyamatos egyeztetésen ígérteknek megfelelően a későbbi szabályozá-
sukat kérjük. Az UBER szabályozását viszont azonnal kell megoldani!)

A megjelenés többszöri halasztásáról hivatalos információnk nincs.
Az „utca hangja” viszont azt mondja, hogy a halasztásnak több oka

is lehet.
1.) Az UBER képes lehet a számára gazdaságilag kedvezőtlen szabá-

lyozás bevezetésének hátráltatására, megváltoztattatására. A bevezetés
késleltetése is igazolja ezt. Ezt támasztja alá, hogy a jogi képviseletét a
Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda látja el, amely a jelen-
legi igazságügyi miniszter, Trócsányi László igazság-
ügyi miniszterhez köthető iroda. Igaz, hogy Trócsányi
László a kinevezése óta többször is elmondta: semmi-
lyen módon nem kötődik már az ügyvédi irodához.

2.) Azt is kérdezi az „utca hangja”, hogy: „lehet,
hogy kilóra megvettek befolyásos személyeket?”

3.) Az úthasználati díj emelése, bővítése felborzolta
a „kedélyeket”, és amíg a hullámok nem csendesül-
nek el, addig nem nyit újabb frontot a döntéshozó, ki-
vált a „taxisblokád” utáni 25. évben.

Nem állítjuk, hogy a fentiek lehetnek a késedelem
okai, de mindenképen elgondolkodtató hitelesebb in-
formációk hiányában.

A FUVOSZ elvárja és ezúton is kéri a Kormányt, hogy a pia-
con, a hatályos jogszabályok szerint működő és adózó, a jövőben is
működni kívánó taxiszolgáltatók, személygépkocsis személyszállítók
és diszpécserszolgáltatók érdekében, az „utca hangjára” rácáfolva,
sürgősen döntsön annak érdekében, hogy a piac minden résztvevő-
je, aki a szolgáltatásáért megkapja a díját, a költségei levonása után
adózzon. Ne fordulhasson elő, hogy aki engedély nélkül végzi
tevékenységét (az UBER „alvállalkozói”, regisztráltjai nem adnak
számlát, nem adóznak, általában alacsonyabb a szakmai felkészültsé-
gük, az UBER nem működtet ügyfélszolgálatot, panaszirodát, nincs
nyugtája, számlája, és nem tesznek eleget a 2012. évi XLI. törvénynek
a személyszállítási szolgáltatásokról stb.) tisztességtelen előnyhöz
jusson.

Természetesen a FUVOSZ nincs a tisztességes piaci verseny
ellen, és ha az UBER és „alvállalkozói”, regisztráltjai teljesítik a ma-
gyar előírásokat, akkor, mint új piaci résztvevő jelenlétét tudomásul
veszszük.

Budapest, 2015. március 5.
Tisztelettel: 

Peredi Péter sk.
főtitkár
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Tisztelt Főtitkár úr!
Legutóbbi találkozásunk alkalmával vi-
lágosan kifejtettem az UBER tevékeny-
ségével kapcsolatos véleményemet,
melyet határozottan fenntartok. Nem
tartom megengedhetőnek, hogy bármi-
lyen szolgáltatási tevékenység eseté-
ben indokolatlan kedvezményeket ad-
junk valójában azonosíthatatlan szerep-
lőknek.

A magyar taxis társadalom védelmet
érdemel, a szabályozás lényegében er-
ről szól. 

A rendelet tervezete egyeztetések
után november végére elkészült. Febru-
árban felkészültünk a továbblépésre.

Várjuk miniszter úr engedélyét a be-
terjesztéséhez, amennyiben erre utasí-
tást kapunk, további egyeztetésre.

Tisztelettel:
Tasó László

Magyarország Kormánya
Orbán Viktor 
miniszterelnök úr
részére

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személy-
szállításról szóló kormányrendelet (taxirendelet) mielőbbi elfogadása

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Annak ellenére, hogy az országos szakmai és érdekképviseletek, va-
lamint a Kamara támogatásával, 2014 novemberében konszenzus
mellett létrejött a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszálíltásról szóló Kormányrendelet (taxirendelet) tervezet tar-
talmi egysége, nem értjük, hogy az a mai napig miért nem került Ma-
gyarország Kormánya elé beterjesztésre, elfogadásra.

Az érdekképviseletek (FUVOSZ, OTSZ, TGFSZ) és a Kamarák
(BKIK, MKIK) 2009 óta folyamatosan részt vettek a jelenleg is érvény-
ben lévő 89/1988. (XII.20.) MT. rendelet – mely már 27. éves – fris-
sítésében, egy új Kormányrendelet előkészítésében a mindekori
szaktárcánál.

Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) 2015. március 16-án a Kor-
mányrendeletről érdek- és szakmai egyeztetést folytatott a 100 főnél
nagyobb taxi-fuvarszervező társaságok és az országos taxis szakmai-
és érdekképviseletek bevonásával.

A szakmai egyeztetésünkön az alábbi egységes állásfoglalás szü-
letett:

Alulírottak elkötelezett hívei és támogatói vagyunk annak a kor-
mányzati törekvésnek, mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti
és ösztönzi.

Támogatjuk és elfogadásra ajánljuk a Kormányrendelet-tervezet

2014. novemberi, az NFM-ben széles szakmai körben egyeztetett
szövegjavaslatát, mely egy kiszámítható, biztos és vállalható vállalko-
zási környezet érdekében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltételrend-
szerét. 

Példaértékűnek tekintjük hogy a Fővárosi Önkormányzat élen járt
a rendetlenség és a káosz felszámolásában, megalkotta 2013-ban a
taxirendeletét az utasok és a piac szereplőinek érdekében.

Elutasítunk minden olyan törekvést, amely elodázza, vagy bármely
ok folytán tovább késlelteti a Kormányrendeletet, mert ezzel továbbra
is fenntartja a szürke-fekete gazdaság egyre szövevényesebb műkö-
dését.

A benyújtásra váró személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállításról szóló Kormányrendelet (taxirendelet) nem támo-
gatja a tisztességtelenséget, de támogatja a kiszámíthatóságot, a pi-
ac  szereplőinek egyenlő feltételekkel történő szabályozását, az ága-
zat kifehérítését és a rendet.

Egyre nagyobb az utcán a taxisok elégedetlensége az új fuvarszer-
vező „megoldások” és a gomba módon szaporodó, tevékenységi en-
gedéllyel nem rendelkező, de taxi-szolgáltatást nyújtó ellenőrizhetet-
len személyfuvarozókkal szemben.

A taxisok válaszokat várnak tőlünk arra, hogy kinek a gazdasági
vagy politikai érdeke az időhúzás és a rendelet elfogadásának késlel-
tetése. Nem célunk, s nem érdekünk az utcai demonstrációk szerve-
zése és azok lebegtetése, de az egyre elkeseredettebb taxisok köré-
ben már felmerült ennek igénye is.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ahogy Ön, úgy Mi is a rend mellett tettük le a voksunkat és ehhez

mindenáron ragaszkodunk, mert Önnel megegyezően hiszünk a vál-
lalkozói tisztességben.

Az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal ellentétben, ezek a
„szürke-fekete” piaci szereplők adó-, és közteher-fizetési kötelezettsé-
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Ez is pizzafutár!
Hatalmas világító szabadjelző a budapesti éjszakában, gyere utas,
gyere! Amúgy már most is utas ül az anyósülésen… 

Biztosan a pizzafutár munkáját segíti…

Még mi kell, hogy történjen a
változáshoz? Egyébként ez szabálysértés, tehát a rend őrei büntet-
hetnének érte. Ez ugyanolyan pénz lenne, mint amit a be nem kap-
csolt övért fizettetnek Tóth Tibor

Ez a kép kering a világhálón  

Nosztalgia
A harminc-negyven éve taxizó kol-
légák olvadoznak a gyönyörűségtől
a képet látva. A tíz-húsz éve dol-
gozgató kollégák meg nem értik,
mi is a poén… 

A régi mechanikus ARGO taxi-
óra, amit még „tekerni” kellett.
Uram atyám! 44 forint a mutatvány
vége! Mekkora löket! Aztán az ab-
lakban a SOKOL (Sólyom) rádió,

feltehetően a hátához gumival rög-
zített lapos elemekkel működtet-
ve…

Ott a napi kilométer-számláló a
műszerfalon, az aprópénzzel kör-
berakott szellőző, és az elmaradha-
tatlan napszemüveg a jegyzettömb-
tartón „taxisul” rögzítve. A mezítlá-
basok által irigyelt URH-mikrofon
is már a múltté… Juhász Péter

Miért nincs új taxirendelet?
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Tasó László úr, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.
dr. Becsey Zsolt úr, közlekedésért felelős helyettes államtitkár
részére

Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A mai egyeztetésen, ami elsősorban a közúti árufuvarozást érintő prob-
lémákkal foglalkozott, jeleztem, hogy a személygépkocsival történő szol-
gáltatási piacon komoly feszültséget jelent a több éve készülő „taxi” kor-

mányrendelet és az UBER – véleményünk szerint – jelenleg tisztesség-
telen piaci jelenléte.    

Felvetődik a kérdés: Miért nincs még új kormányrendelet a
személygépkocsival történő szolgáltatásokról?

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ) 2008-tól a
szaktárca kérésére részt vett egy új „taxirendelet” létrehozásában, ja-
vaslattevőként, véleményezőként.

Attól kezdve több szakmai érdekképviselet és a Kamara képviselői
is folyamatosan észrevételezték a munkaanyagokat. Minden kormány-
váltás után a munka szinte elölről kezdődött.

Tavaly már év közben kérték a szolgáltatók (vállalkozók, alkalmazot-
tak), az érdekképviseletek és a Kamara az UBER utcai megjelenése
után, hogy a készülő kormányrendelet szabályozza a személyszállítási
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moltunk be, hogy a taxis érdek-
képviseletek és a kamara is tá-
mogatja a felelős minisztérium ál-
tal kidolgozott „taxisrendeletet”.
Akkor azt gondoltuk, hogy az ál-
lamtitkári ígéretnek megfelelően
a joganyag legkésőbb február-
ban a kormány elé kerül. Téved-
tünk, nem került oda. 

Annak ellenére, hogy a terve-
zet hosszú éveken keresztül ké-
szült, és az érintett ágazatban te-
vékenykedők képviselőivel szám-
talan egyeztetésen ment keresz-

tül. A sok-sok megbeszélés elle-
nére a minisztérium a legutolsó
változatig nem sok mindent vett
figyelembe a taxisoldal javaslatai-
ból, ám az utóbbi hónapok törté-
nései a feleket gyors kompro-
misszumra késztették.

Ugyanis egyre nagyobb szám-
ban jelennek meg a taxirendelő-
applikációk a kínálati oldalon
úgy, hogy a velük valamilyen kap-
csolatba kerülő gépkocsivezetők-
re (szándékosan nem írtunk szer-
ződéses jogviszonyt és taxiso-
főrt) nem vonatkoznak (remélhe-

tően ez a jövőben úgy hangzik,
hogy nem vonatkoztak!) a taxisok-
ra viszont érvényes követelmé-
nyek. Ez pedig sérti a verseny-
semlegességet és negatív diszk-
riminációt jelent a jogkövető taxi-
sok számára. 

Jelenleg ott tartunk, hogy a fő-
városban az éjszakás taxisok be-
számolói szerint őket már szinte
senki sem veszi igénybe, bevéte-
leik a minimálisra csökkentek. El-
lenőrzés és szankcionálás hiá-
nyában rajtuk kívül már mindenki
szállítja az utasokat (a pizza-futár-

tól a komálós diákokig) a szóra-
kozóhelyekre és onnan tovább. 

Amennyiben a szabályozásért,
illetve az ellenőrzésért felelősek
nem akarnak kezelhetetlen ká-
oszt, lépni kell. A 24. óra utolsó
perceiben vagyunk.

A következő levelezésekből ki-
derül, az érdekképviseletek ezt je-
lezték a kormánynak, mely támo-
gatásáról biztosította a taxisokat. 

Őszintén reméljük, májusi szá-
munkban már magát a rendeletet
közölhetjük.

A szerk.

Mégis lesz kMégis lesz korormánmányryrendeleendele t?t?

Ez is csak pizzafutár. Szabálytalan a világító esz-
köz az autó tetején. Mikor jön rá a rendőrség?
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lyozás bevezetésének hátráltatására, megváltoztattatására. A bevezetés
késleltetése is igazolja ezt. Ezt támasztja alá, hogy a jogi képviseletét a
Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda látja el, amely a jelen-
legi igazságügyi miniszter, Trócsányi László igazság-
ügyi miniszterhez köthető iroda. Igaz, hogy Trócsányi
László a kinevezése óta többször is elmondta: semmi-
lyen módon nem kötődik már az ügyvédi irodához.

2.) Azt is kérdezi az „utca hangja”, hogy: „lehet,
hogy kilóra megvettek befolyásos személyeket?”

3.) Az úthasználati díj emelése, bővítése felborzolta
a „kedélyeket”, és amíg a hullámok nem csendesül-
nek el, addig nem nyit újabb frontot a döntéshozó, ki-
vált a „taxisblokád” utáni 25. évben.

Nem állítjuk, hogy a fentiek lehetnek a késedelem
okai, de mindenképen elgondolkodtató hitelesebb in-
formációk hiányában.

A FUVOSZ elvárja és ezúton is kéri a Kormányt, hogy a pia-
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nyugtája, számlája, és nem tesznek eleget a 2012. évi XLI. törvénynek
a személyszállítási szolgáltatásokról stb.) tisztességtelen előnyhöz
jusson.

Természetesen a FUVOSZ nincs a tisztességes piaci verseny
ellen, és ha az UBER és „alvállalkozói”, regisztráltjai teljesítik a ma-
gyar előírásokat, akkor, mint új piaci résztvevő jelenlétét tudomásul
veszszük.

Budapest, 2015. március 5.
Tisztelettel: 

Peredi Péter sk.
főtitkár
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Tisztelt Főtitkár úr!
Legutóbbi találkozásunk alkalmával vi-
lágosan kifejtettem az UBER tevékeny-
ségével kapcsolatos véleményemet,
melyet határozottan fenntartok. Nem
tartom megengedhetőnek, hogy bármi-
lyen szolgáltatási tevékenység eseté-
ben indokolatlan kedvezményeket ad-
junk valójában azonosíthatatlan szerep-
lőknek.

A magyar taxis társadalom védelmet
érdemel, a szabályozás lényegében er-
ről szól. 

A rendelet tervezete egyeztetések
után november végére elkészült. Febru-
árban felkészültünk a továbblépésre.

Várjuk miniszter úr engedélyét a be-
terjesztéséhez, amennyiben erre utasí-
tást kapunk, további egyeztetésre.

Tisztelettel:
Tasó László

Magyarország Kormánya
Orbán Viktor 
miniszterelnök úr
részére

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személy-
szállításról szóló kormányrendelet (taxirendelet) mielőbbi elfogadása

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Annak ellenére, hogy az országos szakmai és érdekképviseletek, va-
lamint a Kamara támogatásával, 2014 novemberében konszenzus
mellett létrejött a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszálíltásról szóló Kormányrendelet (taxirendelet) tervezet tar-
talmi egysége, nem értjük, hogy az a mai napig miért nem került Ma-
gyarország Kormánya elé beterjesztésre, elfogadásra.

Az érdekképviseletek (FUVOSZ, OTSZ, TGFSZ) és a Kamarák
(BKIK, MKIK) 2009 óta folyamatosan részt vettek a jelenleg is érvény-
ben lévő 89/1988. (XII.20.) MT. rendelet – mely már 27. éves – fris-
sítésében, egy új Kormányrendelet előkészítésében a mindekori
szaktárcánál.

Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) 2015. március 16-án a Kor-
mányrendeletről érdek- és szakmai egyeztetést folytatott a 100 főnél
nagyobb taxi-fuvarszervező társaságok és az országos taxis szakmai-
és érdekképviseletek bevonásával.

A szakmai egyeztetésünkön az alábbi egységes állásfoglalás szü-
letett:

Alulírottak elkötelezett hívei és támogatói vagyunk annak a kor-
mányzati törekvésnek, mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti
és ösztönzi.

Támogatjuk és elfogadásra ajánljuk a Kormányrendelet-tervezet

2014. novemberi, az NFM-ben széles szakmai körben egyeztetett
szövegjavaslatát, mely egy kiszámítható, biztos és vállalható vállalko-
zási környezet érdekében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltételrend-
szerét. 

Példaértékűnek tekintjük hogy a Fővárosi Önkormányzat élen járt
a rendetlenség és a káosz felszámolásában, megalkotta 2013-ban a
taxirendeletét az utasok és a piac szereplőinek érdekében.

Elutasítunk minden olyan törekvést, amely elodázza, vagy bármely
ok folytán tovább késlelteti a Kormányrendeletet, mert ezzel továbbra
is fenntartja a szürke-fekete gazdaság egyre szövevényesebb műkö-
dését.

A benyújtásra váró személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállításról szóló Kormányrendelet (taxirendelet) nem támo-
gatja a tisztességtelenséget, de támogatja a kiszámíthatóságot, a pi-
ac  szereplőinek egyenlő feltételekkel történő szabályozását, az ága-
zat kifehérítését és a rendet.

Egyre nagyobb az utcán a taxisok elégedetlensége az új fuvarszer-
vező „megoldások” és a gomba módon szaporodó, tevékenységi en-
gedéllyel nem rendelkező, de taxi-szolgáltatást nyújtó ellenőrizhetet-
len személyfuvarozókkal szemben.

A taxisok válaszokat várnak tőlünk arra, hogy kinek a gazdasági
vagy politikai érdeke az időhúzás és a rendelet elfogadásának késlel-
tetése. Nem célunk, s nem érdekünk az utcai demonstrációk szerve-
zése és azok lebegtetése, de az egyre elkeseredettebb taxisok köré-
ben már felmerült ennek igénye is.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ahogy Ön, úgy Mi is a rend mellett tettük le a voksunkat és ehhez

mindenáron ragaszkodunk, mert Önnel megegyezően hiszünk a vál-
lalkozói tisztességben.

Az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal ellentétben, ezek a
„szürke-fekete” piaci szereplők adó-, és közteher-fizetési kötelezettsé-
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Példátlan és történelmi az az
összefogás, amely a taxisok,
személygépkocsis személy-
szállítók, az országos érdekvé-
delmi szervezetek, kamarai ta-
xis tisztségviselők, és a fuvar-
szervezők részéről történt az
elmúlt napokban, a piac szol-
gáltató résztvevőinek tevékeny-
ségét szabályzó rendelettel
kapcsolatban.

A rendelettervezet 2008 óta
12 változatban került egyezte-
tésre. A többkörös sikeresen
zárult tavaly novemberi egyez-
tetést követően, „érthetetlen
okokból”, a mai napig nem ke-
rült a kormány elé elfogadásra,
annak ellenére, hogy erre már
több szinten és körben ígéret
is született.

A 2012. évi XLI. törvény -
a személyszállítási szolgál-
tatásokról alapján, felhatal-
mazást kapott a kormány a
személyszállítási piac egysé-
ges szabályozására, a
89/1988.(XII.20.) MT rende-
let a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a köz-
úti járművek üzemben tar-
tásáról helyett, új rendelet
megalkotására a személy-
gépkocsival díj ellenében
végzett közúti személy-
szállításról.

2013-ban elkészült a Fővá-
rosi Önkormányzat Taxi Ren-
delete (a személytaxival

végzett személyszállítási
szolgáltatás és a személy-
taxi-szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat mű-
ködtetésének feltételeiről,
a taxiállomások létesítésé-
nek és igénybevételének
rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági árá-
ról szóló 31/2013. (IV.18.)
Főv. Kgy. rendelet), amely-
nek alapját az 2011. évi
CLXXXIX. törvény Magyar-
ország helyi önkormányza-
tairól és a Személyszállí-
tási törvények adják. 

A hiányzó új Kormány-
rendelet többek között az
egységes ellenőrzés tevé-
kenységét, a diszpécser-
szolgáltatók feltételrend-
szerét – ennek segítségé-
vel a szolgáltatást igénybe
vevők biztonságát, a közle-
kedés biztonságát, a tisz-
tességes piaci versenyfel-
tételeket, a költségvetés
szolgáltatás arányos bevé-
telének teljesülését – kéne,
hogy biztosítsa.

A piaci viszonyok jelen-
leg tisztességtelen megvál-
tozásához az új kormány-
rendelet hiánya, teret en-
ged: 

– a gombamód szaporo-
dó, tevékenységi engedély-
lyel nem rendelkező, de ta-
xi és személygépkocsis

személyszállító szol-
gáltatást nyújtó ellen-
őrizhetetlen személy-
fuvarozóknak, továb-
bá – a piacon megje-
lenő, marketing-lepel-
be bújtatott fuvar-

szervező „megoldások-
nak”, ezzel is erősítve a
szürke-fekete gazdaságot.

A Taxisok türelme való-
ban elfogyott. 

Ezt mutatták az elmúlt
napok spontán megnyilvá-
nulásai. Ők pontosan tud-
ják, hogy „az ingyen kenyér
árát is valakinek meg kell
fizetnie”.

A taxisok választ és in-
tézkedést várnak: 

– Kinek a gazdasági vagy
politikai érdeke az időhú-
zás és a rendelet elfogadá-
sának késleltetése?  

– Az NFM-ben a tegnapi
napon folytatott egyezteté-
sen, egyértelműen elhang-
zott, hogy a szaktárca
„nem tartja megengedhető-
nek, hogy bármilyen szol-
gáltatási tevékenység ese-
tében indokolatlan kedvez-
ményeket adjunk, valójá-
ban azonosítatlan szerep-
lőknek. A magyar taxis tár-
sadalom védelmet érde-
mel, a szabályozás lénye-
gében erről szól.”

– Az egyeztetésen kon-
szenzus volt a tekintetben,
hogy a Kormányrendelet
már a legközelebbi kor-
mányülésre kerüljön be és
azt követen jelenjen meg.

Az egyeztetés hiányában
március 20-án született és
került átadásra az a közös
levél Orbán Viktor minisz-
terelnök úrnak, melyet csatol-
tunk, és aminek aláírói: Fuvaro-
zó Vállalkozók Országos Szö-
vetsége, Országos Taxis Szö-
vetség, Taxi Gépkocsivezetők

Független Szakszervezete, 6X6
Taxi Kft., Budapest Taxi Kft.,
City Taxi Szövetkezet, Főtaxi
Zrt., Luxory Limusin Service
Kft., Rádió Taxi 3 Szeged, Taxi
4, Taxi 2000, Taxi Plusz Buda-
pest, Taxi Plusz Győr, Tele 5 Ta-
xi, Tempó Taxisok Egyesülete. 

Az aláíró szervezetek képvise-
lői a tájékoztatón jelen vannak.  

Budapest, 2015.03.24.

További információk: 
FUVOSZ Peredi Péter főtitkár, 
+36 70 366 8283

OTSZ Metál Zoltán elnök,
+36 70 383 8000

TGFSZ Farkas Zsolt elnök,
+36 70 502 4507

6

Az illegális bevándorlás mindig
sok problémát okozott az USA-
ban. Kérdezzék csak meg bárme-
lyik indiántól. 

Népi humor

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök részére
egy kormányrendelet előterjesztésének halogatásáról

güket elkerülik. Számtalan egyeztetés, megbeszélés és nem utolsó-
sorban közös szakmai konszenzus eredményeként, kérjük Magyaror-
szág Kormányától a Rendelet legkésőbb 2015. április hónapban tör-
ténő elfogadását.

A további munkájához sok sikert kívánunk!
Tisztelettel,

FUVOSZ OTSZ TGFSZ
Takács László Metál Zoltán Farkas Zsolt
elnök elnök elnök

6x6 Taxi Kft. Budapest Taxi Kft. City Taxi Szövetkezet
Zengő Zoltán Horváth Csaba Tamás Miklós
cégvezető ügyvezető elnök

Főtaxi Zrt. Luxory Limusin Rádió Taxi 3 Szeged
Szunomár Tibor Service Kft. Bokó Attila
vezérigazgató Dani Zoltán ügyvezető

ügyvezető

Taxi 4 Taxi 2000 Taxi Plusz Budapest
Pásztor Gábor Zengő Zoltán Tóth Brigitta
cégvezető cégvezető cégvezető

Taxi Plusz Győr Tele 5 Taxi TTFÉE Szeged
Pólya Sándor Pásztor György Nógrádi Attila
ügyvezető ügyvezető elnök
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A kormány arra törekszik, hogy a személyi fuvarszállítás te-
rületén is rend és biztonság legyen – többek között erről is
beszélt egy taxisokkal folytatott megbeszélés kapcsán
Tuzson Bence, a Fidesz-frakció szóvivője.

A kormánypárti politikus elmondta, az egyeztetésen a régi, már
elavult rendelet kiegészítéséről, illetve további szabályozási elemek
bekerüléséről tárgyaltak. A cél, hogy személyi, anyagi és közlekedé-
si biztonság uralja ezt a területet is – húzta alá a szóvivő.

„A VÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN MAGYAR VÁLLALKOZÁ-
SOK ADJÁK A MUNKAERŐ 60 SZÁZALÉKÁT, EZEN A TERÜLE-
TEN IS SZÁMOS VÁLLALKOZÁS MŰKÖDIK, AKIKET SEGÍTE-
NÜNK KELL.”

Fontos, hogy az új szolgáltatóra is vonatkozzanak az egységes
szabályok – tette hozzá.

Azért, mert valaki nem fizet adót, ne lehessen olcsóbb a szolgál-
tatása – fűzte hozzá.

A magyar vállalkozások adják a munkaerő 60 százalékát, ezen a
területen is számos vállalkozás működik, akiket segítenünk kell –
mutatott rá.

Az egyeztetésen részt vettek a szakmai szakszervezetek és a na-
gyobb taxiscégek képviselői is, akik azt kérték: gyorsítsák fel a ren-
deletalkotási folyamatot, mert a régi, 25 éves rendelet sok szem-
pontból korszerűtlen, értelmezésével is problémák vannak.

Óriási dolog, hogy a szakmai közösségek a 24. órában, de ösz-
szefogtak – mondta el Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség
elnöke, aki úgy fogalmazott: a személyszállítás
biztonsága veszélyben van.

Fotó: fidesz.hu
Metál Zoltán elmondta, az applikációk és engedély nélküli szol-

gáltatások betörtek a piacra, óriási kárt okozva a taxis társadalom-
nak. A kormányfőnek írt levelük kapcsán közölte, a kormányfő elfo-
gadta javaslataikat. „Nem gondoljuk, hogy új piaci szereplők megje-
lenését tiltani kellene, ha működésük megfelel a magyar törvények-
nek” – összegzett. A megbeszéléseknek köszönhetően a taxisok
küldöttsége ígéretet kapott, hogy áprilisban beterjesztik az ország-
gyűlés elé a rendeletmódosítást a témában.

(fidesz.hu)

Trócsányi László igazságügyi miniszter a ta-
xisrendelet mielőbbi elfogadásában érde-
kelt – közölte 2015. március 25-én az MTI-
vel az igazságügyi tárca sajtófőnöke.

Kaleta Gábor Metál Zoltánnak, az Orszá-
gos Taxis Szövetség elnökének arra a keddi
sajtónyilatkozatára reagált, amely szerint
gyanús, hogy az Uber Hungary kézbesítési
megbízottja éppen a Nagy és Trócsányi
ügyvédi iroda, amelynek Trócsányi László
igazságügyi miniszter is a tagja.

A sajtófőnök hangsúlyozta: nem az Igaz-
ságügyi Minisztérium (IM) hatásköre a taxis-

rendelet előkészítése, a jogalkotásért általá-
nos felelősséget viselő tárca ugyanakkor
minden szakmai segítséget megad a kor-
mányrendelet előkészítéséért felelős Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy a jog-
szabályt mielőbb el lehessen fogadni.

Trócsányi László miniszter egyébként az
említett ügyvédi irodában 2007 óta folyama-
tosan szünetelteti tagságát – tette hozzá.

A taxis érdekképviselet által a miniszterel-
nöknek írt levelet másolatban megkapta
Trócsányi László is, ha az érdekképviselet
vagy a vezetője konzultálni szeretne a tárcá-

val, készséggel fogadják – mondta Kaleta
Gábor.

A taxis és fuvarszervező érdekképvisele-
tek azt kifogásolják, hogy a kormány febru-
árra ígérte az új taxisrendelet elfogadását,
de ez a mai napig nem történt meg, ezért
levelet írtak a miniszterelnöknek. Azt szeret-
nék, ha kihirdetnék a kormányrendeletet,
amely egységes ellenőrzést biztosítana a
piac felett. Szerintük ez azért sürgető, mert
új szereplő jelent meg a piacon: az Uber
nevű mobilalkalmazást komoly veszélynek
tartják. (MTI)

2015. március 25. 

Az igazságügyi tárca a taxisrendelet mielőbbi elfogadásában érdekelt

2015.03.26.

FONTOS, HOGY AZ ÚJ SZOLGÁLTATÓRA IS VONATKOZZANAK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOK

Trabanttal nosztalgiataxizni tulajdonképpen jó ötlet. Csak az baj, hogy a tuk-tuk, a riksa, a pizzafutár,
a közösségi autómegosztó szintén jó ötlet. Vajon az adót is fizető taxisok miért nem lelkesednek?
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Példátlan és történelmi az az
összefogás, amely a taxisok,
személygépkocsis személy-
szállítók, az országos érdekvé-
delmi szervezetek, kamarai ta-
xis tisztségviselők, és a fuvar-
szervezők részéről történt az
elmúlt napokban, a piac szol-
gáltató résztvevőinek tevékeny-
ségét szabályzó rendelettel
kapcsolatban.

A rendelettervezet 2008 óta
12 változatban került egyezte-
tésre. A többkörös sikeresen
zárult tavaly novemberi egyez-
tetést követően, „érthetetlen
okokból”, a mai napig nem ke-
rült a kormány elé elfogadásra,
annak ellenére, hogy erre már
több szinten és körben ígéret
is született.

A 2012. évi XLI. törvény -
a személyszállítási szolgál-
tatásokról alapján, felhatal-
mazást kapott a kormány a
személyszállítási piac egysé-
ges szabályozására, a
89/1988.(XII.20.) MT rende-
let a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a köz-
úti járművek üzemben tar-
tásáról helyett, új rendelet
megalkotására a személy-
gépkocsival díj ellenében
végzett közúti személy-
szállításról.

2013-ban elkészült a Fővá-
rosi Önkormányzat Taxi Ren-
delete (a személytaxival

végzett személyszállítási
szolgáltatás és a személy-
taxi-szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat mű-
ködtetésének feltételeiről,
a taxiállomások létesítésé-
nek és igénybevételének
rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági árá-
ról szóló 31/2013. (IV.18.)
Főv. Kgy. rendelet), amely-
nek alapját az 2011. évi
CLXXXIX. törvény Magyar-
ország helyi önkormányza-
tairól és a Személyszállí-
tási törvények adják. 

A hiányzó új Kormány-
rendelet többek között az
egységes ellenőrzés tevé-
kenységét, a diszpécser-
szolgáltatók feltételrend-
szerét – ennek segítségé-
vel a szolgáltatást igénybe
vevők biztonságát, a közle-
kedés biztonságát, a tisz-
tességes piaci versenyfel-
tételeket, a költségvetés
szolgáltatás arányos bevé-
telének teljesülését – kéne,
hogy biztosítsa.

A piaci viszonyok jelen-
leg tisztességtelen megvál-
tozásához az új kormány-
rendelet hiánya, teret en-
ged: 

– a gombamód szaporo-
dó, tevékenységi engedély-
lyel nem rendelkező, de ta-
xi és személygépkocsis

személyszállító szol-
gáltatást nyújtó ellen-
őrizhetetlen személy-
fuvarozóknak, továb-
bá – a piacon megje-
lenő, marketing-lepel-
be bújtatott fuvar-

szervező „megoldások-
nak”, ezzel is erősítve a
szürke-fekete gazdaságot.

A Taxisok türelme való-
ban elfogyott. 

Ezt mutatták az elmúlt
napok spontán megnyilvá-
nulásai. Ők pontosan tud-
ják, hogy „az ingyen kenyér
árát is valakinek meg kell
fizetnie”.

A taxisok választ és in-
tézkedést várnak: 

– Kinek a gazdasági vagy
politikai érdeke az időhú-
zás és a rendelet elfogadá-
sának késleltetése?  

– Az NFM-ben a tegnapi
napon folytatott egyezteté-
sen, egyértelműen elhang-
zott, hogy a szaktárca
„nem tartja megengedhető-
nek, hogy bármilyen szol-
gáltatási tevékenység ese-
tében indokolatlan kedvez-
ményeket adjunk, valójá-
ban azonosítatlan szerep-
lőknek. A magyar taxis tár-
sadalom védelmet érde-
mel, a szabályozás lénye-
gében erről szól.”

– Az egyeztetésen kon-
szenzus volt a tekintetben,
hogy a Kormányrendelet
már a legközelebbi kor-
mányülésre kerüljön be és
azt követen jelenjen meg.

Az egyeztetés hiányában
március 20-án született és
került átadásra az a közös
levél Orbán Viktor minisz-
terelnök úrnak, melyet csatol-
tunk, és aminek aláírói: Fuvaro-
zó Vállalkozók Országos Szö-
vetsége, Országos Taxis Szö-
vetség, Taxi Gépkocsivezetők

Független Szakszervezete, 6X6
Taxi Kft., Budapest Taxi Kft.,
City Taxi Szövetkezet, Főtaxi
Zrt., Luxory Limusin Service
Kft., Rádió Taxi 3 Szeged, Taxi
4, Taxi 2000, Taxi Plusz Buda-
pest, Taxi Plusz Győr, Tele 5 Ta-
xi, Tempó Taxisok Egyesülete. 

Az aláíró szervezetek képvise-
lői a tájékoztatón jelen vannak.  

Budapest, 2015.03.24.

További információk: 
FUVOSZ Peredi Péter főtitkár, 
+36 70 366 8283

OTSZ Metál Zoltán elnök,
+36 70 383 8000

TGFSZ Farkas Zsolt elnök,
+36 70 502 4507
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Az illegális bevándorlás mindig
sok problémát okozott az USA-
ban. Kérdezzék csak meg bárme-
lyik indiántól. 

Népi humor

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök részére
egy kormányrendelet előterjesztésének halogatásáról

güket elkerülik. Számtalan egyeztetés, megbeszélés és nem utolsó-
sorban közös szakmai konszenzus eredményeként, kérjük Magyaror-
szág Kormányától a Rendelet legkésőbb 2015. április hónapban tör-
ténő elfogadását.

A további munkájához sok sikert kívánunk!
Tisztelettel,

FUVOSZ OTSZ TGFSZ
Takács László Metál Zoltán Farkas Zsolt
elnök elnök elnök

6x6 Taxi Kft. Budapest Taxi Kft. City Taxi Szövetkezet
Zengő Zoltán Horváth Csaba Tamás Miklós
cégvezető ügyvezető elnök

Főtaxi Zrt. Luxory Limusin Rádió Taxi 3 Szeged
Szunomár Tibor Service Kft. Bokó Attila
vezérigazgató Dani Zoltán ügyvezető

ügyvezető

Taxi 4 Taxi 2000 Taxi Plusz Budapest
Pásztor Gábor Zengő Zoltán Tóth Brigitta
cégvezető cégvezető cégvezető

Taxi Plusz Győr Tele 5 Taxi TTFÉE Szeged
Pólya Sándor Pásztor György Nógrádi Attila
ügyvezető ügyvezető elnök
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A kormány arra törekszik, hogy a személyi fuvarszállítás te-
rületén is rend és biztonság legyen – többek között erről is
beszélt egy taxisokkal folytatott megbeszélés kapcsán
Tuzson Bence, a Fidesz-frakció szóvivője.

A kormánypárti politikus elmondta, az egyeztetésen a régi, már
elavult rendelet kiegészítéséről, illetve további szabályozási elemek
bekerüléséről tárgyaltak. A cél, hogy személyi, anyagi és közlekedé-
si biztonság uralja ezt a területet is – húzta alá a szóvivő.

„A VÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN MAGYAR VÁLLALKOZÁ-
SOK ADJÁK A MUNKAERŐ 60 SZÁZALÉKÁT, EZEN A TERÜLE-
TEN IS SZÁMOS VÁLLALKOZÁS MŰKÖDIK, AKIKET SEGÍTE-
NÜNK KELL.”

Fontos, hogy az új szolgáltatóra is vonatkozzanak az egységes
szabályok – tette hozzá.

Azért, mert valaki nem fizet adót, ne lehessen olcsóbb a szolgál-
tatása – fűzte hozzá.

A magyar vállalkozások adják a munkaerő 60 százalékát, ezen a
területen is számos vállalkozás működik, akiket segítenünk kell –
mutatott rá.

Az egyeztetésen részt vettek a szakmai szakszervezetek és a na-
gyobb taxiscégek képviselői is, akik azt kérték: gyorsítsák fel a ren-
deletalkotási folyamatot, mert a régi, 25 éves rendelet sok szem-
pontból korszerűtlen, értelmezésével is problémák vannak.

Óriási dolog, hogy a szakmai közösségek a 24. órában, de ösz-
szefogtak – mondta el Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség
elnöke, aki úgy fogalmazott: a személyszállítás
biztonsága veszélyben van.

Fotó: fidesz.hu
Metál Zoltán elmondta, az applikációk és engedély nélküli szol-

gáltatások betörtek a piacra, óriási kárt okozva a taxis társadalom-
nak. A kormányfőnek írt levelük kapcsán közölte, a kormányfő elfo-
gadta javaslataikat. „Nem gondoljuk, hogy új piaci szereplők megje-
lenését tiltani kellene, ha működésük megfelel a magyar törvények-
nek” – összegzett. A megbeszéléseknek köszönhetően a taxisok
küldöttsége ígéretet kapott, hogy áprilisban beterjesztik az ország-
gyűlés elé a rendeletmódosítást a témában.

(fidesz.hu)

Trócsányi László igazságügyi miniszter a ta-
xisrendelet mielőbbi elfogadásában érde-
kelt – közölte 2015. március 25-én az MTI-
vel az igazságügyi tárca sajtófőnöke.

Kaleta Gábor Metál Zoltánnak, az Orszá-
gos Taxis Szövetség elnökének arra a keddi
sajtónyilatkozatára reagált, amely szerint
gyanús, hogy az Uber Hungary kézbesítési
megbízottja éppen a Nagy és Trócsányi
ügyvédi iroda, amelynek Trócsányi László
igazságügyi miniszter is a tagja.

A sajtófőnök hangsúlyozta: nem az Igaz-
ságügyi Minisztérium (IM) hatásköre a taxis-

rendelet előkészítése, a jogalkotásért általá-
nos felelősséget viselő tárca ugyanakkor
minden szakmai segítséget megad a kor-
mányrendelet előkészítéséért felelős Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy a jog-
szabályt mielőbb el lehessen fogadni.

Trócsányi László miniszter egyébként az
említett ügyvédi irodában 2007 óta folyama-
tosan szünetelteti tagságát – tette hozzá.

A taxis érdekképviselet által a miniszterel-
nöknek írt levelet másolatban megkapta
Trócsányi László is, ha az érdekképviselet
vagy a vezetője konzultálni szeretne a tárcá-

val, készséggel fogadják – mondta Kaleta
Gábor.

A taxis és fuvarszervező érdekképvisele-
tek azt kifogásolják, hogy a kormány febru-
árra ígérte az új taxisrendelet elfogadását,
de ez a mai napig nem történt meg, ezért
levelet írtak a miniszterelnöknek. Azt szeret-
nék, ha kihirdetnék a kormányrendeletet,
amely egységes ellenőrzést biztosítana a
piac felett. Szerintük ez azért sürgető, mert
új szereplő jelent meg a piacon: az Uber
nevű mobilalkalmazást komoly veszélynek
tartják. (MTI)

2015. március 25. 

Az igazságügyi tárca a taxisrendelet mielőbbi elfogadásában érdekelt

2015.03.26.

FONTOS, HOGY AZ ÚJ SZOLGÁLTATÓRA IS VONATKOZZANAK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOK

Trabanttal nosztalgiataxizni tulajdonképpen jó ötlet. Csak az baj, hogy a tuk-tuk, a riksa, a pizzafutár,
a közösségi autómegosztó szintén jó ötlet. Vajon az adót is fizető taxisok miért nem lelkesednek?
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„A helyszínen megállapítást nyert,
hogy a fent nevezett személy a bir-
tokában lévõ lõszereket szétszerel-
te, azzal játszott, melynek során az a
kezében elmûködött!”

* * *
„Négyen voltak: három rendész és

két németjuhász kutya.”
* * *

„Felszólításomra azt válaszolta,
hogy azt csinál, amit akar, majd
szoknyáját felkapta és hirtelen leku-
porodva újra a lépcsõre folyatta. A
szabálysértés ténye több méter hos-
szan csordogált.”

* * *
„A tósoki Dobó Katica utcában le-

szállított biciklis ember legudvaria-
sabb cselekedete az volt, hogy nem
vert meg.”

* * *
„A hullán a gatyáján kívül semmi

személyazonossági igazolvány nem
volt.”

* * *
„Verekedéshez mentem ki, ahol a

verekedõ elküldött melegebb éghaj-
latra. Én elmentem, majd másodma-
gammal visszatértem.”

* * *
„És akkor bejött az irodába két nõi

hölgy.”
* * *

„A feljelentõ szerint bevitték a nu-
distákat a rendõrségre, ahol megru-
házták õket.”

* * *
„A férj egy idegen nõvel ment a

kocsiján, karambolozott. A helyszí-
nen megjelent a feleség is. Közölte a
helyszínelõkkel,  hogy a férjének
nincs látható sérülése, de otthon
majd lesz.”

* * *
„Véres volt az egész kultúrház.

Látszott, hogy nem író-olvasó talál-
kozó volt elõtte.”

* * *

„Gyanúsított a husáng felemelése
által elkövette a hatósági közeg el-
leni erõszak kísérletének vétségét,
tekintetbe véve, hogy a hivatalos
sapka kétségkívül az intézkedõ kö-
zeg fején helyezkedett el. Mindazo-
náltal a helyzet gumibot útján meg-
nyugtatóan rendezésre került.”

* * *
„A gyanúsított gépkocsijával Ajka

belterületén elütötte a vele azonos
irányban haladó ismeretlen személy
által hajtott kerékpárost.”

* * *
„Az esti órákban ismeretlen tettes

felgyújtott egy utcai könyvesboltot.
A kár nem haladta meg a hasznot.”

* * *
„Tetten értem, amint a padon fek-

ve csavargott.”
* * *

„A lakásához tartozó garázsban
egy házilag készített kispuskával A.
Béla 40 éves munkanélküli egy eset-
ben halántékon lõtte magát és a
helyszínen elhalálozott.”

8

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

Rendõrségi jegyzõkönyvekbõl…
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a gépkocsivezető. A rendszer at-
tól a pillanattól kezdve, hogy a ta-
xis ennek szükségét érzi, a han-
got és a képet továbbítja az ope-
rátor-központnak. A központ pe-
dig a GPS-jelek alapján értesíti a
hatóságokat a taxis védelme ér-
dekében. Ennek a lehetőségét
azt gondolom, meg kell vizsgál-
ni. Ám még mielőtt bárki meg-
ijedne, arra fogunk kísérletet
tenni, ha a főváros ragaszkodna
egy ilyen védelmi rendszer beve-
zetéséhez, akkor ennek a finan-
szírozását európai uniós forrás-
ból oldják meg. 
• Azért ennek nem minden
utas örül majd. Sokan nem
szeretnék viszontlátni magu-
kat és partnerüket valame-
lyik internetes felületen. A
zsarolási lehetőségekről
nem is beszélve…
• A keletkező adatokat csak szi-
gorú hozzáférési korláttal lehet
majd kikérni. Erre a taxisnak le-
hetősége sem lenne. Tehát az
utasoknak nem kell attól tartani,
hogy a különböző internetes felü-
leteken viszontláthatják magukat
és partnerüket utazás, beszélge-
tés közben. Erről szó sincsen.
Ezt akadályozná egy zárt rend-
szer. Hogy hova tárolja az adato-
kat, milyen sűrűn írja felül, vagy
csak kizárólag akkor rögzíti, ami-
kor probléma van, rendeletalko-
tási kérdés. Én azt gondolom, ha
megismerik az utasok, és általá-
nossá válik, hogy ebben a közle-
kedési eszközben is van már ka-
mera, megszokják majd, mint a
tömegközlekedési eszközökön.
Aki rossz szándékkal közelít, az
jobban meggondolja majd. Mint
a trafikok esetén. Ott is már min-
denki tudja, hogy kamerákkal fi-
gyelik a vásárlókat. Ennek előké-
szítése és bevezetése hosszabb
tárgyalást vesz majd igénybe. Mi
azt az álláspontot fogjuk képvi-
selni, hogy ezt ne a taxisoknak
kelljen finanszírozni. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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A forgalmat figyelő fedélzeti kamerákat egyre több
országban mind több autós használja, hogy meg-
védje igazát, akár a bíróság előtt is. Bár az ilyen esz-
közök használata személyiségi jogi kérdéseket is
felvethet, Magyarországon nincs olyan jogszabály,
amely tiltaná, saját felelősségre mindenki beszerel-
heti, de a felvételek nyilvános megosztása már koc-
kázatos lehet. Ha ugyanis a videón személyes ada-
tok is vannak, a felvétel készítője perelhető.

A védelmükre hivatkozó taxisok korábban már
kezdeményezték az utasteret figyelő kamera be-
szerelését, de a jogszabály szerint a taxizás nem
minősül olyan személyszállítási tevékenységnek,
amely esetében megengedhető a kamerák üze-
meltetése.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság (NAIH) elnöke ennek
kapcsán arra figyelmeztetett: a személyes adatok
védelme azt jelenti, hogy azokkal mindenki maga
rendelkezik, és ezt az alapjogot csak a törvényi

rendelkezések szigorú betartása mellett lehet kor-
látozni, a jogalkotónak pedig nagyon oda kell fi-
gyelnie, hogy érvényesüljön a „szükségesség, ará-
nyosság, alkalmasság” alkotmánybírósági gyakor-
lata. E három szempont figyelembevételével tehát
törvénymódosításra lenne szükség az autók
bekamerázásához.

Egyértelmű: gyakorlatilag bárki helyezhet el fe-
délzeti kamerát az utastérben, amely figyelheti a
forgalmat elől csakúgy, mint a belső teret, ám az el-
készített felvételt nem lehet nyilvánosságra hozni.
Amennyiben kamera kerül az autóba, úgy erről
minden utast tájékoztatni kell, hovatovább az utas-
térben jól láthatóan ezt fel is kell tüntetni. Ami ettől
mégis kellemetlenebb, a hazai bírósági gyakorlat-
ban – egy támadás esetén – a rögzített álló, illetve
mozgó felvételeket az igazságügy nem fogadja el
bizonyítékként. Mindezek ellenére bárkinek sza-
bad döntése, hogy a műszert felszereli vagy sem.

k.z.t.

A fedélzeti kamera felvétele nem bizonyíték

Törvénymódosításra lenne szükség
Miközben a fedélzeti kamerák használatát nem tiltja semmilyen jogszabály, a taxik utaste-
rét még sem érdemes betechnikázni. Magazinunkban korábban már foglalkoztunk e kérdés-
körrel, ám a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke most né-
hány észrevételt fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan, amelyet érdemes megfontolni. 

„Ami kibillen, az visszabillen!”  (Angol mondás)

RöRövid fuvvid fuvar nem kar nem kell!ell!
Ácsorgunk a „Rókus” taxiállomáson, a Rákóczi úton, szépen sorban, várjuk a csodát. Már második
vagyok, amikor az első kocsihoz – szemmel láthatóan – turisták érkeznek. Rövid diskurzus után el-
távoznak a taxitól. Természetesen utánuk eredtem, mert hiába egységes a tarifa, néhány kolléga
igen érdekes árakkal dolgozik. A legtöbb turista meg úgy gondolja, ha egyik taxi drága, akkor a
másik is az.

Kiderült itt nem a viteldíjjal volt probléma. A Keleti pályaudvarra igyekeztek és az első kollégának a
kis fuvar nem fuvar, nem vitte el őket. Természetesen én elvittem az utasokat, a kollégának meg üze-
nem, fordítva ül a lovon! Egyelőre nem az utasok vannak a taxisokért, hanem a taxisok az utasokért. 

Ha rövid a fuvar, akkor rövid a fuvar. Majd a következő hosszabb lesz! Ami kibillen, az visszabil-
len. Két utas megy az SZTK-ba, harmadik meg a repülőtérre! Nem lehet mindig csak a repülőtérre
járni! A kis fuvart is meg kell becsülni! Mészáros Szabolcs

BékésBékés
egymásegymás
mellemelle tttt
élésélés
Örömteli nézni,
ahogy megférnek
egymás mellett a
közúton a közleke-
dés szereplői. A ra-
kodást végző te-
herautó, az építke-
zési konténer. 

Apró szépséghi-
ba, hogy mindez
egy taxiállomáson
történik, amiért mi
fizetünk…

Tóth Tibor

Helyszín Budapest belvárosa, a Vértanúk tere
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„A helyszínen megállapítást nyert,
hogy a fent nevezett személy a bir-
tokában lévõ lõszereket szétszerel-
te, azzal játszott, melynek során az a
kezében elmûködött!”

* * *
„Négyen voltak: három rendész és

két németjuhász kutya.”
* * *

„Felszólításomra azt válaszolta,
hogy azt csinál, amit akar, majd
szoknyáját felkapta és hirtelen leku-
porodva újra a lépcsõre folyatta. A
szabálysértés ténye több méter hos-
szan csordogált.”

* * *
„A tósoki Dobó Katica utcában le-

szállított biciklis ember legudvaria-
sabb cselekedete az volt, hogy nem
vert meg.”

* * *
„A hullán a gatyáján kívül semmi

személyazonossági igazolvány nem
volt.”

* * *
„Verekedéshez mentem ki, ahol a

verekedõ elküldött melegebb éghaj-
latra. Én elmentem, majd másodma-
gammal visszatértem.”

* * *
„És akkor bejött az irodába két nõi

hölgy.”
* * *

„A feljelentõ szerint bevitték a nu-
distákat a rendõrségre, ahol megru-
házták õket.”

* * *
„A férj egy idegen nõvel ment a

kocsiján, karambolozott. A helyszí-
nen megjelent a feleség is. Közölte a
helyszínelõkkel,  hogy a férjének
nincs látható sérülése, de otthon
majd lesz.”

* * *
„Véres volt az egész kultúrház.

Látszott, hogy nem író-olvasó talál-
kozó volt elõtte.”

* * *

„Gyanúsított a husáng felemelése
által elkövette a hatósági közeg el-
leni erõszak kísérletének vétségét,
tekintetbe véve, hogy a hivatalos
sapka kétségkívül az intézkedõ kö-
zeg fején helyezkedett el. Mindazo-
náltal a helyzet gumibot útján meg-
nyugtatóan rendezésre került.”

* * *
„A gyanúsított gépkocsijával Ajka

belterületén elütötte a vele azonos
irányban haladó ismeretlen személy
által hajtott kerékpárost.”

* * *
„Az esti órákban ismeretlen tettes

felgyújtott egy utcai könyvesboltot.
A kár nem haladta meg a hasznot.”

* * *
„Tetten értem, amint a padon fek-

ve csavargott.”
* * *

„A lakásához tartozó garázsban
egy házilag készített kispuskával A.
Béla 40 éves munkanélküli egy eset-
ben halántékon lõtte magát és a
helyszínen elhalálozott.”
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

Rendõrségi jegyzõkönyvekbõl…
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a gépkocsivezető. A rendszer at-
tól a pillanattól kezdve, hogy a ta-
xis ennek szükségét érzi, a han-
got és a képet továbbítja az ope-
rátor-központnak. A központ pe-
dig a GPS-jelek alapján értesíti a
hatóságokat a taxis védelme ér-
dekében. Ennek a lehetőségét
azt gondolom, meg kell vizsgál-
ni. Ám még mielőtt bárki meg-
ijedne, arra fogunk kísérletet
tenni, ha a főváros ragaszkodna
egy ilyen védelmi rendszer beve-
zetéséhez, akkor ennek a finan-
szírozását európai uniós forrás-
ból oldják meg. 
• Azért ennek nem minden
utas örül majd. Sokan nem
szeretnék viszontlátni magu-
kat és partnerüket valame-
lyik internetes felületen. A
zsarolási lehetőségekről
nem is beszélve…
• A keletkező adatokat csak szi-
gorú hozzáférési korláttal lehet
majd kikérni. Erre a taxisnak le-
hetősége sem lenne. Tehát az
utasoknak nem kell attól tartani,
hogy a különböző internetes felü-
leteken viszontláthatják magukat
és partnerüket utazás, beszélge-
tés közben. Erről szó sincsen.
Ezt akadályozná egy zárt rend-
szer. Hogy hova tárolja az adato-
kat, milyen sűrűn írja felül, vagy
csak kizárólag akkor rögzíti, ami-
kor probléma van, rendeletalko-
tási kérdés. Én azt gondolom, ha
megismerik az utasok, és általá-
nossá válik, hogy ebben a közle-
kedési eszközben is van már ka-
mera, megszokják majd, mint a
tömegközlekedési eszközökön.
Aki rossz szándékkal közelít, az
jobban meggondolja majd. Mint
a trafikok esetén. Ott is már min-
denki tudja, hogy kamerákkal fi-
gyelik a vásárlókat. Ennek előké-
szítése és bevezetése hosszabb
tárgyalást vesz majd igénybe. Mi
azt az álláspontot fogjuk képvi-
selni, hogy ezt ne a taxisoknak
kelljen finanszírozni. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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A forgalmat figyelő fedélzeti kamerákat egyre több
országban mind több autós használja, hogy meg-
védje igazát, akár a bíróság előtt is. Bár az ilyen esz-
közök használata személyiségi jogi kérdéseket is
felvethet, Magyarországon nincs olyan jogszabály,
amely tiltaná, saját felelősségre mindenki beszerel-
heti, de a felvételek nyilvános megosztása már koc-
kázatos lehet. Ha ugyanis a videón személyes ada-
tok is vannak, a felvétel készítője perelhető.

A védelmükre hivatkozó taxisok korábban már
kezdeményezték az utasteret figyelő kamera be-
szerelését, de a jogszabály szerint a taxizás nem
minősül olyan személyszállítási tevékenységnek,
amely esetében megengedhető a kamerák üze-
meltetése.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság (NAIH) elnöke ennek
kapcsán arra figyelmeztetett: a személyes adatok
védelme azt jelenti, hogy azokkal mindenki maga
rendelkezik, és ezt az alapjogot csak a törvényi

rendelkezések szigorú betartása mellett lehet kor-
látozni, a jogalkotónak pedig nagyon oda kell fi-
gyelnie, hogy érvényesüljön a „szükségesség, ará-
nyosság, alkalmasság” alkotmánybírósági gyakor-
lata. E három szempont figyelembevételével tehát
törvénymódosításra lenne szükség az autók
bekamerázásához.

Egyértelmű: gyakorlatilag bárki helyezhet el fe-
délzeti kamerát az utastérben, amely figyelheti a
forgalmat elől csakúgy, mint a belső teret, ám az el-
készített felvételt nem lehet nyilvánosságra hozni.
Amennyiben kamera kerül az autóba, úgy erről
minden utast tájékoztatni kell, hovatovább az utas-
térben jól láthatóan ezt fel is kell tüntetni. Ami ettől
mégis kellemetlenebb, a hazai bírósági gyakorlat-
ban – egy támadás esetén – a rögzített álló, illetve
mozgó felvételeket az igazságügy nem fogadja el
bizonyítékként. Mindezek ellenére bárkinek sza-
bad döntése, hogy a műszert felszereli vagy sem.

k.z.t.

A fedélzeti kamera felvétele nem bizonyíték

Törvénymódosításra lenne szükség
Miközben a fedélzeti kamerák használatát nem tiltja semmilyen jogszabály, a taxik utaste-
rét még sem érdemes betechnikázni. Magazinunkban korábban már foglalkoztunk e kérdés-
körrel, ám a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke most né-
hány észrevételt fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan, amelyet érdemes megfontolni. 

„Ami kibillen, az visszabillen!”  (Angol mondás)

RöRövid fuvvid fuvar nem kar nem kell!ell!
Ácsorgunk a „Rókus” taxiállomáson, a Rákóczi úton, szépen sorban, várjuk a csodát. Már második
vagyok, amikor az első kocsihoz – szemmel láthatóan – turisták érkeznek. Rövid diskurzus után el-
távoznak a taxitól. Természetesen utánuk eredtem, mert hiába egységes a tarifa, néhány kolléga
igen érdekes árakkal dolgozik. A legtöbb turista meg úgy gondolja, ha egyik taxi drága, akkor a
másik is az.

Kiderült itt nem a viteldíjjal volt probléma. A Keleti pályaudvarra igyekeztek és az első kollégának a
kis fuvar nem fuvar, nem vitte el őket. Természetesen én elvittem az utasokat, a kollégának meg üze-
nem, fordítva ül a lovon! Egyelőre nem az utasok vannak a taxisokért, hanem a taxisok az utasokért. 

Ha rövid a fuvar, akkor rövid a fuvar. Majd a következő hosszabb lesz! Ami kibillen, az visszabil-
len. Két utas megy az SZTK-ba, harmadik meg a repülőtérre! Nem lehet mindig csak a repülőtérre
járni! A kis fuvart is meg kell becsülni! Mészáros Szabolcs

BékésBékés
egymásegymás
mellemelle tttt
élésélés
Örömteli nézni,
ahogy megférnek
egymás mellett a
közúton a közleke-
dés szereplői. A ra-
kodást végző te-
herautó, az építke-
zési konténer. 

Apró szépséghi-
ba, hogy mindez
egy taxiállomáson
történik, amiért mi
fizetünk…

Tóth Tibor

Helyszín Budapest belvárosa, a Vértanúk tere
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V. Alsó rakpart
Korábban a taxisok egy része a „lé partról”, a Duna-part mellől „tu-
tizott”, mert ott jó volt az URH vétel-adás. A taxisok kérésére, kiala-
kítottak egy taxiállomást, köszönet érte. Az új, műholdas taxiirányí-
tásban minél közelebb kell állni az utashoz, így az alsó rakparti taxi-
állomás elveszítette jelentőségét, a taxisok már nem használták. A
taxiállomás most véglegesen megszűnt. Jó lenne minden felesle-
ges drosztot megszüntetni és ott kialakítani az újakat, ahol tény-
leg szükség van rájuk. 
IX. Nagyvárad tér 

Azt már megszoktuk, hogy a Józsefvárosban –
köszönet érte – lebilincselik a taxiállomáson álló civil autókat.
Most egy taxis kolléga örömmel vette észre, hogy az István kórház
előtti taxiállomásról el is szállítják a civil autókat a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai, ha azok a taxi-
állomáson várakoznak. Ezért is köszönet. 
XI. Kosztolányi Dezső tér

Jeleztük, hogy nincsenek útburkolati jelek az új ta-
xiállomáson a Kosztolányi Dezső tér 6. szám előtt. Örömmel jelent-
hetjük, hogy az eldugott helyről, a régi autóbusz-megálló helyére,
nagyon jó helyre költözött a taxiállomás, a Kosztolányi Dezső tér
10. szám elé. Nagyon jó a felfestés, köszönet érte. 

XIII. Dagály utca 

Új taxiállomást alakítot-
tak ki, közel a Váci úthoz, köszönet érte. A droszt nagyon jó helyen
van, közelben a Margitsziget és a Váci úti irodaházak. Célszerű len-
ne sok kollégának használni, hogy ideszokjanak a beülős utasok is.

Juhász Péter

10

– A csajommal megnéznénk egy filmet. Tudtok
valami jó csajt?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban 

XIII. Dagály utca: Új taxi-
állomás. Köszönet érte!

IX. Nagyvárad tér: A FÖRI elszállítja a taxiállomá-
son parkoló autót. Köszönet! Fotó: Főtaxi 1508

XI. Kosztolányi Dezső tér: Új,
jó droszt. Tessék használni!
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• Novemberben az érdekképvi-
seletek, a kamara és az érintett
minisztérium képviselői egy
olyan kompromisszumos verziót
fogadtak el, amit minden tárgya-
ló fél támogatott. Joggal voltunk
tehát optimisták a tekintetben,
hogy ez a konszenzusos anyag
akár még decemberben, de leg-
később januárban vagy február-
ban a kormány elé kerülhet. Té-
vedtünk, februárban sem jutott
el még az államtitkári szintig se.
Ezért, mint ahogy azt a mellék-
letben is olvashatják a kollégák,
egyeztetést kértünk Tasó László
államtitkár úrtól. (Lásd 1. számú
melléklet.) A kezdeményezés-
ben szerepel az a gyanúnk is,
hogy milyen okból csúszik a kon-
szenzuson alapuló joganyag el-
fogadása. Azt látni kell, hogy ele-
mi érdeke a taxiszolgáltatásban
dolgozó minden olyan szereplő-
nek, akik tevékenységi enge-
déllyel, legálisan dolgoznak,
hogy mielőbb elfogadják ezt a
rendeletet. Többek közt azért,
mert az utóbbi időben olyan új-
fajta megoldások kerültek be a
szektorba, melyek elég komo-
lyan és napról napra egyre nega-
tívabban befolyásolják az ágazat
egészének működését. 
• Kicsit konkrétabban: mire
gondolsz?
• Mindannyian jól tudjuk, hogy
nagyon komolyan nyomulnak a
telefonosapplikáció-tulajdono-
sok. Ők figyelmen kívül hagyva a
taxisokra vonatkozó engedélyez-
tetési eljárásokat, továbbá a fu-
varszervezőkre, a taxiszolgál-
tatókra vonatkozó, jelenleg nem
túl szigorú szabályokat sem be-
tartva, megjelentek az ágazat-
ban. Rövid idő alatt is iszonyatos
károkat okozva ezzel a szakmá-
nak. Sőt, ma már az is látszik,
hogy tevékenységükkel az
utasjogok is sérülnek, hiszen pa-
nasz esetén sok esetben nincs
is kihez fordulni. Versenyhát-
rányt okoz az ágazatban tevé-
kenykedőknek az is, hogy miu-

tán nem egy esetben külföldön
bejegyzett és onnan is működte-
tett cégről van szó, így a számvi-
teli és adózási jogszabályokat is
a hazai vállalkozóktól eltérően
értelmezik, alkalmazzák. Tehát
nem azonosak a feltételek.
• A sajtó egy szolgáltatót
nevez meg általában, miköz-
ben az internet tele van ha-

sonló szolgáltatást kínáló
vállalkozással. A telekocsis,
közösségiként megnevezett
szolgáltatásból több tucatnyi
kínál díj ellenében végzett
személyszállítást az ország,
sőt, egész Európa területére.
Ők vígan tevékenykednek,
miközben az össztűz csak
egy konkrét cégre zúdul.  
• Én szándékosan nem említet-
tem név szerint a nagynevű ten-
gerentúli vállalkozást. Azért,

mert valóban na-
gyon sok hasonló
módon működő
szolgáltató pró-
bál ebből a piac-
ból egyre többet
kiszakítani magá-
nak. Az inter-

neten látható, hogy ezek a kö-
zösségek – akárhogy csűrik-csa-
varják a nyelvet –, díj ellenében
végeznek személyszállítást. Te-
szik ezt annak ellenére, hogy ez
a tevékenység a sofőr oldaláról
ma is szigorúan engedélyhez kö-
tött.  Hangsúlyozom: senkit sem
akarunk kizárni! Ez egy szabad
ország, és a vállalkozáshoz való

jogot sem kor-
látozza senki.
U g y a n a k k o r
elemi feltétele
az ilyen tevé-
kenység végzé-
sének, hogy ne
jelentsen hátrá-
nyos megkü-
lönböz te tés t
azok számára,
akik minden
szabályt betar-
tanak, az enge-
délyeket be-
szerzik, a vizs-
gákat leteszik,
továbbá adó-
kat, járulékokat
fizetnek. Tehát,
ha valaki ilyen
módon kíván
fuvarozni, az
tartsa be a ránk
vonatkozó sza-
bályokat. Cso-
dát nem kér-
tünk és nem vá-
runk el a rende-
letalkotótól. Mi
j o g k ö v e t ő
egyéni, mikro-
vagy kisvállal-

kozóként azt kérjük, hogy a felté-
telek mindenkire vonatkozzanak.
Más megoldást nem tudunk el-
fogadni. Sajnos már most érez-
hető a szigorításoknak köszön-
hetően, hogy nagyon sokan ille-
galitásba vonultak. Megtartva a
sárga rendszámukat, vagy még
egyszerűbben fehér rendszám-
mal szállítanak személyeket.
Ezért nekünk a továbbiakban na-
gyon komoly javaslatokat kell a

minisztérium, illetve az önkor-
mányzatok felé a kamarával és
az országos érdekképviseletek-
kel közösen tennünk, mely visz-
szaszorítja ezt az elharapódzó
tevékenységet. Gondoljunk be-
le: ha egy magyar taxis Ausztriá-
ban szeretne fuvart vállalni, el-
képzelhetetlen, hogy azt követ-
kezmények nélkül megtehetné.
Annak azonnali és súlyos jogkö-
vetkezményei lennének. Lefog-
lalnák az autóját az eljárás végé-
ig, ellene pedig eljárás indulna,
aminek a vége nagyon komoly
pénzbüntetés és az országból
való kitiltás lenne. Magyarorszá-
gon jelenleg óriási károkat okoz-
nak az engedély nélkül e tevé-
kenységet végzők. Nap mint nap
találkozunk érdekképviselőként
is azzal, hogy az ilyen ügyeske-
dők az utasokat is átverik, nem
csak az államot. Adókat nem fi-
zetnek, tevékenységük illegális,
de mégis hagyják őket dolgozni.
Minden hozzánk forduló káro-
sultnak nem adhatjuk azt a vá-
laszt, hogy így jártak, mert nem
ez a megoldás. Egy jogállamban
nem elfogadható az a szemlélet,
hogy vannak egyenlők és van-
nak egyenlőbbek. 
• Jelenleg számtalan példa
van arra, hogy a fővárosban
engedély nélkül fuvarozók-
kal szemben a BKK tehetet-
len. Miközben a jogkövető
taxisokat időnként egészen
elképesztően apró dolgokért
fosztják meg taxiengedé-
lyüktől. Az aránytalan bünte-
tések pedig felháborítják a
taxisokat.
• Mi is tapasztaljuk ezeket az
anomáliákat. Nagyon sok eset
eljut hozzánk, ezeket megosztja
velünk a taxis társadalom. Ha-
sonlóképpen a közlekedésszer-
vező is tájékoztat bennünket na-
pi tapasztalatairól. Sokszor ők is
belefutnak abba, hogy ugyanaz-
zal az emberrel szemben már
négyszer-ötször felmondták a
droszthasználati szerződést, me-
lyet a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság engedély-visszavonásá-
nak kellene követni. A jelenlegi
szabályok szerint. Anélkül, hogy
ezt részletesebben kifejteném,
ezért is lenne fontos az új jog-
szabály megjelenése. A közel
30 éves rendelet, és az ahhoz
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Szerintem már minden olvasónak a könyökén jön ki a látszat szerint
soha meg nem jelenő új „taxiszabályozás”, mely a több mint negyed-
százados minisztertanácsi rendeletet lenne hivatott korszerű jogsza-
bályra váltani. Ám úgy tűnik, a novemberben az összes érintett által
támogatott verziót valakik gáncsolják a háttérből. Kik és miért? – kér-
deztük Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ elnökét.

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy
Főkapitány-helyettes
rendészeti főigazgató

Tisztelt Főigazgató Úr!
Az Országos Taxis Szövetség tagjai és partne-
rei többek között azok a taxisok, akik Magyar-
ország területén belül hatósági engedély birto-
kában, ellenőrzött formában fuvarozzák díj el-
lenében az utasokat, az NKH által kiadott en-
gedélyben feltüntetett településeken, vagy on-
nan kiinduló fuvar esetén bárhova az országon
belül, vagy azon túl.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak
azok a jelzések, mely szerint a rendőrség több
esetben eljárást indított taxisokkal szemben
embercsempészet gyanújával.

Mivel az érvényben lévő rendeletek értelmé-
ben a személytaxi vezetője nem rendelkezik
hatósági jogkörrel, ezért az utasok okmányait
nem kérhetik el és azokba bele sem tekinthet-
nek.

Kérem, szíveskedjék számunkra lehetőséget
biztosítani egy személyes konzultációra az elő-
zőekben jelzett napi problémák miatt.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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résztvevőt, de az túl
sok lenne, ezért
csak néhányat „mu-
tatóba” (ne sértőd-
jön meg, aki kima-
radt!) 

A diszpécserek:
Tombor Ági „Mu-
ter”, Böbe, Merci,
Évi, Kati, Gabcsi,
a 421-es Béla,
Babóti Feri „Su-
ta”, Balogh Tibi a
388, aztán a taxi-
sok: 222-es
„Szőrös” 185-ös
„Zokni”, 919-es
„Benga”, 314-es
„Pí-Satya” a Taxi
2-es Sanyi, a Ta-
xi 3-as Zoli, a
22-es Lajos, és
Jenő, akinek a
szendvicseit ma
is emlegetjük…

Többen 25-
30 év után
most találkoz-
tak először, és
érdekes volt
látni, hogy
szinte azonnal

előkerültek a régi sztorik, ott foly-
tattuk, ahol annak idején abbahagytuk. Voltak, akik szinte sem-
mit sem változtak az évek során, talán csak a haj lett kissé
őszebb, vagy kevesebb, és a pocak nagyobb, és voltak, akiknek
szinte újra be kellett mutatkozniuk. De mindenki megtalálta egy-
kori baráti társaságát, jól érezte magát, és ott, azonnal elhatá-
roztuk, hogy jövőre újra találkozunk. Figyeljétek a Budataxi
Facebook oldalát!

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!
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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!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...

ujtaxi.qxd  12/10/14 08:18  Page 26

Taxi dec 48o.indd   27 12/10/14   12:10 PM



V. Alsó rakpart
Korábban a taxisok egy része a „lé partról”, a Duna-part mellől „tu-
tizott”, mert ott jó volt az URH vétel-adás. A taxisok kérésére, kiala-
kítottak egy taxiállomást, köszönet érte. Az új, műholdas taxiirányí-
tásban minél közelebb kell állni az utashoz, így az alsó rakparti taxi-
állomás elveszítette jelentőségét, a taxisok már nem használták. A
taxiállomás most véglegesen megszűnt. Jó lenne minden felesle-
ges drosztot megszüntetni és ott kialakítani az újakat, ahol tény-
leg szükség van rájuk. 
IX. Nagyvárad tér 

Azt már megszoktuk, hogy a Józsefvárosban –
köszönet érte – lebilincselik a taxiállomáson álló civil autókat.
Most egy taxis kolléga örömmel vette észre, hogy az István kórház
előtti taxiállomásról el is szállítják a civil autókat a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai, ha azok a taxi-
állomáson várakoznak. Ezért is köszönet. 
XI. Kosztolányi Dezső tér

Jeleztük, hogy nincsenek útburkolati jelek az új ta-
xiállomáson a Kosztolányi Dezső tér 6. szám előtt. Örömmel jelent-
hetjük, hogy az eldugott helyről, a régi autóbusz-megálló helyére,
nagyon jó helyre költözött a taxiállomás, a Kosztolányi Dezső tér
10. szám elé. Nagyon jó a felfestés, köszönet érte. 

XIII. Dagály utca 

Új taxiállomást alakítot-
tak ki, közel a Váci úthoz, köszönet érte. A droszt nagyon jó helyen
van, közelben a Margitsziget és a Váci úti irodaházak. Célszerű len-
ne sok kollégának használni, hogy ideszokjanak a beülős utasok is.

Juhász Péter

10

– A csajommal megnéznénk egy filmet. Tudtok
valami jó csajt?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban 

XIII. Dagály utca: Új taxi-
állomás. Köszönet érte!

IX. Nagyvárad tér: A FÖRI elszállítja a taxiállomá-
son parkoló autót. Köszönet! Fotó: Főtaxi 1508

XI. Kosztolányi Dezső tér: Új,
jó droszt. Tessék használni!
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É n már bizto-
san nem cse-
rélek autót,

ha ez lejár. Mire?
Négy-öt évre hitelbe verem magam,
aztán lehet, hogy jövőre már nem is
lesz taxi, csak UBER. Veszek valami
csotrogányt, oszt belépek oda!

Sokan fognak így dönteni. Átmennek va-
lamelyik car-sharing céghez. Az utas még
örülni is fog neki, ha egy sárga, teljes
mértékben taxinak látszó autó érkezik,
amelynek tarifája viszont olcsó. Persze
könnyen lehet olcsó, ha nem kell sem
adót, sem bármiféle járulékot fizetni, és
ha történetesen egy kis fogyasztású autó-
val dolgozik az illető, akkor még azt is
mondhatjuk, hogy megéri. Legalábbis
eleinte. Különösen, hogy társasági tagdí-
jat sem fizet. 

Ha hamarosan nem történik valami
számunkra kedvező változás, ennek a fo-
lyamatnak súlyos következményei lesz-
nek: például a taxizásból szépen lassan
eltűnnek a készpénzes fuvarok (az éjsza-
kában ez már markánsan látható ma is).
Mivel az Uber és társai tudomásom sze-
rint nem tud számlát adni a fuvardíjról
(egyelőre), a taxisoknak maradnak a cé-
ges fuvarok. Amelyek átutalással, bank-
kártyával, taxikártyával fizetnek. Követke-
zésképpen a taxisnak kell megfinanszí-
roznia az egész havi forgalmát, hiszen
ezek a pénzek csak késve érkeznek be.
A bankszámlára érkező fuvardíj ugyanis
legtöbbször nem azonnali. Továbbá nyo-
ma is van…

Úgy várjuk az évek óta vajúdó kormány-
rendeletet, mintha annak bevezetésével
valami csoda, vagy mi következne be. Azt
hiszem, nem így lesz. Azt hiszem, súlyos
pofáraesés lesz a vége, ha ettől várjuk
gondjaink megoldását. A jelenlegi jog-
szabályok alapján – bár kétségtelen,
hogy némelyik végletesen elavult –
ugyanis ma is lehetne intézkedni. Ha
meglenne a szándék. 

Valamelyik nap volt az egyik  bulvárcsa-
tornán egy hír, amit mobiltelefonnal ké-
szült videóval illusztráltak: egy a repülő-
térre érkező hölgy kezéből szabályosan
kitépte a táskát az ott lebzselő „taxisok”
egyike, hogy mindenképpen vele utaz-
zon. A többiek meg asszisztáltak eh-
hez, továbbá takarták a jelenetet,
hogy megakadályozzák az eset kame-
rázását. A repülőtér szóvivője pedig –
immár sokadszor – azzal mentegető-
dzött, hogy nem tudnak mit tenni.
Hát, nem tudom… 

Az engedély nélküli fuvarozás a ma
érvényes jogszabályok alapján 800
ezer forint bírsággal is büntethető.
Eleddig egy olyan konkrét esetről hal-
lottam, amikor jogtalan taxizás miatt
600 ezer forintra büntettek egy vállal-
kozót. Nyilván több ilyen is volt, de ez

nem elég! A büntetés érvényesítésének
ugyanis gátat szab, hogy nagyrészt nincs-
telen strómanok által tulajdonolt betéti
társaságok, évenként megszűnő, nevet
változtató, felszámolt vagy csődbe vitt
kft.-k üzemeltetik ezeket a taxikat. Az en-
gedély nélküli fuvarozás mellett felmerül
az adócsalás, a munkajogi szabályok
semmibe vétele, és egyéb szabálysérté-
sek, illetve súlyosabb esetben bűncselek-
mények kérdése is. Miért lehet ennyi sza-
bálytalanságot büntetlenül és folyamato-
san elkövetni? Amikor a taxist még azzal
is vegzálják, hogy az előírtnál egy centi-
vel arrébb van felragasztva az engedély-
szám…?

A szabálysértésekről szóló törvény
(2012. évi II. törvény a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről) ter-
mészetesen a pénzbírság mellett több
más büntetési és intézkedési tételt is
megenged:

7. § (1) A szabálysértés miatt alkal-
mazható büntetések:

a) a szabálysértési elzárás,
b) a pénzbírság,
c) a közérdekű munka.
(2) A büntetések önállóan és – a (3)

és (4) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – egymás mellett is kiszabha-
tók.

(3) A szabálysértési elzárás mellett
nem szabható ki közérdekű munka.

(4) E törvény megállapíthatja egyes
szabálysértési tényállások esetén

a) a büntetés, intézkedés kiszabásá-
nak további törvényi feltételeit,

b) az egyes büntetések, valamint a
helyszíni bírság kiszabásának kizártsá-
gát,

c) a helyszíni eljárásra, valamint a
büntetés, intézkedés végrehajtására
vonatkozó eltérő szabályokat.

8. § (1) A szabálysértés miatt alkal-
mazható intézkedések:

a) a járművezetéstől eltiltás,
b) az elkobzás,
c) a kitiltás,
d) a figyelmeztetés.

(2) Figyelmeztetés
mellett csak elkob-
zás alkalmazható, az
intézkedések egyéb

esetekben önállóan, egymás vagy
büntetés mellett is alkalmazhatók.
Ha a szabálysértőt nem csukják le,

nem ítélik közérdekű munkára, „csak”
pénzbírságra, akkor semmi nem gátolja
meg abban, hogy tevékenységét – ese-
tünkben a jogosulatlan fuvarozást – akár
már másnap is folytassa. Hiszen az esz-
köze megvan hozzá (taxinak látszó autó),
a pénzbüntetést meg úgy sem fizeti be,
hiszen nem tudják rajta behajtani. Az in-
tézkedések között van azonban egy olyan
pont, amelynek alkalmazása a további
jogsértést is megakadályozná. Jelesül az
elkobzást emelném ki, mint hatékonynak
tűnő módszert. Ha nincs eszköz (autó),
akkor elég nehéz lenne fuvarozni. Továb-
bá egy esetleg milliós értékű jármű el-
vesztése már „fáj”… Az elkobzás szabá-
lyai a következők (id. tv.): 

18. § (1) El kell kobozni azt a dol-
got:

a) amelyet a szabálysértés elkö-
vetéséhez eszközül használtak
vagy arra szántak,

b) amelynek a birtoklása jogszabály-
ba ütközik, vagy amely veszélyezteti a
közbiztonságot,

c) amely szabálysértés elkövetése
útján jött létre,

d) amelyre a szabálysértést elkövet-
ték, vagy amelyet a szabálysértés be-
fejezését követően e dolog elszállítá-
sa céljából használtak,

e) amelyet az eljárás alá vont sze-
mély a szabálysértés elkövetéséért a
tulajdonostól vagy annak hozzájárulá-
sával mástól kapott.

(2) Az elkobzás önállóan és akkor is
alkalmazható, ha az eljárás alá vont
személy nem vonható felelősségre.

(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontja
esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendel-
ni, ha a dolog nem az eljárás alá vont
személy tulajdona, kivéve, ha a tulaj-
donos az elkövetésről előzetesen tu-
dott,

b) az elkobzás kivételesen mellőz-
hető, ha az az eljárás alá vont személy-

13

Kilátástalanság

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből 

Taxisbúcsú
Sándorfi Dániel hajtási engedélye 1926-ban kelt. Taxi volánja mögé 1949-ben ült, s két hete,
79 évesen még vezetett. 58 esztendő alatt több mint 1 millió kilométert autózott baleset, mi
több, egyetlen karcolás nélkül. A taxizó budapestiek jól ismerték, szerették, keze alatt generá-
ciók nőttek fel. Most végleg elautózott. A napokban kockás Ladájába belerohant egy kamion.
A baleset  következtében - hat nappal a nyolcvanadik születésnapja előtt - meghalt.

(b.sz.p.)
Esti Hírlap, 1984. szeptember 5.
Juhász Péter gyűjteményéből 
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

Egy jóakarója feldobhatta azt a szegedi taxist, aki 2015.
február 13-án délután felvett három koszovói migránst
Szeged-Hattyas telepen, majd útba indultak egy közeli
szálláshelyre. Pár száz métert tettek meg, amikor a
rendőrök igazoltatták, majd előállították őket a városi
rendőrkapitányságra. A taxi vezetője ellen büntetőeljá-
rást indult, és gyorsított eljárásban már meg is született
a jogerős ítélet.

A magyar társadalom jellemzője a „dögöljön meg a szomszéd lo-
va” mentalitás, melynek egyik példája az alábbi eset, mely idén
februárban történt Szegeden. Az egyik helyi fuvarozó „fülest” ka-
pott ismerősétől, hogy azonnal induljon a Tisza-parti város
Hattyas telepére, ahol három illegálisan hazánkban tartózkodó
koszovói ember várja. A sofőr megérkezett a helyszínre, fölvette
a kuncsaftokat, akiket a település egy meghatározott szállójára
kellett vinnie. Elindultak a címre, ám párszáz méterrel távolabb a
rendőrség megállította a taxit, igazoltatta annak utasait, majd
mind a négy személyt előállította a városi rendőrkapitányságra. A
kihallgatások során kiderült, a három külföldi nem sokkal koráb-
ban Szerbia felől érkezett engedély és papírok nélkül Magyaror-
szágra. A személyszállító elleni nyomozati iratban a következő

állt: „ a gyanúsított vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyúj-
tott az Európai Unió területén jogellenesen tartózkodó szemé-
lyeknek, mellyel elkövette a jogellenes tartózkodás elősegítésé-
nek vétségét”.

A szabályszegő sofőr igen csak pórul járt, ugyanis a február
13-án, pénteken elkövetett jogsértését gyorsított eljárásban tár-
gyalták, így nyolc napon belül bíróság elé állították, ahol a Szege-
di Járásbíróság nyomozási bírója 1 év 6 hónap próbára bocsátást
szabott ki, ami jogerőre is emelkedett.

A büntetésnek visszatartó hatása lehet, ugyanis a próbára bo-
csátás ideje alatt elkövetett jogsértésnek visszaható ereje van er-
re a döntésre is. Az érintett taxisnak igen csak ügyelnie kell arra,
hogy a jog talaján végezze munkáját, különben pillanatok alatt
rács mögött találhatja magát. k.z.t.  

Egy év hat hónap próbára bocsátás

Koszovói migránsoknak segített

Újabb légitársaságot üdvözölhetünk a fővárosban
Ismét egy új légitársaságot köszönthetünk a Liszt Ferenc Nem-
zetközi repülőtéren. 

Darwin Airline  „B” terminál
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É n már bizto-
san nem cse-
rélek autót,

ha ez lejár. Mire?
Négy-öt évre hitelbe verem magam,
aztán lehet, hogy jövőre már nem is
lesz taxi, csak UBER. Veszek valami
csotrogányt, oszt belépek oda!

Sokan fognak így dönteni. Átmennek va-
lamelyik car-sharing céghez. Az utas még
örülni is fog neki, ha egy sárga, teljes
mértékben taxinak látszó autó érkezik,
amelynek tarifája viszont olcsó. Persze
könnyen lehet olcsó, ha nem kell sem
adót, sem bármiféle járulékot fizetni, és
ha történetesen egy kis fogyasztású autó-
val dolgozik az illető, akkor még azt is
mondhatjuk, hogy megéri. Legalábbis
eleinte. Különösen, hogy társasági tagdí-
jat sem fizet. 

Ha hamarosan nem történik valami
számunkra kedvező változás, ennek a fo-
lyamatnak súlyos következményei lesz-
nek: például a taxizásból szépen lassan
eltűnnek a készpénzes fuvarok (az éjsza-
kában ez már markánsan látható ma is).
Mivel az Uber és társai tudomásom sze-
rint nem tud számlát adni a fuvardíjról
(egyelőre), a taxisoknak maradnak a cé-
ges fuvarok. Amelyek átutalással, bank-
kártyával, taxikártyával fizetnek. Követke-
zésképpen a taxisnak kell megfinanszí-
roznia az egész havi forgalmát, hiszen
ezek a pénzek csak késve érkeznek be.
A bankszámlára érkező fuvardíj ugyanis
legtöbbször nem azonnali. Továbbá nyo-
ma is van…

Úgy várjuk az évek óta vajúdó kormány-
rendeletet, mintha annak bevezetésével
valami csoda, vagy mi következne be. Azt
hiszem, nem így lesz. Azt hiszem, súlyos
pofáraesés lesz a vége, ha ettől várjuk
gondjaink megoldását. A jelenlegi jog-
szabályok alapján – bár kétségtelen,
hogy némelyik végletesen elavult –
ugyanis ma is lehetne intézkedni. Ha
meglenne a szándék. 

Valamelyik nap volt az egyik  bulvárcsa-
tornán egy hír, amit mobiltelefonnal ké-
szült videóval illusztráltak: egy a repülő-
térre érkező hölgy kezéből szabályosan
kitépte a táskát az ott lebzselő „taxisok”
egyike, hogy mindenképpen vele utaz-
zon. A többiek meg asszisztáltak eh-
hez, továbbá takarták a jelenetet,
hogy megakadályozzák az eset kame-
rázását. A repülőtér szóvivője pedig –
immár sokadszor – azzal mentegető-
dzött, hogy nem tudnak mit tenni.
Hát, nem tudom… 

Az engedély nélküli fuvarozás a ma
érvényes jogszabályok alapján 800
ezer forint bírsággal is büntethető.
Eleddig egy olyan konkrét esetről hal-
lottam, amikor jogtalan taxizás miatt
600 ezer forintra büntettek egy vállal-
kozót. Nyilván több ilyen is volt, de ez

nem elég! A büntetés érvényesítésének
ugyanis gátat szab, hogy nagyrészt nincs-
telen strómanok által tulajdonolt betéti
társaságok, évenként megszűnő, nevet
változtató, felszámolt vagy csődbe vitt
kft.-k üzemeltetik ezeket a taxikat. Az en-
gedély nélküli fuvarozás mellett felmerül
az adócsalás, a munkajogi szabályok
semmibe vétele, és egyéb szabálysérté-
sek, illetve súlyosabb esetben bűncselek-
mények kérdése is. Miért lehet ennyi sza-
bálytalanságot büntetlenül és folyamato-
san elkövetni? Amikor a taxist még azzal
is vegzálják, hogy az előírtnál egy centi-
vel arrébb van felragasztva az engedély-
szám…?

A szabálysértésekről szóló törvény
(2012. évi II. törvény a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről) ter-
mészetesen a pénzbírság mellett több
más büntetési és intézkedési tételt is
megenged:

7. § (1) A szabálysértés miatt alkal-
mazható büntetések:

a) a szabálysértési elzárás,
b) a pénzbírság,
c) a közérdekű munka.
(2) A büntetések önállóan és – a (3)

és (4) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – egymás mellett is kiszabha-
tók.

(3) A szabálysértési elzárás mellett
nem szabható ki közérdekű munka.

(4) E törvény megállapíthatja egyes
szabálysértési tényállások esetén

a) a büntetés, intézkedés kiszabásá-
nak további törvényi feltételeit,

b) az egyes büntetések, valamint a
helyszíni bírság kiszabásának kizártsá-
gát,

c) a helyszíni eljárásra, valamint a
büntetés, intézkedés végrehajtására
vonatkozó eltérő szabályokat.

8. § (1) A szabálysértés miatt alkal-
mazható intézkedések:

a) a járművezetéstől eltiltás,
b) az elkobzás,
c) a kitiltás,
d) a figyelmeztetés.

(2) Figyelmeztetés
mellett csak elkob-
zás alkalmazható, az
intézkedések egyéb

esetekben önállóan, egymás vagy
büntetés mellett is alkalmazhatók.
Ha a szabálysértőt nem csukják le,

nem ítélik közérdekű munkára, „csak”
pénzbírságra, akkor semmi nem gátolja
meg abban, hogy tevékenységét – ese-
tünkben a jogosulatlan fuvarozást – akár
már másnap is folytassa. Hiszen az esz-
köze megvan hozzá (taxinak látszó autó),
a pénzbüntetést meg úgy sem fizeti be,
hiszen nem tudják rajta behajtani. Az in-
tézkedések között van azonban egy olyan
pont, amelynek alkalmazása a további
jogsértést is megakadályozná. Jelesül az
elkobzást emelném ki, mint hatékonynak
tűnő módszert. Ha nincs eszköz (autó),
akkor elég nehéz lenne fuvarozni. Továb-
bá egy esetleg milliós értékű jármű el-
vesztése már „fáj”… Az elkobzás szabá-
lyai a következők (id. tv.): 

18. § (1) El kell kobozni azt a dol-
got:

a) amelyet a szabálysértés elkö-
vetéséhez eszközül használtak
vagy arra szántak,

b) amelynek a birtoklása jogszabály-
ba ütközik, vagy amely veszélyezteti a
közbiztonságot,

c) amely szabálysértés elkövetése
útján jött létre,

d) amelyre a szabálysértést elkövet-
ték, vagy amelyet a szabálysértés be-
fejezését követően e dolog elszállítá-
sa céljából használtak,

e) amelyet az eljárás alá vont sze-
mély a szabálysértés elkövetéséért a
tulajdonostól vagy annak hozzájárulá-
sával mástól kapott.

(2) Az elkobzás önállóan és akkor is
alkalmazható, ha az eljárás alá vont
személy nem vonható felelősségre.

(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontja
esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendel-
ni, ha a dolog nem az eljárás alá vont
személy tulajdona, kivéve, ha a tulaj-
donos az elkövetésről előzetesen tu-
dott,

b) az elkobzás kivételesen mellőz-
hető, ha az az eljárás alá vont személy-
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Kilátástalanság

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből 

Taxisbúcsú
Sándorfi Dániel hajtási engedélye 1926-ban kelt. Taxi volánja mögé 1949-ben ült, s két hete,
79 évesen még vezetett. 58 esztendő alatt több mint 1 millió kilométert autózott baleset, mi
több, egyetlen karcolás nélkül. A taxizó budapestiek jól ismerték, szerették, keze alatt generá-
ciók nőttek fel. Most végleg elautózott. A napokban kockás Ladájába belerohant egy kamion.
A baleset  következtében - hat nappal a nyolcvanadik születésnapja előtt - meghalt.

(b.sz.p.)
Esti Hírlap, 1984. szeptember 5.
Juhász Péter gyűjteményéből 
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

Egy jóakarója feldobhatta azt a szegedi taxist, aki 2015.
február 13-án délután felvett három koszovói migránst
Szeged-Hattyas telepen, majd útba indultak egy közeli
szálláshelyre. Pár száz métert tettek meg, amikor a
rendőrök igazoltatták, majd előállították őket a városi
rendőrkapitányságra. A taxi vezetője ellen büntetőeljá-
rást indult, és gyorsított eljárásban már meg is született
a jogerős ítélet.

A magyar társadalom jellemzője a „dögöljön meg a szomszéd lo-
va” mentalitás, melynek egyik példája az alábbi eset, mely idén
februárban történt Szegeden. Az egyik helyi fuvarozó „fülest” ka-
pott ismerősétől, hogy azonnal induljon a Tisza-parti város
Hattyas telepére, ahol három illegálisan hazánkban tartózkodó
koszovói ember várja. A sofőr megérkezett a helyszínre, fölvette
a kuncsaftokat, akiket a település egy meghatározott szállójára
kellett vinnie. Elindultak a címre, ám párszáz méterrel távolabb a
rendőrség megállította a taxit, igazoltatta annak utasait, majd
mind a négy személyt előállította a városi rendőrkapitányságra. A
kihallgatások során kiderült, a három külföldi nem sokkal koráb-
ban Szerbia felől érkezett engedély és papírok nélkül Magyaror-
szágra. A személyszállító elleni nyomozati iratban a következő

állt: „ a gyanúsított vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyúj-
tott az Európai Unió területén jogellenesen tartózkodó szemé-
lyeknek, mellyel elkövette a jogellenes tartózkodás elősegítésé-
nek vétségét”.

A szabályszegő sofőr igen csak pórul járt, ugyanis a február
13-án, pénteken elkövetett jogsértését gyorsított eljárásban tár-
gyalták, így nyolc napon belül bíróság elé állították, ahol a Szege-
di Járásbíróság nyomozási bírója 1 év 6 hónap próbára bocsátást
szabott ki, ami jogerőre is emelkedett.

A büntetésnek visszatartó hatása lehet, ugyanis a próbára bo-
csátás ideje alatt elkövetett jogsértésnek visszaható ereje van er-
re a döntésre is. Az érintett taxisnak igen csak ügyelnie kell arra,
hogy a jog talaján végezze munkáját, különben pillanatok alatt
rács mögött találhatja magát. k.z.t.  

Egy év hat hónap próbára bocsátás

Koszovói migránsoknak segített

Újabb légitársaságot üdvözölhetünk a fővárosban
Ismét egy új légitársaságot köszönthetünk a Liszt Ferenc Nem-
zetközi repülőtéren. 

Darwin Airline  „B” terminál
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re vagy a dolog tulajdonosára a sza-
bálysértés súlyával arányban nem álló,
méltánytalan hátrányt jelentene,

feltéve, hogy az elkobzás mellőzé-
sét nemzetközi jogi kötelezettség nem
zárja ki.

(4) Az elkobzott dolog tulajdonjoga
az államra száll.

(5) Nincs helye elkobzás elrendelé-
sének, ha a cselekmény elkövetése

óta két év eltelt, kivéve, ha az elkobzás
tárgyának birtoklása jogellenes.

(6) Nincs helye az elkobzás fogana-
tosításának a kölcsönzött kulturális ja-
vak különleges védelméről szóló tör-
vény szerinti védelem esetén a külön-
leges védelem időtartama alatt.
Hozzáteszem, nem vagyok jogász. Nyil-

ván ez a dolog nem ilyen egyszerű, talán
vannak kiskapuk is. De a taxis, aki nap

mint nap az utcán szembesül azzal, hogy
arcátlan módon minden engedély nélküli
„vállalkozók” viszik az ő utasait, semmi-
lyen közterhet nem fizetve, jogosan hábo-
rodik fel, és kéri számon immár egyre
hangosabban, hogy szülessen meg vég-
re a régen várt rendelet, vagy legalább a
jelenlegi jogszabályok mentén történjen
hatékony intézkedés és érdemi változás.  

-oli-
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Eltérő közlekedési szabályok 

Mustra a szomszédoknál

Aki teheti, igyekszik a nyári hónapokban
egy-két hetet kimozdulni szűkebb környe-
zetéből és külhonban regenerálódni.
Nem árt azonban időben tájékozódni a
legfontosabb tudnivalókról és úgy kivá-
lasztani az útvonalat, célállomást, hogy az
leginkább a kényelmet szolgálja és minél
kevesebb meglepetést okozzon. Vannak
olyan generál szabályok, amelyek szinte
valamennyi uniós országban megegyez-
nek. Így például:

• Az EU teljes területén mindegyik jár-
mű esetében kötelező a biztonsági öv
használata, ideértve a turistabuszokat és a
minibuszokat is.

• A gyermekek számára megfelelő
gyermekbiztonsági rendszerekről kell
gondoskodni a személy- és tehergépko-
csikban, valamint lehetőség szerint más
járművekben is.

• A legtöbb uniós országban tilos veze-
tés közben kihangosító, illetve hangvezér-
lés nélkül mobiltelefont használni.

• A megengedett legmagasabb véral-
koholszint tekintetében eltérések vannak
ugyan az egyes országok között, vannak
tagállamok, amelyek egyáltalán nem enge-
délyezik, hogy a sofőr alkoholfogyasztás
után a volán mögé üljön.

• A különböző típusú utakon és a kü-
lönböző járművekre vonatkozóan EU-
szerte más-más sebességkorlátozás van
hatályban.

• A gépkocsik és a kerékpárok bizton-
sági berendezései tekintetében is eltérő
előírások vannak érvényben a különböző
tagállamokban.

• Egyes országokban kötelező a nap-
pali menetjelző lámpák használata.

• Cipruson, az Egyesült Királyságban,
Írországban és Máltán az úttest bal olda-
lán kell közlekedni.

Vegyük sorra a legfontosabb tudnivaló-
kat a szomszédos országokról:

Ausztria
A sógorok 2178 kilométer autópályával,
150 km alagúttal és 210 km hosszúságú
híddal rendelkeznek.

Matricaárak személyautókra 3,5 tonná-
ig: 

• 10 napra szóló autópálya-matrica ára:
8,70 euró

• 2 hónapra szóló autópálya-matrica
ára: 25,30 euró

• Éves autópálya-matrica ára: 84,40
euró

Amennyiben valakit érvényes matrica
nélkül állítanak meg a rendőrök az autópá-
lyán, 120 eurós pótdíjat kell fizetnie. Ha a
helyszínen nem tudja ezt megtenni, akkor
300–3000 euróig terjedő pénzbírsággal
sújthatják! Matricamanipuláció esetén (pl.
átragasztás, sérült matrica) a helyszíni bír-
ság 240 euró! 

A 10 napos matrica esetében a lyukasz-
tás napja az első nap. A kéthavi matrica a
lyukasztás napját követő második hónap
azonos napján 24 óráig érvényes. Az éves
matrica az érvényesség évét megelőző év
december 1-től az érvényesség évét köve-
tő év január 31-ig használható, azaz érvé-
nyességi ideje 14 hónap.
Ausztriában az autópályák
(A jelzés) és a gyorsforgal-
mi utak (S jelzés) haszná-
latához szükséges matri-
ca, az ennél alsóbbrendű
utak használatához nem
szükséges.

Léteznek még úgyneve-
zett extra díjfizetés ellené-
ben igénybe vehető útsza-
kaszok, hágók, alagutak is
Ausztria területén. Ezeken
fizetőkapuk üzemelnek, de
az interneten előre is meg-
vásárolható a jegy, ponto-

sabban a rendszámra érvé-
nyes áthaladási jog, amit vide-
ós megfigyeléssel ellenőriz-
nek.  

Extra fizetős útszakasz-
ok/árak személygépkocsik ré-
szére a teljes szakaszra: 
A9 - Pyhrn autópálya Bosruck-

nál: 5,00 €
A9 – Pyhrn autópálya Gleinalmnál: 8,50 €
A10 – Tauern autópálya: 11,00 €
A11 – Karawanken autópálya: 7,00 €
A13 – Brenner autópálya: 9,00 €
S16 – Arlberg gyorsforgalmi út: 9,50 €
A biztonsági öv és a gyerekülés hasz-

nálata kötelező!
Nem kötelező biztonsági övet használ-

ni:
• a hátramenetben közlekedő, illetve a

parkoló gépjárművek vezetőinek,
• azoknak a személyeknek, akiknek a

testfelépítése nem teszi lehetővé bizton-
sági öv használatát,

• a sürgősségi vagy hivatalos járművek
vezetőinek,

• a szolgálatban lévő taxisofőröknek,
• a legfeljebb 100 km-es távolságon

belül közlekedő, menetrend szerinti jára-
tok utasainak,

• a súlyos testi fogyatékossággal élő
gyermekeknek, ha a gépjármű hátsó ülé-
sén utaznak,

• a mentőautóban vagy a közbizton-
ság/közegészség védelmét szolgáló
egyéb hatósági jármű hátsó ülésén szállí-
tott gyermekeknek, 

Évről évre igyekszünk összegyűjteni azo-
kat az ismérveket, amelyek segíthetik a
nyári szabadság tervezését. A környező
autópályák díjait, valamint azokat az elté-
rő szabályokat is sorra vesszük, amelye-
ket nem árt ismerni. Idén sem hagyunk fel

e hagyományunkkal még akkor sem, ha
mindig hangsúlyozzuk: indulás előtt érde-
mes kinek-kinek tájékozódni az adott
célország éppen hatályos szabályairól.
Jelen összeállításunkban a szomszédos
országokat vettük górcső alá.

80 éves bácsika hazaér,
mondja a szintén koros
feleségének, hogy: 

– Na asszony, feküdj
föl az asztalra, mert ma
eksön lesz. 

Mamóka nem tud mit
tenni, mégiscsak a papa
az úr a háznál, hát föl-
fekszik.

Papóka odahúzza szé-
ket az asztal elé, leül és
rágyújt a pipájára.

Eltelik egy perc, papa
pöfékel. Újabb perc, még
mindig csak pöfékel.

Mama felnéz, és kérdi: 
– Na mi van, papa?
– Mi lenne, április else-

je…!
* * *

A szex olyan mint a
billiárd. Van dákó, van
golyó, van luk, és a fe-
hérnek nem szabad a
lukba mennie…
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• a taxi hátsó ülésen szállított gyerme-
keknek.

Alkoholfogyasztás külön szabályozás
mellett engedélyezett. Gyakorlott gépjár-
művezetők esetében 0,5 ezrelék/liter, vi-
szont akinek 0,8-nél magasabb értéket re-
gisztrálnak, annak a helyszínen bevonják a
jogosítványát. A két évnél frissebb vezetői
engedéllyel rendelkezők, illetve a hivatá-
sos gépjárművezetőknél csupán 0,1 ezre-
lék alkoholszint a megengedett.

Nem árt tudni, hogy a nappali menetjel-
ző fények használata a motor és segéd-
motorkerékpárok esetében kötelező! A
személygépkocsiknak kötelező felszere-
lés az elsősegély láda. Az osztrák rendőr,
ha ki akar tolni a külföldivel, akkor kéri tő-
le a gumikesztyűt és ellenőrzi annak a sza-
vatossági idejét. Amennyiben az nem
megfelelő, 15–50 euró közötti bírságot
szab ki.

Ugyancsak kötelező az elakadásjelző
háromszög, valamint a fényvisszaverő mel-
lény, amelynek az utastérben kell lennie.
Célszerű annyi mellénnyel rendelkezni,
amennyiben utaznak a járműben.

Ausztriában a 3,5 tonnát meg nem hala-
dó motorkerékpárokra, személyautókra az
alábbi sebességkorlátozások vonatkoz-
nak:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 100 km/h
Autópályán, autóúton: 130 km/h

Szlovénia
Az országban 660 km autópályát lehet
használni a matrica beszerzése után.

Hétnapos matrica: 15 euró (2B: 30 euró) 
Havi matrica: 30 euró (2B: 60 euró) 
Éves matrica: 110 euró (2B: 220 euró)

Új kategória a „2B”, amibe azok a jár-
művek tartoznak, amelyek motorháztetejé-
nek felső széle min. 130 cm, de nem ne-
hezebb 3,5 tonnánál.  

A gépjárműben mobiltelefon használa-
ta csak kihangosítóval engedélyezett. Al-
koholfogyasztás gyakorlott vezetők eseté-
ben 0,5 ezrelék, míg kezdő sofőrök és hi-
vatásosok esetében a zéró tolerancia van
érvényben. A tompított fényszóró haszná-
lata nappal is kötelező, a gépjármű kötele-
ző felszerelései között szerepel az elaka-
dásjelző háromszög, fényvisszaverő mel-
lény, elsősegély doboz, és az izzókészlet.

A 3,5 tonnát meg nem haladó motorke-
rékpárok, személyautókra az alábbi se-
bességkorlátozások vonatkoznak:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h

Lakott területen belül léteznek úgyneve-
zett gyalogosövezetek, ahol 10 km/h a
megengedett legnagyobb sebesség,
amennyiben engedélyezett a behajtás. 

Horvátország
Ma már 1250 km autópályán lehet igen
lendületesen haladni a déli szomszédnál,
ahol a kapus rendszer van érvényben. Kb.
48 kuna, azaz 2000 forintnak megfelelő
összegért lehet 100 kilométert megtenni. 
Jelentősen megkönnyíti a horvát tenger-
partra való lejutást, hogy Budapesttől
egészen Rijekáig, valamint Splitig már vé-
gig jó minőségű autópályán lehet haladni!
A Budapest–Rijeka távolság kereken 500
km, 5 óra alatt megtehető! 

A Gorican/Letenye – Rijeka felé autó-
zók akár 3 óra alatt eljuthatnak a határtól
a tengerpartig. A magyar határ után az el-
ső kapu Goricannál található, innen a ten-
gerig több fizetős kapun is át kell haladni,
melynek díjai személygépkocsival közleke-
dők részére: 

Gorican (magyar határ) – Zágráb-kelet
(Sveta Helena): 42 kn 

Zágráb-nyugat (Lučko) – Rijeka (Kun):
70 kn 

Zágráb-nyugat (Lučko) – Split
(Dugopolje): 174 kn 

Krk-híd: 35 kn  
Nagyobb tengerparti városok távolsá-

ga Zágrábtól: 
• Rijeka 152 km
• Pula 246 km
• Zadar 266 km
• Sibenik 322 km
• Split 380 km
• Dubrovnik 577 km
Gyakorlott vezetők számára 0,5 ezrelék

véralkoholszintig engedélyezett szeszes-
ital fogyasztása. Hivatásos és kezdő jár-
művezetők esetében itt is a zéró toleran-
cia van érvényben. 

Motorkerékpárok és segéd-motorkerék-
párok esetében egész évben kötelező a
tompított világítás használata. Gépjármű-
vek esetében ez a téli időszakra korlátozó-
dik.

A személyautók csomagtartójában el-
lenőrizhetik a rendőrök az elakadásjelző
háromszög meglétét, az elsősegélyládát,
a fényvisszaverő mellényt, valamint az izzó-
készletet. Ez utóbbiak esetében a xenon
és a led fényforrásoknál ettől eltekinte-
nek.

Akik szívesen pattannak nyeregbe, azok
figyeljenek arra, hogy este és korlátozott
látási viszonyok között viseljenek fényvisz-
szaverő mellényt, mert az előírás. A fejvé-
dő használata 16 év alatt ugyancsak köte-
lező.

A helyi sebességkorlátozások a követ-
kezők:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h

Nem csupán az üdülőövezetekben, de ki-
sebb településeken belül is gyakori a 30
km/h valamint a 10 km/h korlátozás, amit ér-

demes komolyan venni, mert súlyos bírság
jár e szabályok figyelmen kívül hagyóira.

Szerbia
Az országba történő belépéshez érvényes
útlevél szükséges, amelynek minimum 6
hónapig érvényesnek kell lennie, illetve el-
fogadják a kártyaalapú személyigazol-
ványt is. Használható a „nemzeti” jogosít-
vány, kiegészítő nemzetközi változatára
csak autóbérléskor van általában szük-
ség, mert a cégek azt megkövetelhetik.
Az ország 630 km autópályával rendelke-
zik, amelynél a kapus rendszert alkalmaz-
zák. Átlagosan 4,5 eurót kell fizetni 100
km használatáért. 

Néhány fontosabb szakasz sze-
mélyautókra vonatkozó díjai:

Szabadka – Újvidék - 3,0 EUR
Újvidék – Belgrád - 2,0 EUR
Belgrád – Nis - 6,5 EUR 
Nis – Leskovac - 2,0 EUR
Belgrád – Sid (horvát határ) - 3,0 EUR
Kötelező felszerelés a személygépko-

csiban: pótkerék, tartalék izzókészlet, von-
tatókötél, elakadásjelző háromszög, első-
segélyláda, fényvisszaverő mellény. Ok-
mányok közül: vezetői engedély, forgalmi
engedély, (biztosítási zöldkártya csak
ajánlott), ország felségjelzése, Európai
Balesetbejelentő Nyomtatvány.

A tompított fényszóró használata lakott
területen és azon kívül is kötelező. A meg-
felelő rutinnal rendelkező vezetők számá-
ra itt is megengedett a kisebb mértékű al-
koholfogyasztás. A 0,5 ezrelék a határér-
ték. Háromperces vagy hosszabb egy
helyben tartózkodás az úton parkolásnak
minősül. 3–12 éves korig gyermekek a ve-
zető melletti ülésen nem szállíthatók (3
éves korig csecsemők biztonsági gyer-

A szõke megkapja a vadászenge-
délyt, büszkén mutogatja a férjének.
Rögtön ki is szeretné próbálni, hiába
kérleli a férje, hogy várjon még vele.
Elindul a szõke vadászni, a férje azért
biztos, ami biztos titokban követi. El
is dördül egy lövés, majd hatalmas
veszekedést hall a férj:

– Nézze hölgyem, nem vitatkozom
tovább magával... Rendben van, le-
gyen szarvas, csak engedje meg,
hogy levegyem róla a nyerget.
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re vagy a dolog tulajdonosára a sza-
bálysértés súlyával arányban nem álló,
méltánytalan hátrányt jelentene,

feltéve, hogy az elkobzás mellőzé-
sét nemzetközi jogi kötelezettség nem
zárja ki.

(4) Az elkobzott dolog tulajdonjoga
az államra száll.

(5) Nincs helye elkobzás elrendelé-
sének, ha a cselekmény elkövetése

óta két év eltelt, kivéve, ha az elkobzás
tárgyának birtoklása jogellenes.

(6) Nincs helye az elkobzás fogana-
tosításának a kölcsönzött kulturális ja-
vak különleges védelméről szóló tör-
vény szerinti védelem esetén a külön-
leges védelem időtartama alatt.
Hozzáteszem, nem vagyok jogász. Nyil-

ván ez a dolog nem ilyen egyszerű, talán
vannak kiskapuk is. De a taxis, aki nap

mint nap az utcán szembesül azzal, hogy
arcátlan módon minden engedély nélküli
„vállalkozók” viszik az ő utasait, semmi-
lyen közterhet nem fizetve, jogosan hábo-
rodik fel, és kéri számon immár egyre
hangosabban, hogy szülessen meg vég-
re a régen várt rendelet, vagy legalább a
jelenlegi jogszabályok mentén történjen
hatékony intézkedés és érdemi változás.  

-oli-
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Eltérő közlekedési szabályok 

Mustra a szomszédoknál

Aki teheti, igyekszik a nyári hónapokban
egy-két hetet kimozdulni szűkebb környe-
zetéből és külhonban regenerálódni.
Nem árt azonban időben tájékozódni a
legfontosabb tudnivalókról és úgy kivá-
lasztani az útvonalat, célállomást, hogy az
leginkább a kényelmet szolgálja és minél
kevesebb meglepetést okozzon. Vannak
olyan generál szabályok, amelyek szinte
valamennyi uniós országban megegyez-
nek. Így például:

• Az EU teljes területén mindegyik jár-
mű esetében kötelező a biztonsági öv
használata, ideértve a turistabuszokat és a
minibuszokat is.

• A gyermekek számára megfelelő
gyermekbiztonsági rendszerekről kell
gondoskodni a személy- és tehergépko-
csikban, valamint lehetőség szerint más
járművekben is.

• A legtöbb uniós országban tilos veze-
tés közben kihangosító, illetve hangvezér-
lés nélkül mobiltelefont használni.

• A megengedett legmagasabb véral-
koholszint tekintetében eltérések vannak
ugyan az egyes országok között, vannak
tagállamok, amelyek egyáltalán nem enge-
délyezik, hogy a sofőr alkoholfogyasztás
után a volán mögé üljön.

• A különböző típusú utakon és a kü-
lönböző járművekre vonatkozóan EU-
szerte más-más sebességkorlátozás van
hatályban.

• A gépkocsik és a kerékpárok bizton-
sági berendezései tekintetében is eltérő
előírások vannak érvényben a különböző
tagállamokban.

• Egyes országokban kötelező a nap-
pali menetjelző lámpák használata.

• Cipruson, az Egyesült Királyságban,
Írországban és Máltán az úttest bal olda-
lán kell közlekedni.

Vegyük sorra a legfontosabb tudnivaló-
kat a szomszédos országokról:

Ausztria
A sógorok 2178 kilométer autópályával,
150 km alagúttal és 210 km hosszúságú
híddal rendelkeznek.

Matricaárak személyautókra 3,5 tonná-
ig: 

• 10 napra szóló autópálya-matrica ára:
8,70 euró

• 2 hónapra szóló autópálya-matrica
ára: 25,30 euró

• Éves autópálya-matrica ára: 84,40
euró

Amennyiben valakit érvényes matrica
nélkül állítanak meg a rendőrök az autópá-
lyán, 120 eurós pótdíjat kell fizetnie. Ha a
helyszínen nem tudja ezt megtenni, akkor
300–3000 euróig terjedő pénzbírsággal
sújthatják! Matricamanipuláció esetén (pl.
átragasztás, sérült matrica) a helyszíni bír-
ság 240 euró! 

A 10 napos matrica esetében a lyukasz-
tás napja az első nap. A kéthavi matrica a
lyukasztás napját követő második hónap
azonos napján 24 óráig érvényes. Az éves
matrica az érvényesség évét megelőző év
december 1-től az érvényesség évét köve-
tő év január 31-ig használható, azaz érvé-
nyességi ideje 14 hónap.
Ausztriában az autópályák
(A jelzés) és a gyorsforgal-
mi utak (S jelzés) haszná-
latához szükséges matri-
ca, az ennél alsóbbrendű
utak használatához nem
szükséges.

Léteznek még úgyneve-
zett extra díjfizetés ellené-
ben igénybe vehető útsza-
kaszok, hágók, alagutak is
Ausztria területén. Ezeken
fizetőkapuk üzemelnek, de
az interneten előre is meg-
vásárolható a jegy, ponto-

sabban a rendszámra érvé-
nyes áthaladási jog, amit vide-
ós megfigyeléssel ellenőriz-
nek.  

Extra fizetős útszakasz-
ok/árak személygépkocsik ré-
szére a teljes szakaszra: 
A9 - Pyhrn autópálya Bosruck-

nál: 5,00 €
A9 – Pyhrn autópálya Gleinalmnál: 8,50 €
A10 – Tauern autópálya: 11,00 €
A11 – Karawanken autópálya: 7,00 €
A13 – Brenner autópálya: 9,00 €
S16 – Arlberg gyorsforgalmi út: 9,50 €
A biztonsági öv és a gyerekülés hasz-

nálata kötelező!
Nem kötelező biztonsági övet használ-

ni:
• a hátramenetben közlekedő, illetve a

parkoló gépjárművek vezetőinek,
• azoknak a személyeknek, akiknek a

testfelépítése nem teszi lehetővé bizton-
sági öv használatát,

• a sürgősségi vagy hivatalos járművek
vezetőinek,

• a szolgálatban lévő taxisofőröknek,
• a legfeljebb 100 km-es távolságon

belül közlekedő, menetrend szerinti jára-
tok utasainak,

• a súlyos testi fogyatékossággal élő
gyermekeknek, ha a gépjármű hátsó ülé-
sén utaznak,

• a mentőautóban vagy a közbizton-
ság/közegészség védelmét szolgáló
egyéb hatósági jármű hátsó ülésén szállí-
tott gyermekeknek, 

Évről évre igyekszünk összegyűjteni azo-
kat az ismérveket, amelyek segíthetik a
nyári szabadság tervezését. A környező
autópályák díjait, valamint azokat az elté-
rő szabályokat is sorra vesszük, amelye-
ket nem árt ismerni. Idén sem hagyunk fel

e hagyományunkkal még akkor sem, ha
mindig hangsúlyozzuk: indulás előtt érde-
mes kinek-kinek tájékozódni az adott
célország éppen hatályos szabályairól.
Jelen összeállításunkban a szomszédos
országokat vettük górcső alá.

80 éves bácsika hazaér,
mondja a szintén koros
feleségének, hogy: 

– Na asszony, feküdj
föl az asztalra, mert ma
eksön lesz. 

Mamóka nem tud mit
tenni, mégiscsak a papa
az úr a háznál, hát föl-
fekszik.

Papóka odahúzza szé-
ket az asztal elé, leül és
rágyújt a pipájára.

Eltelik egy perc, papa
pöfékel. Újabb perc, még
mindig csak pöfékel.

Mama felnéz, és kérdi: 
– Na mi van, papa?
– Mi lenne, április else-

je…!
* * *

A szex olyan mint a
billiárd. Van dákó, van
golyó, van luk, és a fe-
hérnek nem szabad a
lukba mennie…
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• a taxi hátsó ülésen szállított gyerme-
keknek.

Alkoholfogyasztás külön szabályozás
mellett engedélyezett. Gyakorlott gépjár-
művezetők esetében 0,5 ezrelék/liter, vi-
szont akinek 0,8-nél magasabb értéket re-
gisztrálnak, annak a helyszínen bevonják a
jogosítványát. A két évnél frissebb vezetői
engedéllyel rendelkezők, illetve a hivatá-
sos gépjárművezetőknél csupán 0,1 ezre-
lék alkoholszint a megengedett.

Nem árt tudni, hogy a nappali menetjel-
ző fények használata a motor és segéd-
motorkerékpárok esetében kötelező! A
személygépkocsiknak kötelező felszere-
lés az elsősegély láda. Az osztrák rendőr,
ha ki akar tolni a külföldivel, akkor kéri tő-
le a gumikesztyűt és ellenőrzi annak a sza-
vatossági idejét. Amennyiben az nem
megfelelő, 15–50 euró közötti bírságot
szab ki.

Ugyancsak kötelező az elakadásjelző
háromszög, valamint a fényvisszaverő mel-
lény, amelynek az utastérben kell lennie.
Célszerű annyi mellénnyel rendelkezni,
amennyiben utaznak a járműben.

Ausztriában a 3,5 tonnát meg nem hala-
dó motorkerékpárokra, személyautókra az
alábbi sebességkorlátozások vonatkoz-
nak:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 100 km/h
Autópályán, autóúton: 130 km/h

Szlovénia
Az országban 660 km autópályát lehet
használni a matrica beszerzése után.

Hétnapos matrica: 15 euró (2B: 30 euró) 
Havi matrica: 30 euró (2B: 60 euró) 
Éves matrica: 110 euró (2B: 220 euró)

Új kategória a „2B”, amibe azok a jár-
művek tartoznak, amelyek motorháztetejé-
nek felső széle min. 130 cm, de nem ne-
hezebb 3,5 tonnánál.  

A gépjárműben mobiltelefon használa-
ta csak kihangosítóval engedélyezett. Al-
koholfogyasztás gyakorlott vezetők eseté-
ben 0,5 ezrelék, míg kezdő sofőrök és hi-
vatásosok esetében a zéró tolerancia van
érvényben. A tompított fényszóró haszná-
lata nappal is kötelező, a gépjármű kötele-
ző felszerelései között szerepel az elaka-
dásjelző háromszög, fényvisszaverő mel-
lény, elsősegély doboz, és az izzókészlet.

A 3,5 tonnát meg nem haladó motorke-
rékpárok, személyautókra az alábbi se-
bességkorlátozások vonatkoznak:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h

Lakott területen belül léteznek úgyneve-
zett gyalogosövezetek, ahol 10 km/h a
megengedett legnagyobb sebesség,
amennyiben engedélyezett a behajtás. 

Horvátország
Ma már 1250 km autópályán lehet igen
lendületesen haladni a déli szomszédnál,
ahol a kapus rendszer van érvényben. Kb.
48 kuna, azaz 2000 forintnak megfelelő
összegért lehet 100 kilométert megtenni. 
Jelentősen megkönnyíti a horvát tenger-
partra való lejutást, hogy Budapesttől
egészen Rijekáig, valamint Splitig már vé-
gig jó minőségű autópályán lehet haladni!
A Budapest–Rijeka távolság kereken 500
km, 5 óra alatt megtehető! 

A Gorican/Letenye – Rijeka felé autó-
zók akár 3 óra alatt eljuthatnak a határtól
a tengerpartig. A magyar határ után az el-
ső kapu Goricannál található, innen a ten-
gerig több fizetős kapun is át kell haladni,
melynek díjai személygépkocsival közleke-
dők részére: 

Gorican (magyar határ) – Zágráb-kelet
(Sveta Helena): 42 kn 

Zágráb-nyugat (Lučko) – Rijeka (Kun):
70 kn 

Zágráb-nyugat (Lučko) – Split
(Dugopolje): 174 kn 

Krk-híd: 35 kn  
Nagyobb tengerparti városok távolsá-

ga Zágrábtól: 
• Rijeka 152 km
• Pula 246 km
• Zadar 266 km
• Sibenik 322 km
• Split 380 km
• Dubrovnik 577 km
Gyakorlott vezetők számára 0,5 ezrelék

véralkoholszintig engedélyezett szeszes-
ital fogyasztása. Hivatásos és kezdő jár-
művezetők esetében itt is a zéró toleran-
cia van érvényben. 

Motorkerékpárok és segéd-motorkerék-
párok esetében egész évben kötelező a
tompított világítás használata. Gépjármű-
vek esetében ez a téli időszakra korlátozó-
dik.

A személyautók csomagtartójában el-
lenőrizhetik a rendőrök az elakadásjelző
háromszög meglétét, az elsősegélyládát,
a fényvisszaverő mellényt, valamint az izzó-
készletet. Ez utóbbiak esetében a xenon
és a led fényforrásoknál ettől eltekinte-
nek.

Akik szívesen pattannak nyeregbe, azok
figyeljenek arra, hogy este és korlátozott
látási viszonyok között viseljenek fényvisz-
szaverő mellényt, mert az előírás. A fejvé-
dő használata 16 év alatt ugyancsak köte-
lező.

A helyi sebességkorlátozások a követ-
kezők:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h

Nem csupán az üdülőövezetekben, de ki-
sebb településeken belül is gyakori a 30
km/h valamint a 10 km/h korlátozás, amit ér-

demes komolyan venni, mert súlyos bírság
jár e szabályok figyelmen kívül hagyóira.

Szerbia
Az országba történő belépéshez érvényes
útlevél szükséges, amelynek minimum 6
hónapig érvényesnek kell lennie, illetve el-
fogadják a kártyaalapú személyigazol-
ványt is. Használható a „nemzeti” jogosít-
vány, kiegészítő nemzetközi változatára
csak autóbérléskor van általában szük-
ség, mert a cégek azt megkövetelhetik.
Az ország 630 km autópályával rendelke-
zik, amelynél a kapus rendszert alkalmaz-
zák. Átlagosan 4,5 eurót kell fizetni 100
km használatáért. 

Néhány fontosabb szakasz sze-
mélyautókra vonatkozó díjai:

Szabadka – Újvidék - 3,0 EUR
Újvidék – Belgrád - 2,0 EUR
Belgrád – Nis - 6,5 EUR 
Nis – Leskovac - 2,0 EUR
Belgrád – Sid (horvát határ) - 3,0 EUR
Kötelező felszerelés a személygépko-

csiban: pótkerék, tartalék izzókészlet, von-
tatókötél, elakadásjelző háromszög, első-
segélyláda, fényvisszaverő mellény. Ok-
mányok közül: vezetői engedély, forgalmi
engedély, (biztosítási zöldkártya csak
ajánlott), ország felségjelzése, Európai
Balesetbejelentő Nyomtatvány.

A tompított fényszóró használata lakott
területen és azon kívül is kötelező. A meg-
felelő rutinnal rendelkező vezetők számá-
ra itt is megengedett a kisebb mértékű al-
koholfogyasztás. A 0,5 ezrelék a határér-
ték. Háromperces vagy hosszabb egy
helyben tartózkodás az úton parkolásnak
minősül. 3–12 éves korig gyermekek a ve-
zető melletti ülésen nem szállíthatók (3
éves korig csecsemők biztonsági gyer-

A szõke megkapja a vadászenge-
délyt, büszkén mutogatja a férjének.
Rögtön ki is szeretné próbálni, hiába
kérleli a férje, hogy várjon még vele.
Elindul a szõke vadászni, a férje azért
biztos, ami biztos titokban követi. El
is dördül egy lövés, majd hatalmas
veszekedést hall a férj:

– Nézze hölgyem, nem vitatkozom
tovább magával... Rendben van, le-
gyen szarvas, csak engedje meg,
hogy levegyem róla a nyerget.
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mekülésben háttal, deaktivált légzsák ese-
tén utazhatnak.) Tilos radardetektor be-
építése, használata, kivételt képez ez alól
navigációs berendezések POI (Point of In-
terest) részegysége!

Megszívlelendő jó tanácsok: Előzéskor
az egész manőver ideje alatt indexelni
kell! Baleset megtörténtekor kötelező a
rendőrséget értesíteni. Vontatáskor a von-
tatott jármű hátsó részén és a vontató jár-
mű elején el kell helyezni a figyelmeztető
háromszöget. Megálló gyermekszállító- és
iskolabuszokat nem szabad addig meg-
előzni, amíg a ki-/beszállás be nem fejező-
dik.

A helyi sebességkorlátozások a követ-
kezők:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 80 km/h
Autóúton: 100 km/h
Autópályán: 120 km/h

Románia
A határátlépéshez elegendő a kártya for-
mátumú személyi igazolvány. Bár nem elő-
írás, mégis javasolt a kötelező felelősség-
biztosítás érvényességét igazoló nemzet-
közi zöldkártya kiváltása. Az ország ösz-
szes közútjához szükséges az ún.
„Rovinieta” megvásárlása, amelyet bárhol
ellenőrizhetnek az ország területén. 

A személygépkocsikra érvényes Rovini-
eta árai:

Éves: 28 euró
90 napos: 13 euró
30 napos: 7 euró
7 napos: 3 euró

A matrica hiánya miatt személygépko-
csik esetén 300-450 RON (75–112
euró), míg autóbuszok és teherautók ese-
tében 1000–4500 RON (250–1125
euró) közötti büntetést szabhatnak ki.

A közlekedési lámpák pirosról azonnal
zöldre váltanak, ezért azokat sokszor má-
sodpercjelzővel látják el. Számítani kell az
erőszakosan előző sofőrökre is. Érdemes
nagyobb követési távolságot tartani. Köz-
úti ellenőrzésnél a sofőr maradjon az au-
tóban, illetve kövesse a rendőr utasításait.
Az utasok az ellenőrzés ideje alatt nem
nyithatják ki a jármű ajtaját. 12 évesnél fia-
talabb gyermek nem szállítható az első
ülésen! Azon személygépkocsi vezetők,
akik a jogosítványt egy éven belül szerez-
ték, a mindenkori max. sebességhatárok-
nál 20 km/h-val kevesebbel haladhatnak! 

Kötelező felszerelés a tűzoltó készülék
személyautók esetében is! Minimális gu-
miprofil-mélység 1,5 mm! A fényvisszaverő
mellényt mindenkinek fel kell vennie, ha a
kocsiból kiszáll, és az úttesten kell tartóz-
kodnia illetve gyalogolnia.

Közúti baleset esetén, ha valamelyik jár-
mű megsérült, függetlenül attól, hogy tör-
tént-e személyi sérülés vagy sem, a rend-
őrséget értesíteni kell, és tőlük igazolást

(„Constatare”-t) kell kérni. Enélkül az autó
nem léphet ki az országból és nem javítha-
tó. Személyi sérülés nélküli kisebb balese-
teket követően a rendőrség nem mindig
száll ki a helyszínre, ilyenkor a mozgáské-
pes járművel a rendőrségre kell menni,
ahol azt szemlézik és kiállítják az igazo-
lást. (Olyan estekben, amikor a román fél
a baleset előidézője, célszerű annak bizto-
sítóját felkeresni, és a szemlét ott elvégez-
tetni a saját járműre vonatkozóan. Ennek
elmulasztása esetén a román biztosítók
nem mindig hajlandók fizetni, arra hivat-
koznak, hogy nincs módjuk a szemlét vég-
rehajtani.) Súlyosabb közlekedési szabály-
sértés (sebességkorlátozás jelentős túllé-
pése, elsőbbség meg nem adása elsősor-
ban gyalogosoknak kijelölt átkelőhelyen,
piros jelzőlámpa figyelmen kívül hagyása,
ittas vezetés stb.) esetén a román hatósá-
gok a külföldi vezetői engedélyt bevonják,
és visszaküldik a származási ország közle-
kedési hatóságainak. Ez a vezetési tilalom
Romániában 90 napig érvényes!

A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Európai úton: 100 km/h
Autópályán: 130 km/h

Ukrajna
A beutazáshoz – az EU tagországaival el-
lentétben – érvényes útlevélre van szük-
ség, vízumra, meghívólevélre azonban nin-
csen. Az országba érkezéskor a kötelező
regisztrációt a határőrség helyben, az út-
levél ellenőrzésekor végzi, amihez egy

adatlapot kell kitölteni. Itt fel kell tüntetni
az utazás célját, a személyes adatokat, il-
letve meg kell adni a pontos szálláshelyet.
A kitöltött lap egyik felét lepecsételve visz-
szaadják, ezt a kilépésig meg kell őrizni. 
Személyautóval mindenképpen érdemes
kis határon átkelni, elkerülve ezzel a kami-
onok és teherautók okozta torlódásokat.
(Ilyen pl. Beregsurány-Asztély, vagy
Tiszabecs-Tiszaújlak. Itt a várakozási idő
általában kb. fél-egy óra. Autóval utazóktól
a határon kérik a „nemzetközi zöldkár-
tyát”. Aki ezzel nem rendelkezik, annak a
határon kell kötnie Ukrajnára érvényes fe-
lelősségbiztosítást az utazás napjaira.
Amennyiben a gépkocsi tulajdonosa nem
utazik, vagy céges autó használata ese-
tén, közjegyző által hitelesített meghatal-
mazás szükséges. Ez kiemelten fontos, e
nélkül nem léphető át a határ.

Ukrajnába vámmentesen bevihető ter-
mékek:

Dohányáru: 200 db cigaretta vagy 250
gramm dohány.

Szeszesital: 1 liter égetett szesz + 2 li-
ter bor + 5 liter sör.

Élelmiszer: csak személyes használatra
hozható be, értéke nem haladhatja meg
az 50 EUR-t fejenként, egy csomagban el-
helyezve, melynek súlya legfeljebb 2 kg le-
het.

Útdíjra – autópályák hiányában – nem
kell számítani. Az üzemanyag jóval ol-
csóbb, a hazai ár kb. 55-60%-a, így érde-
mes a határ után tankolni. Bankkártyát
már a legtöbb kútnál elfogadják, de ezt a
szándékot mindenképpen még a tankolás
előtt kell jelezni.

• Hosszas keresgélés után találtak egy
celebet, aki régebben nem pornózott,
továbbá nincs benne nyolc kiló szili-
kon, nem adócsaló bûnözõ, tényleg ért
valamihez, és meg tud szólalni magya-
rul összetett mondatokban. A kereske-
delmi tévé nem tartott rá igényt…

* * *
• Minden eddiginél nagyobb összeg-
ben elkövetett csalás miatt nyomoz a
rendõrség. Az ellenzékhez köthetõ,
szövevényes bûnügy csúcsán egy vi-
déki piacon dióbelet árusító, 76 éves
hölgy áll, aki nem adott számlát 10
dkg áru átjátszásakor. A tranzakciót
több kormányszimpatizáns kofa is
alá tudja támasztani. A nyomozás je-
lenleg is folyik.

* * *
• Négyes anyák születtek egy csa-
vargyártó mûhelyben.

* * *
• A pornósztár forgatás közben val-
lott múltjáról. Régebben apáca volt.
A producer szerint nem biztos, hogy
folytathatja a filmezést.

* * *
•Együttérzõ rendõrök fogtak közre
egy közterületen fekvõ hajléktalant,
majd közölték vele, hogy ezennel
belakoltatják. A hirtelen fedél alá ke-
rült férfi most zavarodottan téblábol
a lakásban.

* * *
• Tömegszerencse történt az M5-ös
autópályán. Egy iskolásokkal teli
busz hajtott be kis sebességgel az
egyik pihenõhelyre, ahol a diákok ki-
szálltak, hogy megmozgassák elgém-
beredett végtagjaikat. A parkoló mel-
letti füves területen pár perc leforgá-
sa alatt több mint húsz négylevelû ló-
herét szakajtottak a szemfüles nebu-
lók.

* * *
• Családi komédia történt Rákosnya-
kason. Az apa ittasan érkezett haza
feleségéhez és négy kiskorú gyerme-
kéhez, akikkel késõ estig bohócko-
dott, viccelõdött. Az esetet a rendõr-
ségnek a szomszédok jelentették,
akik a hangos kacagásoktól nem tud-
tak aludni.

Április elsejei fárasztó…
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A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 60 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Európai úton: 110 km/h
Autópályán: 120 km/h

Szlovákia
Az országba történő belépéshez elegen-
dő a személyi igazolvány. Gépjárműveze-
téshez elfogadják a magyar jogosítványt.
Ennek nemzetközi változatára csak autó-
bérléskor van általában szükség. Nem elő-
írás, mégis javasolt a kötelező felelősség-
biztosítás érvényességét igazoló nemzet-
közi zöldkártya kiváltása.

Autópálya-matrica árak Szlovákiában: 
• 10 napos: 10 euró
• egyhavi (a vásárlás napjától 30 napig

érvényes): 14 euró
• éves (január 1-től a következő év janu-

ár 31-ig): 50 euró
Fontos! A matricát a vezetőülésből néz-

ve a szélvédő jobb felső sarkára, belülről

kell felragasztani (azaz az anyósülés elé),
teljes terjedelmével! Az ellenőrző szel-
vényt (amire a matrica rá van ragasztva vá-
sárláskor) meg kell őrizni és a kocsi rend-
számát rá kell írni! A már érvénytelenné
vált autópálya-matricákat el kell távolítani a
szélvédőről! 

Szlovákiában a zéró tolerancia van ér-
vényben, így az alkoholfogyasztás a gép-
járművezetők számára nem engedélye-
zett. A tompított fényszóró használata nap-
pal is kötelező. A gépjárművek kötelező
felszerelése közé tartozik az elakadásjel-
ző háromszög, valamint a fényvisszaverő
mellény. Radar detektorok használata ti-
los (a passzívé is)! GPS-készüléket nem
szabad a szélvédő közepénél elhelyezni,
mivel a sofőrt ott zavarja! 

A kerékpárosok részére a fejvédő köte-
lező, míg a fényvisszaverő mellény haszná-
lata csak rossz látási viszonyok között elő-
írás.

A sebességhatár-túllépést szigorúan

büntetik (160–830 euró). Balesetnél a
rendőrség helyszínelése csak akkor in-
gyenes, ha nagy anyagi kár vagy pedig
személyi sérülés is történt, egyébként 170
eurót kell fizetni érte!

A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autópályán/autóúton: 130 km/h
Autópályán/autóúton lakott területen:

90 km/h

Végül egy újdonság: aki okostelefonnal
rendelkezik, az letölthet egy applikációt,
mely segítségével, amely országban ha-
lad, annak a tagállamnak az érvényes köz-
lekedési szabályait ismerheti meg. Ha ide-
haza történik ennek letöltése, úgy roa-
ming díjat sem kell ezért fizetni.

Következő lapszámunkban a kissé távo-
labbi, de közkedvelt üdülőhelyek országa-
inak szabályait ismerhetik meg olvasóink.

Összeállította:
Kovács Zoltán Tamás

V. József Attila - Október 6. sarok

!Forgalmirend-változás történt a József Attila utcában a Széchenyi
tér felé vezető oldalon. A jobb oldali sávból kötelező jobbra fordul-

ni a kerékpárosok kivételével. Engedélyezzék, hogy a taxik is mehes-
senek egyenesen.
• Egy adott sávból, ahonnan a járművek alapvetően csak jobbra ka-
nyarodhatnak, a taxik egyenes továbbhaladását csak úgy lehet bizto-
sítani, ha az buszsáv. Tekintettel arra, hogy a József Attila utcában, a
Duna irányában csak az Október 6. utca után van buszforgalom, az
Október 6. utca előtt autóbusz forgalmi sávot kijelölni nem lehetsé-
ges, így a szélső sávból a taxik egyenes továbbhaladását engedé-
lyezni nem lehetséges. 
V. Károly körút 2. 

!Félreérthetőek a továbbhaladást szabályzó jelzőtáblák. Mindkettő
szerint tilos balra fordulni. Célszerű lenne a jelzőtáblákat lecserél-

ni, a jobb oldalit „Kötelező haladási irány, jobbra”, a bal oldalit „Kö-
telező haladási irány, egyenesen” jelzőtáblákra. 

• A „Balra bekanyarodni tilos” jelzőtáblák kö-
telező haladási irányt jelző táblákra cserélését
nem támogatjuk, mivel a kötelező haladási
irányt jelző táblának is a teljes keresztmetszet-
re szükséges vonatkoznia. A külső sávból a ke-
rékpárosok haladhatnak egyenesen, így arra
vonatkozóan a „Kötelező haladási irány, jobbra” tábla alkalmazása
nem megfelelő. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

– Furcsa! Amikor részegen térek haza, minden fordítva
történik. A kutya csókolgat, az asszony meg ugat…

* * *
Két részeg tántorog hazafelé hajnalban. Mennek-men-

nek, egyszer csak megszólal az egyik:  
– Jön föl a nap. 
Mire a másik: – Mééé, azt is ittunk?

V. József Attila utca. A jobb oldali sávból
nem lehet egyenesen továbbmenni

V. Károly krt. Sokan fél-
reértik a jelzőtáblát, és a
jobb oldali sávból egye-
nesen mennek tovább
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mekülésben háttal, deaktivált légzsák ese-
tén utazhatnak.) Tilos radardetektor be-
építése, használata, kivételt képez ez alól
navigációs berendezések POI (Point of In-
terest) részegysége!

Megszívlelendő jó tanácsok: Előzéskor
az egész manőver ideje alatt indexelni
kell! Baleset megtörténtekor kötelező a
rendőrséget értesíteni. Vontatáskor a von-
tatott jármű hátsó részén és a vontató jár-
mű elején el kell helyezni a figyelmeztető
háromszöget. Megálló gyermekszállító- és
iskolabuszokat nem szabad addig meg-
előzni, amíg a ki-/beszállás be nem fejező-
dik.

A helyi sebességkorlátozások a követ-
kezők:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 80 km/h
Autóúton: 100 km/h
Autópályán: 120 km/h

Románia
A határátlépéshez elegendő a kártya for-
mátumú személyi igazolvány. Bár nem elő-
írás, mégis javasolt a kötelező felelősség-
biztosítás érvényességét igazoló nemzet-
közi zöldkártya kiváltása. Az ország ösz-
szes közútjához szükséges az ún.
„Rovinieta” megvásárlása, amelyet bárhol
ellenőrizhetnek az ország területén. 

A személygépkocsikra érvényes Rovini-
eta árai:

Éves: 28 euró
90 napos: 13 euró
30 napos: 7 euró
7 napos: 3 euró

A matrica hiánya miatt személygépko-
csik esetén 300-450 RON (75–112
euró), míg autóbuszok és teherautók ese-
tében 1000–4500 RON (250–1125
euró) közötti büntetést szabhatnak ki.

A közlekedési lámpák pirosról azonnal
zöldre váltanak, ezért azokat sokszor má-
sodpercjelzővel látják el. Számítani kell az
erőszakosan előző sofőrökre is. Érdemes
nagyobb követési távolságot tartani. Köz-
úti ellenőrzésnél a sofőr maradjon az au-
tóban, illetve kövesse a rendőr utasításait.
Az utasok az ellenőrzés ideje alatt nem
nyithatják ki a jármű ajtaját. 12 évesnél fia-
talabb gyermek nem szállítható az első
ülésen! Azon személygépkocsi vezetők,
akik a jogosítványt egy éven belül szerez-
ték, a mindenkori max. sebességhatárok-
nál 20 km/h-val kevesebbel haladhatnak! 

Kötelező felszerelés a tűzoltó készülék
személyautók esetében is! Minimális gu-
miprofil-mélység 1,5 mm! A fényvisszaverő
mellényt mindenkinek fel kell vennie, ha a
kocsiból kiszáll, és az úttesten kell tartóz-
kodnia illetve gyalogolnia.

Közúti baleset esetén, ha valamelyik jár-
mű megsérült, függetlenül attól, hogy tör-
tént-e személyi sérülés vagy sem, a rend-
őrséget értesíteni kell, és tőlük igazolást

(„Constatare”-t) kell kérni. Enélkül az autó
nem léphet ki az országból és nem javítha-
tó. Személyi sérülés nélküli kisebb balese-
teket követően a rendőrség nem mindig
száll ki a helyszínre, ilyenkor a mozgáské-
pes járművel a rendőrségre kell menni,
ahol azt szemlézik és kiállítják az igazo-
lást. (Olyan estekben, amikor a román fél
a baleset előidézője, célszerű annak bizto-
sítóját felkeresni, és a szemlét ott elvégez-
tetni a saját járműre vonatkozóan. Ennek
elmulasztása esetén a román biztosítók
nem mindig hajlandók fizetni, arra hivat-
koznak, hogy nincs módjuk a szemlét vég-
rehajtani.) Súlyosabb közlekedési szabály-
sértés (sebességkorlátozás jelentős túllé-
pése, elsőbbség meg nem adása elsősor-
ban gyalogosoknak kijelölt átkelőhelyen,
piros jelzőlámpa figyelmen kívül hagyása,
ittas vezetés stb.) esetén a román hatósá-
gok a külföldi vezetői engedélyt bevonják,
és visszaküldik a származási ország közle-
kedési hatóságainak. Ez a vezetési tilalom
Romániában 90 napig érvényes!

A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Európai úton: 100 km/h
Autópályán: 130 km/h

Ukrajna
A beutazáshoz – az EU tagországaival el-
lentétben – érvényes útlevélre van szük-
ség, vízumra, meghívólevélre azonban nin-
csen. Az országba érkezéskor a kötelező
regisztrációt a határőrség helyben, az út-
levél ellenőrzésekor végzi, amihez egy

adatlapot kell kitölteni. Itt fel kell tüntetni
az utazás célját, a személyes adatokat, il-
letve meg kell adni a pontos szálláshelyet.
A kitöltött lap egyik felét lepecsételve visz-
szaadják, ezt a kilépésig meg kell őrizni. 
Személyautóval mindenképpen érdemes
kis határon átkelni, elkerülve ezzel a kami-
onok és teherautók okozta torlódásokat.
(Ilyen pl. Beregsurány-Asztély, vagy
Tiszabecs-Tiszaújlak. Itt a várakozási idő
általában kb. fél-egy óra. Autóval utazóktól
a határon kérik a „nemzetközi zöldkár-
tyát”. Aki ezzel nem rendelkezik, annak a
határon kell kötnie Ukrajnára érvényes fe-
lelősségbiztosítást az utazás napjaira.
Amennyiben a gépkocsi tulajdonosa nem
utazik, vagy céges autó használata ese-
tén, közjegyző által hitelesített meghatal-
mazás szükséges. Ez kiemelten fontos, e
nélkül nem léphető át a határ.

Ukrajnába vámmentesen bevihető ter-
mékek:

Dohányáru: 200 db cigaretta vagy 250
gramm dohány.

Szeszesital: 1 liter égetett szesz + 2 li-
ter bor + 5 liter sör.

Élelmiszer: csak személyes használatra
hozható be, értéke nem haladhatja meg
az 50 EUR-t fejenként, egy csomagban el-
helyezve, melynek súlya legfeljebb 2 kg le-
het.

Útdíjra – autópályák hiányában – nem
kell számítani. Az üzemanyag jóval ol-
csóbb, a hazai ár kb. 55-60%-a, így érde-
mes a határ után tankolni. Bankkártyát
már a legtöbb kútnál elfogadják, de ezt a
szándékot mindenképpen még a tankolás
előtt kell jelezni.

• Hosszas keresgélés után találtak egy
celebet, aki régebben nem pornózott,
továbbá nincs benne nyolc kiló szili-
kon, nem adócsaló bûnözõ, tényleg ért
valamihez, és meg tud szólalni magya-
rul összetett mondatokban. A kereske-
delmi tévé nem tartott rá igényt…

* * *
• Minden eddiginél nagyobb összeg-
ben elkövetett csalás miatt nyomoz a
rendõrség. Az ellenzékhez köthetõ,
szövevényes bûnügy csúcsán egy vi-
déki piacon dióbelet árusító, 76 éves
hölgy áll, aki nem adott számlát 10
dkg áru átjátszásakor. A tranzakciót
több kormányszimpatizáns kofa is
alá tudja támasztani. A nyomozás je-
lenleg is folyik.

* * *
• Négyes anyák születtek egy csa-
vargyártó mûhelyben.

* * *
• A pornósztár forgatás közben val-
lott múltjáról. Régebben apáca volt.
A producer szerint nem biztos, hogy
folytathatja a filmezést.

* * *
•Együttérzõ rendõrök fogtak közre
egy közterületen fekvõ hajléktalant,
majd közölték vele, hogy ezennel
belakoltatják. A hirtelen fedél alá ke-
rült férfi most zavarodottan téblábol
a lakásban.

* * *
• Tömegszerencse történt az M5-ös
autópályán. Egy iskolásokkal teli
busz hajtott be kis sebességgel az
egyik pihenõhelyre, ahol a diákok ki-
szálltak, hogy megmozgassák elgém-
beredett végtagjaikat. A parkoló mel-
letti füves területen pár perc leforgá-
sa alatt több mint húsz négylevelû ló-
herét szakajtottak a szemfüles nebu-
lók.

* * *
• Családi komédia történt Rákosnya-
kason. Az apa ittasan érkezett haza
feleségéhez és négy kiskorú gyerme-
kéhez, akikkel késõ estig bohócko-
dott, viccelõdött. Az esetet a rendõr-
ségnek a szomszédok jelentették,
akik a hangos kacagásoktól nem tud-
tak aludni.

Április elsejei fárasztó…
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A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 60 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Európai úton: 110 km/h
Autópályán: 120 km/h

Szlovákia
Az országba történő belépéshez elegen-
dő a személyi igazolvány. Gépjárműveze-
téshez elfogadják a magyar jogosítványt.
Ennek nemzetközi változatára csak autó-
bérléskor van általában szükség. Nem elő-
írás, mégis javasolt a kötelező felelősség-
biztosítás érvényességét igazoló nemzet-
közi zöldkártya kiváltása.

Autópálya-matrica árak Szlovákiában: 
• 10 napos: 10 euró
• egyhavi (a vásárlás napjától 30 napig

érvényes): 14 euró
• éves (január 1-től a következő év janu-

ár 31-ig): 50 euró
Fontos! A matricát a vezetőülésből néz-

ve a szélvédő jobb felső sarkára, belülről

kell felragasztani (azaz az anyósülés elé),
teljes terjedelmével! Az ellenőrző szel-
vényt (amire a matrica rá van ragasztva vá-
sárláskor) meg kell őrizni és a kocsi rend-
számát rá kell írni! A már érvénytelenné
vált autópálya-matricákat el kell távolítani a
szélvédőről! 

Szlovákiában a zéró tolerancia van ér-
vényben, így az alkoholfogyasztás a gép-
járművezetők számára nem engedélye-
zett. A tompított fényszóró használata nap-
pal is kötelező. A gépjárművek kötelező
felszerelése közé tartozik az elakadásjel-
ző háromszög, valamint a fényvisszaverő
mellény. Radar detektorok használata ti-
los (a passzívé is)! GPS-készüléket nem
szabad a szélvédő közepénél elhelyezni,
mivel a sofőrt ott zavarja! 

A kerékpárosok részére a fejvédő köte-
lező, míg a fényvisszaverő mellény haszná-
lata csak rossz látási viszonyok között elő-
írás.

A sebességhatár-túllépést szigorúan

büntetik (160–830 euró). Balesetnél a
rendőrség helyszínelése csak akkor in-
gyenes, ha nagy anyagi kár vagy pedig
személyi sérülés is történt, egyébként 170
eurót kell fizetni érte!

A sebességkorlátozások a következők:
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autópályán/autóúton: 130 km/h
Autópályán/autóúton lakott területen:

90 km/h

Végül egy újdonság: aki okostelefonnal
rendelkezik, az letölthet egy applikációt,
mely segítségével, amely országban ha-
lad, annak a tagállamnak az érvényes köz-
lekedési szabályait ismerheti meg. Ha ide-
haza történik ennek letöltése, úgy roa-
ming díjat sem kell ezért fizetni.

Következő lapszámunkban a kissé távo-
labbi, de közkedvelt üdülőhelyek országa-
inak szabályait ismerhetik meg olvasóink.

Összeállította:
Kovács Zoltán Tamás

V. József Attila - Október 6. sarok

!Forgalmirend-változás történt a József Attila utcában a Széchenyi
tér felé vezető oldalon. A jobb oldali sávból kötelező jobbra fordul-

ni a kerékpárosok kivételével. Engedélyezzék, hogy a taxik is mehes-
senek egyenesen.
• Egy adott sávból, ahonnan a járművek alapvetően csak jobbra ka-
nyarodhatnak, a taxik egyenes továbbhaladását csak úgy lehet bizto-
sítani, ha az buszsáv. Tekintettel arra, hogy a József Attila utcában, a
Duna irányában csak az Október 6. utca után van buszforgalom, az
Október 6. utca előtt autóbusz forgalmi sávot kijelölni nem lehetsé-
ges, így a szélső sávból a taxik egyenes továbbhaladását engedé-
lyezni nem lehetséges. 
V. Károly körút 2. 

!Félreérthetőek a továbbhaladást szabályzó jelzőtáblák. Mindkettő
szerint tilos balra fordulni. Célszerű lenne a jelzőtáblákat lecserél-

ni, a jobb oldalit „Kötelező haladási irány, jobbra”, a bal oldalit „Kö-
telező haladási irány, egyenesen” jelzőtáblákra. 

• A „Balra bekanyarodni tilos” jelzőtáblák kö-
telező haladási irányt jelző táblákra cserélését
nem támogatjuk, mivel a kötelező haladási
irányt jelző táblának is a teljes keresztmetszet-
re szükséges vonatkoznia. A külső sávból a ke-
rékpárosok haladhatnak egyenesen, így arra
vonatkozóan a „Kötelező haladási irány, jobbra” tábla alkalmazása
nem megfelelő. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

– Furcsa! Amikor részegen térek haza, minden fordítva
történik. A kutya csókolgat, az asszony meg ugat…

* * *
Két részeg tántorog hazafelé hajnalban. Mennek-men-

nek, egyszer csak megszólal az egyik:  
– Jön föl a nap. 
Mire a másik: – Mééé, azt is ittunk?

V. József Attila utca. A jobb oldali sávból
nem lehet egyenesen továbbmenni

V. Károly krt. Sokan fél-
reértik a jelzőtáblát, és a
jobb oldali sávból egye-
nesen mennek tovább
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VII. Dohány utca - Rottenbiller sarok 

!Forgalmirend-változás történt, mert a nagyméretű trolibuszok
csak a Dohány utca középső sávjából tudnak jobbra fordulni,

ezért a jobb oldali sávból parkoló lett. Azonban a régi útburkola-
ti jelek még láthatóak, az újak egy része már lekopott. Kérjük a ré-
gi jeleket eltávolítani, az újakat meg újra festeni, mert most sokan
a jobb oldali sávból fordulnak jobbra. 
• A korábbi burkolati jelek az aszfaltról marással lettek eltávolít-
va, emellett módosításra került a besorolási rendet jelző tábla is.
Sajnos, jelenleg nem ismert olyan technológia, amellyel hatéko-
nyabban lehetne eltávolítani a burkolati jeleket. A burkolati jelzé-
sek tartós kivitelben történő felújítását a téli időjárási körülmé-
nyek már nem teszik lehetővé, azonban tervezzük a parkolósáv
hangsúlyosabbá tételét, a gyalogátkelőhely előtti 5 méteres
hosszon forgalom elől elzárt terület kijelölésével.
VIII. Rákóczi út 29. 

!Elköltözött az autó-
busz-végállomás, vissza lehetne adni a területet a pakoló jár-

műveknek, már felesleges a megállási tilalom. 
• A szervizúton intézkedünk a jobb oldali megállni tilos tábla le-
szereléséről. 

VIII. Könyves Kálmán körút 

!Amióta
megszűnt a balra kanyarodás lehetősége a Remiz felé és há-

rom sávon haladnak a járművek a Rákóczi híd irányában, azóta
megszűnt a torlódás, jó lenne, ha az ideiglenes forgalmi rend len-
ne a végleges. 
• A Könyves Kálmán körúton az 1-es villamosvonal felújítása mi-
att autóbuszos pótlás volt érvényben. Ez idő alatt a pótlóbuszok
közlekedését ideiglenes jelleggel kijelölt autóbusz forgalmi sáv
könnyítette meg. Az útvonalat az éjszakai autóbuszjáratokon kívül
csak a 103-as autóbuszok veszik igénybe, amelyek járatsűrűsé-
ge nem indokolja az autóbusz-forgalmi sáv véglegesen történő
kijelölését, így azt nem tervezzük.
(Itt félreértették a kérést, nem a buszsávot szerettem volna meg-
tartatni, hanem a három egyenesen haladó sávot. Egyelőre –
örömmel látjuk – maradt a három egyenesen haladó sáv. J.P.) 
VIII. Kisfaludy utca 37. 

!Egyértelműen mutatja a jelzőtábla a megállási tilalmat, de ezt
a táblát csak az látja, aki gyalogosan sétálgat a Corvin negyed

területén. Jó lenne a jelzőtáblát 90 fokkal elforgatni, hogy a gép-
járművezetők is lássák, és nyíllal jelezni a tilalom hatályát. 
• A megállási tilalmat jelző tábla az utca kétirányú szakaszának
kezdetén való megismétlésére intézkedtünk. 
VIII. Mária utca 39. 

!Szabályosan felfestették a „Várakozni tilos” útburkolati jelet, ki-
helyeztek egy „Várakozni tilos” jelzőtáblát, ugyanakkor a gya-

logátkelőhely előtt tilos megállni. Kérjük az útburkolati jeleket
módosítani. 

VIII. Könyves Kálmán krt. Megszűnt a tor-
lódás, amióta 3 sáv megy egyenesen

VII. Dohány utca. Teljes a ká-
osz az útburkolati jeleknél

VIII. Kisfaludy utca. Egy-
értelműen jól látni a tilal-
mi táblát, ha valaki gyalo-
gosan közlekedik

VIII. Rákóczi út. Már felese-
leges a megállási tilalom,
nincs buszközlekedés

A férj és a feleség vitatkozik:
– Vedd tudomásul, hogy engem annak idején egy or-

vos is elvett volna!
– Persze hogy elvett volna, ha anyád idõben jelentke-

zik abortuszra!
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– Mi az, semmit se lõttél? – kérdezi a feleség a va-
dászatból hazajövõ férjét.

– De, de...
– Akkor miért nem hoztad haza?
– Ugyan már, nem vagyunk mi kannibálok...

• A Klinika bejárata előtti területen a betegszállítás könnyítése
érdekében meg lehet ugyan állni, de a várakozás tilalmát jelzőtáb-
la és útburkolati jel is jelzi. Mivel a KRESZ szerint a gyalogátkelő-
hely előtt 5 méterrel tilos megállni, intézkedünk a jelzések módo-
sítására. 
VIII. Práter utca 

!Kétirányú lesz az utca a Leonardo da Vinci utcától, azonban erre
semmi sem figyelmeztet. Kellene egy figyelmeztető jelzőtábla. 

• Korábban veszélyt jelző tábla jelezte, hogy a Leonardo da Vin-
ci után a Práter utca kétirányú. Ezt a jelzőtáblát sajnos ismeretle-
nek eltávolították, így intézkedünk annak pótlására. 
X. Gyógyszergyári út - Fehér út sarok

!Jelenleg a Gyógyszergyári útról egy sávból lehet balra fordul-
ni. Taxis kolléga javaslata, hogy két sávból lehessen balra for-

dulni, mert a balra kanyarodásra lényegesen nagyobb az igény. 
• A 2 sávból balra kanyarodás a felvázolt előnyökkel szemben
hátránnyal is járhat. Például a jobbra kanyarodás zöld ideje lénye-
gesen lerövidül, mivel a jobbra mutató kiegészítő zöld időben a
balra kanyarodók miatt csak 1-2 gépjármű tud áthaladni. Forga-
lomszámlálást végzünk, hogy felmérjük a kanyarodó irányok ará-
nyát, s ennek függvényében hozunk döntést a forgalmi rend meg-
változtatására. 
V. Irányi utca – Belgrád rakpart sarok 

!Szintén taxis kolléga javaslata, hogy helyezzenek egy kiegészí-
tő jelzőlámpát a jobbra fordulásnál, mert akkor a kihaladó jár-

művek még elérnék az Erzsébet híd felé haladó szabad jelzést. 
• Az Irányi utcából kihaladók számára a jobbra haladást lehetővé
tévő kiegészítő jelzés telepítését nem tervezzük, mivel nem cél az
Irányi utca kapacitásának növelése. Korábban az Irányi utcai jel-
zőlámpa nem összehangoltan működött a Duna utca keresztező-
désben lévő jelzőlámpákkal, így aki az Irányi utcából a Március
15. téri felhajtó felé közlekedett, piros jelzést kapott. Azonban ezt
a problémát már kijavítottuk, és a jelzőlámpák ma már összehan-
goltan működnek. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06/20/924-7645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

HogyHogyan készítsük fan készítsük fel el 
autautónkónkat a tat a t aavvaszraszra?a?

Autónk megfelelő felkészítése nem csak a téli időszakban, hanem ta-
vasszal is kifejezetten fontos, amennyiben biztonságos közlekedésre
törekszünk, s hosszú távon szeretnénk megőrizni kocsink jó állapotát.
Sokan úgy gondolják, hogy elég kicserélni a gumikat, s máris útnak
eredhetnek, azonban ez tévedés, hiszen a jármű megfelelő ápolására,
alapos tisztítására és egy szakszerű állapotfelmérésre is szükség le-
het. A téli üzemmód ugyanis jobban igénybe veszi az autót: egyrészt az
utak minősége rosszabb ilyenkor, másrészt a fagy sem kíméli ebben az
időszakban a kocsikat, ráadásul az utak jégmentesítésére használt sze-
rek sem hatnak kedvezően a járművekre.

Gumicsere

Az autózási szokásaink befolyásolják leginkább, hogy mikor érdemes le-
cserélnünk a téli gumit, de általánosságban elmondható, hogy március
végéig javasolt kivárni ezzel, ugyanis még gyakoriak az éjszakai lehűlé-
sek, éppen ezért szükségünk lehet a lágyabb gumi által nyújtott bizton-
ságra. Amennyiben gyakrabban autózunk a környező országok hegyes
területei felé, akkor későbbre is halaszthatjuk a cserét, ugyanis ott még
télies lehet az időjárás, s bármikor belefuthatunk havazásba is. Nyáron
egyébként is kisebb kockázatot rejt magában, ha téli gumival autózunk,
mintha fordítva tennénk ezt, ennek ellenére természetesen javasolt a gu-
micsere, már csak azért is, mert téli gumival meleg időben rosszabb a
tapadás, ezáltal nőhet a fékút. Mielőtt feltennénk a nyári abroncsot, győ-
ződjünk meg arról, hogy megfelelő-e azok profilmélysége (legyen leg-
alább 4 milliméteres), és ellenőrizzük a gumik életkorát is, ugyanis a kor-
ral romlik a minőség is, így öt évnél tovább nem érdemes használni azo-
kat. A téli gumik tárolását nem kell otthon megoldanunk, a márkakeres-
kedések különböző konstrukciókat kínálnak a nyári raktározásra.

Autóápolás

A gumicserével természetesen még messze nem ért véget a tavaszi fel-
készítés, érdemes ezután egy teljes, alvázmosással egybekötött tisztí-
tásra is elvinni gépkocsinkat. Az utak jégmentesítésére használt anya-
gok ugyanis könnyedén beivódnak a jármű különböző réseibe, melyek
a későbbiekben szétmarhatják az elemeket. Ilyenkor egy motormosás
sem árt, azonban ezt bízzuk inkább szakemberre. 

Átvizsgálás

Miután kipucoltuk négykerekűnket, ajánlott néhány lépésben átvizsgál-
tatnunk azt. A márkaszervizek ilyenkor kedvezményes tavaszi akciókkal
várják ügyfeleiket, s akár pár ezer forintért átnézik a kényes pontokat,
ezáltal pontos képet kaphatunk autónk állapotáról. A kátyús utak miatt
szükséges lehet a futóművek szakszerű beállítására, de emellett a fé-
kek ellenőrzését is elvégzik a szakszervizek. A téli üzem után elenged-
hetetlen a hűtőrendszer, a fékfolyadék, az ablak- és fényszórómosó fel-
töltése, továbbá a klímaberendezés évenkénti tisztítása is ebben az
időszakban lehet esedékes. Szükség esetén ezzel együtt érdemes a
lég- és pollenszűrőket is cserélni, mivel ezek nagyban befolyásolják a
helyes működést, és a belső levegő minőségét.

Az „Értünk hozzá” kampányról

Tizenkilenc MGE tagvállalat (30 márka képviseletében) úgy gondolta,
szakmai összefogásra van szükség annak érdekében, hogy a márkaszer-
vizek által képviselt valós értékek kerüljenek a köztudatba. A márkaszervi-
zek garantálják a gépjármű biztonságát, garanciát adnak munkájukra és a
beépített eredeti gyári alkatrészekre. A résztvevő márkák egy közérdekű

X. Gyógyszergyári út. Jó lenne, ha
két sávból lehetne balra fordulni

Budapest, 2015. március 24. – A tavasz beköszöntével vég-
re elbúcsúzhatunk a hideg időtől és a nyálkás utaktól, vi-
szont az évszakváltás miatt érdemes ezúttal is figyelmet for-
dítanunk autónk átvizsgálására. A márkaszervizek kedvez-
ményes akciókkal várják ebben az időszakban az autósokat,
hogy a tavaszi üzemmód is gondtalan lehessen.
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VII. Dohány utca - Rottenbiller sarok 

!Forgalmirend-változás történt, mert a nagyméretű trolibuszok
csak a Dohány utca középső sávjából tudnak jobbra fordulni,

ezért a jobb oldali sávból parkoló lett. Azonban a régi útburkola-
ti jelek még láthatóak, az újak egy része már lekopott. Kérjük a ré-
gi jeleket eltávolítani, az újakat meg újra festeni, mert most sokan
a jobb oldali sávból fordulnak jobbra. 
• A korábbi burkolati jelek az aszfaltról marással lettek eltávolít-
va, emellett módosításra került a besorolási rendet jelző tábla is.
Sajnos, jelenleg nem ismert olyan technológia, amellyel hatéko-
nyabban lehetne eltávolítani a burkolati jeleket. A burkolati jelzé-
sek tartós kivitelben történő felújítását a téli időjárási körülmé-
nyek már nem teszik lehetővé, azonban tervezzük a parkolósáv
hangsúlyosabbá tételét, a gyalogátkelőhely előtti 5 méteres
hosszon forgalom elől elzárt terület kijelölésével.
VIII. Rákóczi út 29. 

!Elköltözött az autó-
busz-végállomás, vissza lehetne adni a területet a pakoló jár-

műveknek, már felesleges a megállási tilalom. 
• A szervizúton intézkedünk a jobb oldali megállni tilos tábla le-
szereléséről. 

VIII. Könyves Kálmán körút 

!Amióta
megszűnt a balra kanyarodás lehetősége a Remiz felé és há-

rom sávon haladnak a járművek a Rákóczi híd irányában, azóta
megszűnt a torlódás, jó lenne, ha az ideiglenes forgalmi rend len-
ne a végleges. 
• A Könyves Kálmán körúton az 1-es villamosvonal felújítása mi-
att autóbuszos pótlás volt érvényben. Ez idő alatt a pótlóbuszok
közlekedését ideiglenes jelleggel kijelölt autóbusz forgalmi sáv
könnyítette meg. Az útvonalat az éjszakai autóbuszjáratokon kívül
csak a 103-as autóbuszok veszik igénybe, amelyek járatsűrűsé-
ge nem indokolja az autóbusz-forgalmi sáv véglegesen történő
kijelölését, így azt nem tervezzük.
(Itt félreértették a kérést, nem a buszsávot szerettem volna meg-
tartatni, hanem a három egyenesen haladó sávot. Egyelőre –
örömmel látjuk – maradt a három egyenesen haladó sáv. J.P.) 
VIII. Kisfaludy utca 37. 

!Egyértelműen mutatja a jelzőtábla a megállási tilalmat, de ezt
a táblát csak az látja, aki gyalogosan sétálgat a Corvin negyed

területén. Jó lenne a jelzőtáblát 90 fokkal elforgatni, hogy a gép-
járművezetők is lássák, és nyíllal jelezni a tilalom hatályát. 
• A megállási tilalmat jelző tábla az utca kétirányú szakaszának
kezdetén való megismétlésére intézkedtünk. 
VIII. Mária utca 39. 

!Szabályosan felfestették a „Várakozni tilos” útburkolati jelet, ki-
helyeztek egy „Várakozni tilos” jelzőtáblát, ugyanakkor a gya-

logátkelőhely előtt tilos megállni. Kérjük az útburkolati jeleket
módosítani. 

VIII. Könyves Kálmán krt. Megszűnt a tor-
lódás, amióta 3 sáv megy egyenesen

VII. Dohány utca. Teljes a ká-
osz az útburkolati jeleknél

VIII. Kisfaludy utca. Egy-
értelműen jól látni a tilal-
mi táblát, ha valaki gyalo-
gosan közlekedik

VIII. Rákóczi út. Már felese-
leges a megállási tilalom,
nincs buszközlekedés

A férj és a feleség vitatkozik:
– Vedd tudomásul, hogy engem annak idején egy or-

vos is elvett volna!
– Persze hogy elvett volna, ha anyád idõben jelentke-

zik abortuszra!
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– Mi az, semmit se lõttél? – kérdezi a feleség a va-
dászatból hazajövõ férjét.

– De, de...
– Akkor miért nem hoztad haza?
– Ugyan már, nem vagyunk mi kannibálok...

• A Klinika bejárata előtti területen a betegszállítás könnyítése
érdekében meg lehet ugyan állni, de a várakozás tilalmát jelzőtáb-
la és útburkolati jel is jelzi. Mivel a KRESZ szerint a gyalogátkelő-
hely előtt 5 méterrel tilos megállni, intézkedünk a jelzések módo-
sítására. 
VIII. Práter utca 

!Kétirányú lesz az utca a Leonardo da Vinci utcától, azonban erre
semmi sem figyelmeztet. Kellene egy figyelmeztető jelzőtábla. 

• Korábban veszélyt jelző tábla jelezte, hogy a Leonardo da Vin-
ci után a Práter utca kétirányú. Ezt a jelzőtáblát sajnos ismeretle-
nek eltávolították, így intézkedünk annak pótlására. 
X. Gyógyszergyári út - Fehér út sarok

!Jelenleg a Gyógyszergyári útról egy sávból lehet balra fordul-
ni. Taxis kolléga javaslata, hogy két sávból lehessen balra for-

dulni, mert a balra kanyarodásra lényegesen nagyobb az igény. 
• A 2 sávból balra kanyarodás a felvázolt előnyökkel szemben
hátránnyal is járhat. Például a jobbra kanyarodás zöld ideje lénye-
gesen lerövidül, mivel a jobbra mutató kiegészítő zöld időben a
balra kanyarodók miatt csak 1-2 gépjármű tud áthaladni. Forga-
lomszámlálást végzünk, hogy felmérjük a kanyarodó irányok ará-
nyát, s ennek függvényében hozunk döntést a forgalmi rend meg-
változtatására. 
V. Irányi utca – Belgrád rakpart sarok 

!Szintén taxis kolléga javaslata, hogy helyezzenek egy kiegészí-
tő jelzőlámpát a jobbra fordulásnál, mert akkor a kihaladó jár-

művek még elérnék az Erzsébet híd felé haladó szabad jelzést. 
• Az Irányi utcából kihaladók számára a jobbra haladást lehetővé
tévő kiegészítő jelzés telepítését nem tervezzük, mivel nem cél az
Irányi utca kapacitásának növelése. Korábban az Irányi utcai jel-
zőlámpa nem összehangoltan működött a Duna utca keresztező-
désben lévő jelzőlámpákkal, így aki az Irányi utcából a Március
15. téri felhajtó felé közlekedett, piros jelzést kapott. Azonban ezt
a problémát már kijavítottuk, és a jelzőlámpák ma már összehan-
goltan működnek. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06/20/924-7645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

HogyHogyan készítsük fan készítsük fel el 
autautónkónkat a tat a t aavvaszraszra?a?

Autónk megfelelő felkészítése nem csak a téli időszakban, hanem ta-
vasszal is kifejezetten fontos, amennyiben biztonságos közlekedésre
törekszünk, s hosszú távon szeretnénk megőrizni kocsink jó állapotát.
Sokan úgy gondolják, hogy elég kicserélni a gumikat, s máris útnak
eredhetnek, azonban ez tévedés, hiszen a jármű megfelelő ápolására,
alapos tisztítására és egy szakszerű állapotfelmérésre is szükség le-
het. A téli üzemmód ugyanis jobban igénybe veszi az autót: egyrészt az
utak minősége rosszabb ilyenkor, másrészt a fagy sem kíméli ebben az
időszakban a kocsikat, ráadásul az utak jégmentesítésére használt sze-
rek sem hatnak kedvezően a járművekre.

Gumicsere

Az autózási szokásaink befolyásolják leginkább, hogy mikor érdemes le-
cserélnünk a téli gumit, de általánosságban elmondható, hogy március
végéig javasolt kivárni ezzel, ugyanis még gyakoriak az éjszakai lehűlé-
sek, éppen ezért szükségünk lehet a lágyabb gumi által nyújtott bizton-
ságra. Amennyiben gyakrabban autózunk a környező országok hegyes
területei felé, akkor későbbre is halaszthatjuk a cserét, ugyanis ott még
télies lehet az időjárás, s bármikor belefuthatunk havazásba is. Nyáron
egyébként is kisebb kockázatot rejt magában, ha téli gumival autózunk,
mintha fordítva tennénk ezt, ennek ellenére természetesen javasolt a gu-
micsere, már csak azért is, mert téli gumival meleg időben rosszabb a
tapadás, ezáltal nőhet a fékút. Mielőtt feltennénk a nyári abroncsot, győ-
ződjünk meg arról, hogy megfelelő-e azok profilmélysége (legyen leg-
alább 4 milliméteres), és ellenőrizzük a gumik életkorát is, ugyanis a kor-
ral romlik a minőség is, így öt évnél tovább nem érdemes használni azo-
kat. A téli gumik tárolását nem kell otthon megoldanunk, a márkakeres-
kedések különböző konstrukciókat kínálnak a nyári raktározásra.

Autóápolás

A gumicserével természetesen még messze nem ért véget a tavaszi fel-
készítés, érdemes ezután egy teljes, alvázmosással egybekötött tisztí-
tásra is elvinni gépkocsinkat. Az utak jégmentesítésére használt anya-
gok ugyanis könnyedén beivódnak a jármű különböző réseibe, melyek
a későbbiekben szétmarhatják az elemeket. Ilyenkor egy motormosás
sem árt, azonban ezt bízzuk inkább szakemberre. 

Átvizsgálás

Miután kipucoltuk négykerekűnket, ajánlott néhány lépésben átvizsgál-
tatnunk azt. A márkaszervizek ilyenkor kedvezményes tavaszi akciókkal
várják ügyfeleiket, s akár pár ezer forintért átnézik a kényes pontokat,
ezáltal pontos képet kaphatunk autónk állapotáról. A kátyús utak miatt
szükséges lehet a futóművek szakszerű beállítására, de emellett a fé-
kek ellenőrzését is elvégzik a szakszervizek. A téli üzem után elenged-
hetetlen a hűtőrendszer, a fékfolyadék, az ablak- és fényszórómosó fel-
töltése, továbbá a klímaberendezés évenkénti tisztítása is ebben az
időszakban lehet esedékes. Szükség esetén ezzel együtt érdemes a
lég- és pollenszűrőket is cserélni, mivel ezek nagyban befolyásolják a
helyes működést, és a belső levegő minőségét.

Az „Értünk hozzá” kampányról

Tizenkilenc MGE tagvállalat (30 márka képviseletében) úgy gondolta,
szakmai összefogásra van szükség annak érdekében, hogy a márkaszer-
vizek által képviselt valós értékek kerüljenek a köztudatba. A márkaszervi-
zek garantálják a gépjármű biztonságát, garanciát adnak munkájukra és a
beépített eredeti gyári alkatrészekre. A résztvevő márkák egy közérdekű

X. Gyógyszergyári út. Jó lenne, ha
két sávból lehetne balra fordulni

Budapest, 2015. március 24. – A tavasz beköszöntével vég-
re elbúcsúzhatunk a hideg időtől és a nyálkás utaktól, vi-
szont az évszakváltás miatt érdemes ezúttal is figyelmet for-
dítanunk autónk átvizsgálására. A márkaszervizek kedvez-
ményes akciókkal várják ebben az időszakban az autósokat,
hogy a tavaszi üzemmód is gondtalan lehessen.

ujtaxi.qxd  4/15/15 08:38  Page 19



A taxik számát figyelembe véve, az Uber át-
vette a vezető helyet a sárga taxik fővárosá-
ban, New Yorkban. A TLC adatai szerint je-
lenleg 14.088 fekete színű, Uberen hívható
autó gurul a városban, míg klasszikus sárga
taxiból 13.587. A New York Post által meg-
kérdezett 24 éves Joel Abreu egy luxus-SUV
volánja mögött 85.000 dollárt keresett idén,
azt mondta: túl sok a sofőr a cégen belül. Pe-
dig a sárga taxik még most is tízszer annyi fu-
vart vállalnak, sofőrjeik pedig semmi pénzért
nem váltanának mérés nélküli rendszerre.
Ugyanakkor a veterán taxisok néha ki is segí-
tik uberes barátaikat. Shammi Sharma, aki
egy 61 éves taxis, évente 35.000 dollárt ke-
res adózás után. A taxisok szerint is jobb az
Uber, mert ott nincs esélye az utasnak fizetés
nélkül távozni, ám a helyi taxisszövetség sze-
rint az Uber nemcsak elszipkázza az utasokat
a taxisok elől, hanem még a forgalma után
sem fizet díjat. Mivel a fuvarozóknak sem kell
társasági díjat fizetniük, ezért sokak számára
vonzóbb alternatíva, nem csoda, hogy meg-
szaporodtak a mobilon rendelhető autók. Já-
rulékos probléma ugyanakkor, hogy mivel az
Uber legtöbb fuvarja Manhattanben zajlik, a
közösségi közlekedés még a városrész zsú-
foltságát is növeli.

Az Uberrel szembeállók tábora azonban

nem csökken. Az államokban éppúgy kere-
sik a jogi megoldást az ellehetetlenítésükre,
mint ideát az unióban. Legutóbb Németor-
szágban tiltották be a cég működését, ám
amíg nem válik jogerőssé a döntés, szaba-
don folytathatja tevékenységét a cég. Világ-
szerte támadják a személyfuvarozók az inter-
netes szolgáltatást. Brüsszelben azonban
nem csupán verbális akciókra került sor az
Uber sofőrjei ellen, hanem atrocitásokra is.
Több taxis is megrendelte a szolgáltatást,
majd amikor megérkeztek a helyszínekre az
önkéntesek, akkor az állítólagos „utasok” in-
zultálták őket. A helyi rendőrség értesülései
alapján négy esetben került sor ilyesmire, az
egyikben tojásokkal, liszttel is megdobálták
az autókat. Másik alkalommal a sofőrnek el-
lopták az okostelefonját, így a platformon ke-
resztül nem tudott több utast és megrende-
lést felvenni.

Az Uber összesen 20 olyan esetet emlí-
tett, amikor a taxisok akkor akadályozták a
segítőik járműveinek mozgását, amikor azok
pont utasokat akartak felvenni. Filip
Nuytemans, a cég belgiumi menedzsere kö-
zölte, hogy volt néhány olyan eset, amikor az
utasokat kirángatták a taxisok a gépkocsik-
ból. Ugyan senki sem sérült meg, de a brüsz-
szeli rendőrség találkozót kezdeményezett a

taxisok képviselőivel, mert meg akarja aka-
dályozni a súlyosabb incidenseket – derül ki
a hírügynökségi jelentésekből.

Magyarországon is felléptek a hazai taxi-
sok az Uber ellen. A Várbazártól a Clark
Ádám térig rendőrségi készültség mellett
demonstráltak március 27-én délután Buda-
pesten a taxisok, a szerintük velük szemben
aránytalan piaci előnyre szert tett olyan ma-
gánfuvarozók ellen, mint az Uber és más
mobilos applikációk alapján rendelhető so-
főrök.

A demonstrálók azt követelték, hogy azon-
nal vonuljanak ki a piacról azok, akik törvény-
telenül versenyelőnyhöz jutnak, majd rendőri
felvezetéssel később a Fővárosi Önkor-
mányzathoz vonultak. Itt Tarlós István főpol-
gármesternek kívántak átadni egy, a követe-
léseiket tartalmazó petíciót, de kiderült,
hogy péntek délután révén, már mindenki
hazament a hivatalból. Végül a demonstrálók
is felhagytak kezdeményezésükkel.

Mint megtudtuk: Az Uber nem tartja ma-
gát taxitársaságnak. A közösségi szolgálta-
tás abból a kezdeményezésből indult, hogy
az autósok osszák meg járművüket és az uta-
zás költségeit másokkal. Az Uber lényege,
hogy a városban a rendszerben regisztrált
gépjárművezetők megoszthatják a kocsiju-
kat azokkal, akiknek egy fuvarra van szüksé-
gük. Az utasok az alkalmazáson keresztül ke-
reshetnek sofőrt maguknak, és fizetni is itt
tudnak. A cég azért nem érzi magát a piac
szereplőjének, mert „csak felületet biztosít,
amelyen megtalálhatják egymást az autósok
és azok, akiknek fuvar kell”. 

Vélelmezhető, hogy a két fél a közeljövő-
ben nemigen fog közös álláspontra jutni.

k.z.t.
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tájékoztató kampányt folytatnak, amelynek részeként létrehozták a
www.ertunkhozza.hu honlapot, hogy bemutassák azokat a valós és
hiteles értékeket, amelyeket a márkaszervizek képviselnek, és ame-
lyek fontosak valamennyi autós és közlekedő biztonsága számára.
Az Értünk Hozzá kampány márkái: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën,

FIAT, FIAT Professional, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi,
Opel, Peugeot, Porsche, SEAT, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek, Volvo. 

MGE

Mi is az a pénzmozgás?
Franciaországi, kis hegyvidéki szállo-
dába érkezik egy turista, és megkérde-
zi van-e üres szoba kiadó, és letesz egy
100 euróst a pultra.A szálloda tulajdo-
nosa megörült, mert mostanában igen
pangott az üzlet, és a legjobb szoba
kulcsát adta a vendégnek, aki el is in-
dult fölfele a lépcsõn, hogy elfoglalja.

A tulaj közben fogta a 100 euróst,
átszaladt a henteshez, kifizetni az elõ-
zõ heti adósságát, majd visszament a
szállodába. A hentes fogta a 100 eurót,
és elrohant a gazdához, hogy kifizesse
a hitelbe kért disznót, és visszament a
boltjába.

A gazda futott Jennyhez, a helyi
örömlányhoz, hogy kifizesse annak
szolgálatait, és ment vissza a farmjára.

Jenny loholt a szállodába, hogy kifi-
zesse a múlt héten kivett szobák árait,
és letette a 100 euróst a pultra.

Ebben a pillanatban jön le a lépcsõn,
és megy a pulthoz a turista, és közli,
hogy a szoba nem felel meg. Visszave-
szi a pulton heverõ 100 euróst, és el-
megy.

Tulajdonképpen senki nem csinált
semmit, és mégis mindenki kifizette az
adósságát.

Na, ennyit a pénzmozgásról, és a
gazdaság fellendülésérõl...

* * *
ADÓHIVATAL mese

Menekülve rohan a csiga az erdõbõl.
Találkozik a rókával.

– Mi van, csiga, belõttél, hogy így te-
persz?

– Á, dehogy! Itt az NAV, vagyonvizs-
gálat lesz.

– Na és?
– Hát tudod, nekem is van egy saját

házam, az asszonynak is, meg a gyere-
keknek is. Gondolhatod!

Elgondolkodik a róka, majd õ is futni
kezd. Találkoznak a gólyával. Megszó-
lítja a ravaszdit:

– Mi van, róka, hova futsz ilyen gyor-
san?

– Nem hallottad? Kiszállt az NAV az
erdõbe, vagyonvizsgálatra.

– És akkor mi van?
– Hát nekem is drága bundám van,

az asszonynak is, a gyerekeknek is.
Gondolhatod!

A gólya nagyon csodálkozik, majd
kis gondolkodás után magabiztosan
rákezdi:

– Hát fiúk, nekünk ezen a ronda fész-
ken kívül aztán igazán semmink sincs.
Az is mindig össze van szarva, tehát
csúnya is, olcsó is, szóra sem érdemes.

Mire a csiga loholás közben vissza-
szól:

– Nana, gólya! Fél év itthon, fél év
külföldön – mibõl?!!?

Több a fekete autó, mint a sárga

NN ee ww   YY oo rr kk bb aa nn   vv ee zz ee tt   aa zz   UU bb ee rr
Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb metropolisában több fekete autó
fut, mint a klasszikus sárga taxi. Az Uber átvette a piacot még akkor is, ha a ha-
gyományos fuvarozók lényegesen több munkát vállalnak. Az USA-ban eljutottak
odáig, hogy olykor a társaságokba szerveződöttek „kisegítik” új kollegáikat, mert
annyi a megrendelésük.
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Március 30-án indult el a Főtaxi és a TEVAgy a
Hős! program együttműködése, melynek kere-
tén belül a taxitársaság állományában lévő kö-
zel 1000 sofőr újraélesztési ismeretekkel gaz-
dagodik. Az együttműködés azért is példaérté-
kű, mert a hirtelen szívhalál bármikor, bárhol,
bárkit utolérhet, és ha a bekövetkezte utáni 4
percben nincs a helyszínen valaki, aki elkezdi a
szívmasszázst, akkor nagy valószínűséggel el-
halnak az agysejtek és visszafordíthatatlan káro-
sodások léphetnek fel. A Főtaxi munkatársai a
mindennapi munka során egész Budapestet ke-
resztül-kasul szelik, és rengeteg emberrel talál-
koznak. Évente összesen 81 millió km-t tesznek
meg autóikkal. Így ha a baj a közelükben történik,
vagy éppen a saját utasukkal, akkor a képzésnek
köszönhetően azonnal meg tudják kezdeni az új-
raélesztést és a mentő kiérkezéséig fenn tudják
tartani a keringést, mely a sikeres újraélesztés
utáni teljes élet egyik alappillére. 

Mivel a Főtaxira az alapítástól kezdve, az innová-
ció és a példamutatás a jellemző, mi sem termé-

szetesebb, hogy cégünk az első olyan taxi-
társaság Magyarországon, amelynek min-
den taxisa, részt vesz az életmentő tanfolya-
mon! – mondta Szunomár Tibor, a Főtaxi ve-
zérigazgatója.

„Nagyon nemesnek és példaértékűnek
tartjuk, hogy a taxitár-

Főtaxis védőangyalok az utakon

Folytatás a 24. oldalon

Magyarországon évente 20-25 000 embert veszítünk el hirtelen szívhalál követ-
keztében. Ezt a döbbenetes számot csak akkor lehet visszaszorítani, ha minél
többen megtanulnának és mernének is életet menteni. A tavaly elindult TEVAgy a
Hős! programhoz – melynek célja, hogy Magyarországon mindenki tudjon újra-
éleszteni – ez év tavaszán csatlakozik Budapest legnagyobb tapasztalattal ren-
delkező taxitársasága, a Főtaxi, melynek közel 1000 sofőrje képzést kap egy kö-
zös oktatás keretén belül arról, mi a teendő vészhelyzet esetén.

Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigazgató-
ja szerint mi sem természetesebb, mint
hogy a cég a kezdeményezés mögé áll
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MOTUL 8100 X-clean 5W-30
FE

Motorolaj EURO IV és V károsanyag kibo-
csátási normákat kielégítő benzin és dízel-
üzemű motorokhoz

Csúcsminőségű 100% szintetikus ke-
nőanyag a maximális védelem és üzem-
anyag-takarékossági szempontok együt-
tes kielégítésére. 

Kifejezetten a legmodernebb személy-
gépkocsikhoz fejlesztették, benzin vagy
diesel üzemű, szívó vagy turbófeltöltős,
közvetlen vagy közvetett befecskendezé-
sű motorokhoz.

EURO IV vagy EURO V emissziós nor-
mákat teljesítő autókhoz, és amelyek
esetében az ACEA C3 motorolaj az elő-
írás. Akkor is alkalmazható, amikor
„üzemanyag-takarékos” kenőanyagot ír
elő a jármű gyártója: ACEA C2 szabvány.
A MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 szin-
tetikus alapolaját speciális súrlódásmó-
dosító molekulák és megfelelő hamutar-
talom egészíti ki, mely így kivételes olaj-
film ellenállásra képes, csökkenti a mo-
tor belső súrlódását és kompatibilis a ki-
pufogógáz- utókezelő rendszerekkel, ka-
talizátorokkal (CAT) és dízel részecske-
szűrőkkel (DPF). A MOTUL 8100 X-
Clean FE 5W-30 kiemelkedő kenési tu-
lajdonságokkal rendelkezik, úgymint ko-
pásállóság és kiemelkedő hőállóság az
olajfogyasztás csökkentése érdekében.
Az ACEA C2 és C3 minősítésű kenő-
anyagok megnövelik az olajcsere perió-
dusok hosszát a jármű fedélzeti számító-
gépek ajánlásai szerint.

Olyan jóváhagyásokkal rendelkezik,
mint a Mercedes-Benz 229.51, VW 502
00 – 505 01, FIAT 9.55535-S1, GM-
OPEL dexos2, PSA B71 2290, valamint a
HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI,
NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGY-
ONG, TOYOTA és további autógyártók
ajánlásával. Példák a MOTUL 8100 X-
clean FE 5W-30 használatára: TOYOTA
2.0L és 2.2L D4D : HONDA 2.2L CDTI és
DTEC : és SUBARU 2.0L D.

Ugyanakkor a legtöbb gyártó kínálatá-
ban vannak különleges, nagyteljesítmé-
nyű, sportos, alacsony fogyasztású model-
lek, melyek a márkán belül is egyedi igé-
nyeket támasztanak a felhasznált motor-
olajjal szemben. Extrém igényt jelent a ma-
gasabb üzemelési hőmérséklet, illetve az
üzemanyag kenőképessége szempontjá-

ból a Magyarországon egyre inkább terje-
dőben lévő gázüzem (LPG, CNG) is.

Hogy a MOTUL ígéretéhez híven az
összes autógyártó minden igényét ki tudja
elégíteni, és bármilyen használati módhoz
rendelkezzen pontosan megfelelő termék-
kel, széles specifikus (Specific) termékvá-
lasztékot alakított ki kínálatában.

Az úgynevezett „Specific” termékeket
egyedi, szürke címkedizájn különbözteti
meg a többi terméktől, és az adott autó-
gyártó normakódja, a viszkozitásindex és
az alapolaj minősége (100% szintetikus)
azonosítja. Általában a jóváhagyási norma
kód szerepel az autógyártók által az autó-
val együtt szállított kezelési útmutatóban,
a kód azonossága az egyértelmű megfele-
lést igazolja.

A Specific 504 00-507 00, 5W30 pél-
dául a Volkswagen csoport (VW/Audi/
Skoda/Seat) motorjai közül a legújabb,
EURO-4/5 emissziós normáknak is megfe-
lelő konstrukciók által megkövetelt alacsony
hamutartalommal (low SAPS), magas nyí-
rásstabilitással (HTHS viszkozitás), illetve a
30 000 kilométernyi szerviz intervallumon
belül végig stabil tulajdonságaival tűnik ki a
piacon elérhető többi termék közül.

A Specific 0720, 5W30 a Renault leg-
újabb, legszigorúbb előírásait teljesíti ki-
emelkedő hőstabilitási tulajdonságai, és
oxidációs ellenállása révén nagyban elő-
segíti a 30.000 kilométeres szerviz inter-
vallum problémamentes teljesítését.

A Motul választékában szerepel még a
Mercedes Benz 229.52, az Opel dexos
2TM, a Ford 913 C, 925 B, a BMW LL 04
számú előírásait magas szinten kielégítő
„Specific” termék.

A Specific CNG/LPG pedig akár a
BMW, az Opel, a Fiat, a Ford, a Peugeot,
a Renault vagy a Mercedes gázüzemű mo-
torkonstrukcióihoz, de minden LPG/CNG
-vel üzemelő gyári, vagy utólagos beszere-
lésű járműhöz használható Jelentős mér-
tékben járul hozzá a jármű kedvező gázfo-
gyasztáshoz, és a motorikus alkatrészek
védelméhez.

A prémium kategóriájú termékeket előál-
lító vállalat a motorolajokon, hajtóműolajo-
kon (akár CVT vagy DSG váltók folyadékai)
túl számos, a járművek működéséhez elen-
gedhetetlen műszaki folyadékot állít elő, a
többi termékhez hasonlóan kiemelkedő mi-
nőségben. Ide tartoznak a különböző hasz-
nálati célokra fejlesztett fékfolyadékok, az
alap minőséget jelentő DOT 3-4, az első-

sorban ABS-szel szerelt konstrukciókban
kiválóan teljesítő DOT 5.1 és a kifejezetten
extrém igénybevételre tervezett RBF 600,
RBF 660. Különleges minőséget képvisel-
nek a szintén a használat célja szerint kü-
lönböző összetételben készülő hűtőfolya-
dékok. A minőségi hűtőfolyadék úgyneve-
zett hibrid adalékolásának köszönhetően
azon túl, hogy védi a hűtőrendszert a fa-
gyástól, erős korrózió gátló hatású, tökéle-
tes hővezető közeg, így javítja a hűtés ha-
tásfokát és összetételének köszönhetően
hosszú időn keresztül védi a rendszerben
található tömítéseket, gumicsöveket és mű-
anyag alkatrészeket. Az Inugel Expert ren-
delkezik például a BMW, Mercedes, Fiat,
Ford, Opel, Volvo, Volkswagen és számos
további autógyártó jóváhagyásával.

A karbantartó szerekhez tartoznak még
a kiterjedt felhasználási területen  használ-
ható hidraulika folyadékok (MULTI HF),
melyek leginkább kormány szervókban,
lengéscsillapítókban, kabrió tetőmozgató
hidraulikákban teljesítenek szolgálatot.  

A Vision Expert Ultra elnevezésű szélvé-
dőmosó a piacon nagy mennyiségben el-
érhető egyszerű termékekhez képest ha-
tékony zsír, piszok eltávolító hatása mellett
kíméli az ablaktörlőlapátot, illetve a vele
érintkezésbe kerülő többi gumi, műanyag
alkatrészt.

A MOTUL-ra jellemző igen széles ter-
mékválaszték nem mutatható be e rövid
tanácsadó cikk terjedelmi keretei között, a
felsorolt és további termékekről informá-
ció a www.motul.hu található.

A MOTUL-ról

Az egész világot figyelembe véve a kenő-
anyaggyártók közül a MOTUL került re-
gisztrálásra először, 1853-ban az Egyesült
Államokban. Aligha található olyan kenő-
anyagmárka, amelynek története a belső-
égésű motorok fejlődéstörténetéhez szo-
rosabban kapcsolódna, mint a MOTUL. A
mai élvonalat jelentő kenőanyagmárka a ki-
emelkedő kenési tulajdonságokkal rendel-
kező, speciális know-how-ra épülő, észter
bázisú, teljesen szintetikus olajairól ismert.
A MOTUL az összes gyártómű valamennyi
jóváhagyásával rendelkezik. A vállalat a pá-
rizsi központjában - a kifogástalan minő-
ség garantálhatósága érdekében - egy he-
lyen gyártja termékeit. Világszerte közel
100 további képviselet teszi a MOTUL-t a
kenőanyag szegmens globális szereplőjé-
vé. A térség más országaihoz hasonlóan
Magyarországon is kizárólag olyan javító
szervizeken és szakkereskedéseken ke-
resztül történik a termékek értékesítése,
ahol megalapozott szakmai ismertetést és
tanácsokat is kapnak az érdeklődők. A
személyfuvarozók nagykereskedelmi áron
történő kiszolgálását, a magyarországi im-
portőr támogatásával az alkatrész kereske-
delemben hosszú ideje, jól ismert
Schlosser Kft. végzi (Telefon: +36 1 237
0279, E-mail: info@schlosserkft.hu, Cím:
1138 Budapest, Váci út 136/a).
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A taxik számát figyelembe véve, az Uber át-
vette a vezető helyet a sárga taxik fővárosá-
ban, New Yorkban. A TLC adatai szerint je-
lenleg 14.088 fekete színű, Uberen hívható
autó gurul a városban, míg klasszikus sárga
taxiból 13.587. A New York Post által meg-
kérdezett 24 éves Joel Abreu egy luxus-SUV
volánja mögött 85.000 dollárt keresett idén,
azt mondta: túl sok a sofőr a cégen belül. Pe-
dig a sárga taxik még most is tízszer annyi fu-
vart vállalnak, sofőrjeik pedig semmi pénzért
nem váltanának mérés nélküli rendszerre.
Ugyanakkor a veterán taxisok néha ki is segí-
tik uberes barátaikat. Shammi Sharma, aki
egy 61 éves taxis, évente 35.000 dollárt ke-
res adózás után. A taxisok szerint is jobb az
Uber, mert ott nincs esélye az utasnak fizetés
nélkül távozni, ám a helyi taxisszövetség sze-
rint az Uber nemcsak elszipkázza az utasokat
a taxisok elől, hanem még a forgalma után
sem fizet díjat. Mivel a fuvarozóknak sem kell
társasági díjat fizetniük, ezért sokak számára
vonzóbb alternatíva, nem csoda, hogy meg-
szaporodtak a mobilon rendelhető autók. Já-
rulékos probléma ugyanakkor, hogy mivel az
Uber legtöbb fuvarja Manhattanben zajlik, a
közösségi közlekedés még a városrész zsú-
foltságát is növeli.

Az Uberrel szembeállók tábora azonban

nem csökken. Az államokban éppúgy kere-
sik a jogi megoldást az ellehetetlenítésükre,
mint ideát az unióban. Legutóbb Németor-
szágban tiltották be a cég működését, ám
amíg nem válik jogerőssé a döntés, szaba-
don folytathatja tevékenységét a cég. Világ-
szerte támadják a személyfuvarozók az inter-
netes szolgáltatást. Brüsszelben azonban
nem csupán verbális akciókra került sor az
Uber sofőrjei ellen, hanem atrocitásokra is.
Több taxis is megrendelte a szolgáltatást,
majd amikor megérkeztek a helyszínekre az
önkéntesek, akkor az állítólagos „utasok” in-
zultálták őket. A helyi rendőrség értesülései
alapján négy esetben került sor ilyesmire, az
egyikben tojásokkal, liszttel is megdobálták
az autókat. Másik alkalommal a sofőrnek el-
lopták az okostelefonját, így a platformon ke-
resztül nem tudott több utast és megrende-
lést felvenni.

Az Uber összesen 20 olyan esetet emlí-
tett, amikor a taxisok akkor akadályozták a
segítőik járműveinek mozgását, amikor azok
pont utasokat akartak felvenni. Filip
Nuytemans, a cég belgiumi menedzsere kö-
zölte, hogy volt néhány olyan eset, amikor az
utasokat kirángatták a taxisok a gépkocsik-
ból. Ugyan senki sem sérült meg, de a brüsz-
szeli rendőrség találkozót kezdeményezett a

taxisok képviselőivel, mert meg akarja aka-
dályozni a súlyosabb incidenseket – derül ki
a hírügynökségi jelentésekből.

Magyarországon is felléptek a hazai taxi-
sok az Uber ellen. A Várbazártól a Clark
Ádám térig rendőrségi készültség mellett
demonstráltak március 27-én délután Buda-
pesten a taxisok, a szerintük velük szemben
aránytalan piaci előnyre szert tett olyan ma-
gánfuvarozók ellen, mint az Uber és más
mobilos applikációk alapján rendelhető so-
főrök.

A demonstrálók azt követelték, hogy azon-
nal vonuljanak ki a piacról azok, akik törvény-
telenül versenyelőnyhöz jutnak, majd rendőri
felvezetéssel később a Fővárosi Önkor-
mányzathoz vonultak. Itt Tarlós István főpol-
gármesternek kívántak átadni egy, a követe-
léseiket tartalmazó petíciót, de kiderült,
hogy péntek délután révén, már mindenki
hazament a hivatalból. Végül a demonstrálók
is felhagytak kezdeményezésükkel.

Mint megtudtuk: Az Uber nem tartja ma-
gát taxitársaságnak. A közösségi szolgálta-
tás abból a kezdeményezésből indult, hogy
az autósok osszák meg járművüket és az uta-
zás költségeit másokkal. Az Uber lényege,
hogy a városban a rendszerben regisztrált
gépjárművezetők megoszthatják a kocsiju-
kat azokkal, akiknek egy fuvarra van szüksé-
gük. Az utasok az alkalmazáson keresztül ke-
reshetnek sofőrt maguknak, és fizetni is itt
tudnak. A cég azért nem érzi magát a piac
szereplőjének, mert „csak felületet biztosít,
amelyen megtalálhatják egymást az autósok
és azok, akiknek fuvar kell”. 

Vélelmezhető, hogy a két fél a közeljövő-
ben nemigen fog közös álláspontra jutni.

k.z.t.
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tájékoztató kampányt folytatnak, amelynek részeként létrehozták a
www.ertunkhozza.hu honlapot, hogy bemutassák azokat a valós és
hiteles értékeket, amelyeket a márkaszervizek képviselnek, és ame-
lyek fontosak valamennyi autós és közlekedő biztonsága számára.
Az Értünk Hozzá kampány márkái: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën,

FIAT, FIAT Professional, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi,
Opel, Peugeot, Porsche, SEAT, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek, Volvo. 

MGE

Mi is az a pénzmozgás?
Franciaországi, kis hegyvidéki szállo-
dába érkezik egy turista, és megkérde-
zi van-e üres szoba kiadó, és letesz egy
100 euróst a pultra.A szálloda tulajdo-
nosa megörült, mert mostanában igen
pangott az üzlet, és a legjobb szoba
kulcsát adta a vendégnek, aki el is in-
dult fölfele a lépcsõn, hogy elfoglalja.

A tulaj közben fogta a 100 euróst,
átszaladt a henteshez, kifizetni az elõ-
zõ heti adósságát, majd visszament a
szállodába. A hentes fogta a 100 eurót,
és elrohant a gazdához, hogy kifizesse
a hitelbe kért disznót, és visszament a
boltjába.

A gazda futott Jennyhez, a helyi
örömlányhoz, hogy kifizesse annak
szolgálatait, és ment vissza a farmjára.

Jenny loholt a szállodába, hogy kifi-
zesse a múlt héten kivett szobák árait,
és letette a 100 euróst a pultra.

Ebben a pillanatban jön le a lépcsõn,
és megy a pulthoz a turista, és közli,
hogy a szoba nem felel meg. Visszave-
szi a pulton heverõ 100 euróst, és el-
megy.

Tulajdonképpen senki nem csinált
semmit, és mégis mindenki kifizette az
adósságát.

Na, ennyit a pénzmozgásról, és a
gazdaság fellendülésérõl...

* * *
ADÓHIVATAL mese

Menekülve rohan a csiga az erdõbõl.
Találkozik a rókával.

– Mi van, csiga, belõttél, hogy így te-
persz?

– Á, dehogy! Itt az NAV, vagyonvizs-
gálat lesz.

– Na és?
– Hát tudod, nekem is van egy saját

házam, az asszonynak is, meg a gyere-
keknek is. Gondolhatod!

Elgondolkodik a róka, majd õ is futni
kezd. Találkoznak a gólyával. Megszó-
lítja a ravaszdit:

– Mi van, róka, hova futsz ilyen gyor-
san?

– Nem hallottad? Kiszállt az NAV az
erdõbe, vagyonvizsgálatra.

– És akkor mi van?
– Hát nekem is drága bundám van,

az asszonynak is, a gyerekeknek is.
Gondolhatod!

A gólya nagyon csodálkozik, majd
kis gondolkodás után magabiztosan
rákezdi:

– Hát fiúk, nekünk ezen a ronda fész-
ken kívül aztán igazán semmink sincs.
Az is mindig össze van szarva, tehát
csúnya is, olcsó is, szóra sem érdemes.

Mire a csiga loholás közben vissza-
szól:

– Nana, gólya! Fél év itthon, fél év
külföldön – mibõl?!!?

Több a fekete autó, mint a sárga

NN ee ww   YY oo rr kk bb aa nn   vv ee zz ee tt   aa zz   UU bb ee rr
Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb metropolisában több fekete autó
fut, mint a klasszikus sárga taxi. Az Uber átvette a piacot még akkor is, ha a ha-
gyományos fuvarozók lényegesen több munkát vállalnak. Az USA-ban eljutottak
odáig, hogy olykor a társaságokba szerveződöttek „kisegítik” új kollegáikat, mert
annyi a megrendelésük.
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Március 30-án indult el a Főtaxi és a TEVAgy a
Hős! program együttműködése, melynek kere-
tén belül a taxitársaság állományában lévő kö-
zel 1000 sofőr újraélesztési ismeretekkel gaz-
dagodik. Az együttműködés azért is példaérté-
kű, mert a hirtelen szívhalál bármikor, bárhol,
bárkit utolérhet, és ha a bekövetkezte utáni 4
percben nincs a helyszínen valaki, aki elkezdi a
szívmasszázst, akkor nagy valószínűséggel el-
halnak az agysejtek és visszafordíthatatlan káro-
sodások léphetnek fel. A Főtaxi munkatársai a
mindennapi munka során egész Budapestet ke-
resztül-kasul szelik, és rengeteg emberrel talál-
koznak. Évente összesen 81 millió km-t tesznek
meg autóikkal. Így ha a baj a közelükben történik,
vagy éppen a saját utasukkal, akkor a képzésnek
köszönhetően azonnal meg tudják kezdeni az új-
raélesztést és a mentő kiérkezéséig fenn tudják
tartani a keringést, mely a sikeres újraélesztés
utáni teljes élet egyik alappillére. 

Mivel a Főtaxira az alapítástól kezdve, az innová-
ció és a példamutatás a jellemző, mi sem termé-

szetesebb, hogy cégünk az első olyan taxi-
társaság Magyarországon, amelynek min-
den taxisa, részt vesz az életmentő tanfolya-
mon! – mondta Szunomár Tibor, a Főtaxi ve-
zérigazgatója.

„Nagyon nemesnek és példaértékűnek
tartjuk, hogy a taxitár-

Főtaxis védőangyalok az utakon

Folytatás a 24. oldalon

Magyarországon évente 20-25 000 embert veszítünk el hirtelen szívhalál követ-
keztében. Ezt a döbbenetes számot csak akkor lehet visszaszorítani, ha minél
többen megtanulnának és mernének is életet menteni. A tavaly elindult TEVAgy a
Hős! programhoz – melynek célja, hogy Magyarországon mindenki tudjon újra-
éleszteni – ez év tavaszán csatlakozik Budapest legnagyobb tapasztalattal ren-
delkező taxitársasága, a Főtaxi, melynek közel 1000 sofőrje képzést kap egy kö-
zös oktatás keretén belül arról, mi a teendő vészhelyzet esetén.

Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigazgató-
ja szerint mi sem természetesebb, mint
hogy a cég a kezdeményezés mögé áll
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MOTUL 8100 X-clean 5W-30
FE

Motorolaj EURO IV és V károsanyag kibo-
csátási normákat kielégítő benzin és dízel-
üzemű motorokhoz

Csúcsminőségű 100% szintetikus ke-
nőanyag a maximális védelem és üzem-
anyag-takarékossági szempontok együt-
tes kielégítésére. 

Kifejezetten a legmodernebb személy-
gépkocsikhoz fejlesztették, benzin vagy
diesel üzemű, szívó vagy turbófeltöltős,
közvetlen vagy közvetett befecskendezé-
sű motorokhoz.

EURO IV vagy EURO V emissziós nor-
mákat teljesítő autókhoz, és amelyek
esetében az ACEA C3 motorolaj az elő-
írás. Akkor is alkalmazható, amikor
„üzemanyag-takarékos” kenőanyagot ír
elő a jármű gyártója: ACEA C2 szabvány.
A MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 szin-
tetikus alapolaját speciális súrlódásmó-
dosító molekulák és megfelelő hamutar-
talom egészíti ki, mely így kivételes olaj-
film ellenállásra képes, csökkenti a mo-
tor belső súrlódását és kompatibilis a ki-
pufogógáz- utókezelő rendszerekkel, ka-
talizátorokkal (CAT) és dízel részecske-
szűrőkkel (DPF). A MOTUL 8100 X-
Clean FE 5W-30 kiemelkedő kenési tu-
lajdonságokkal rendelkezik, úgymint ko-
pásállóság és kiemelkedő hőállóság az
olajfogyasztás csökkentése érdekében.
Az ACEA C2 és C3 minősítésű kenő-
anyagok megnövelik az olajcsere perió-
dusok hosszát a jármű fedélzeti számító-
gépek ajánlásai szerint.

Olyan jóváhagyásokkal rendelkezik,
mint a Mercedes-Benz 229.51, VW 502
00 – 505 01, FIAT 9.55535-S1, GM-
OPEL dexos2, PSA B71 2290, valamint a
HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI,
NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGY-
ONG, TOYOTA és további autógyártók
ajánlásával. Példák a MOTUL 8100 X-
clean FE 5W-30 használatára: TOYOTA
2.0L és 2.2L D4D : HONDA 2.2L CDTI és
DTEC : és SUBARU 2.0L D.

Ugyanakkor a legtöbb gyártó kínálatá-
ban vannak különleges, nagyteljesítmé-
nyű, sportos, alacsony fogyasztású model-
lek, melyek a márkán belül is egyedi igé-
nyeket támasztanak a felhasznált motor-
olajjal szemben. Extrém igényt jelent a ma-
gasabb üzemelési hőmérséklet, illetve az
üzemanyag kenőképessége szempontjá-

ból a Magyarországon egyre inkább terje-
dőben lévő gázüzem (LPG, CNG) is.

Hogy a MOTUL ígéretéhez híven az
összes autógyártó minden igényét ki tudja
elégíteni, és bármilyen használati módhoz
rendelkezzen pontosan megfelelő termék-
kel, széles specifikus (Specific) termékvá-
lasztékot alakított ki kínálatában.

Az úgynevezett „Specific” termékeket
egyedi, szürke címkedizájn különbözteti
meg a többi terméktől, és az adott autó-
gyártó normakódja, a viszkozitásindex és
az alapolaj minősége (100% szintetikus)
azonosítja. Általában a jóváhagyási norma
kód szerepel az autógyártók által az autó-
val együtt szállított kezelési útmutatóban,
a kód azonossága az egyértelmű megfele-
lést igazolja.

A Specific 504 00-507 00, 5W30 pél-
dául a Volkswagen csoport (VW/Audi/
Skoda/Seat) motorjai közül a legújabb,
EURO-4/5 emissziós normáknak is megfe-
lelő konstrukciók által megkövetelt alacsony
hamutartalommal (low SAPS), magas nyí-
rásstabilitással (HTHS viszkozitás), illetve a
30 000 kilométernyi szerviz intervallumon
belül végig stabil tulajdonságaival tűnik ki a
piacon elérhető többi termék közül.

A Specific 0720, 5W30 a Renault leg-
újabb, legszigorúbb előírásait teljesíti ki-
emelkedő hőstabilitási tulajdonságai, és
oxidációs ellenállása révén nagyban elő-
segíti a 30.000 kilométeres szerviz inter-
vallum problémamentes teljesítését.

A Motul választékában szerepel még a
Mercedes Benz 229.52, az Opel dexos
2TM, a Ford 913 C, 925 B, a BMW LL 04
számú előírásait magas szinten kielégítő
„Specific” termék.

A Specific CNG/LPG pedig akár a
BMW, az Opel, a Fiat, a Ford, a Peugeot,
a Renault vagy a Mercedes gázüzemű mo-
torkonstrukcióihoz, de minden LPG/CNG
-vel üzemelő gyári, vagy utólagos beszere-
lésű járműhöz használható Jelentős mér-
tékben járul hozzá a jármű kedvező gázfo-
gyasztáshoz, és a motorikus alkatrészek
védelméhez.

A prémium kategóriájú termékeket előál-
lító vállalat a motorolajokon, hajtóműolajo-
kon (akár CVT vagy DSG váltók folyadékai)
túl számos, a járművek működéséhez elen-
gedhetetlen műszaki folyadékot állít elő, a
többi termékhez hasonlóan kiemelkedő mi-
nőségben. Ide tartoznak a különböző hasz-
nálati célokra fejlesztett fékfolyadékok, az
alap minőséget jelentő DOT 3-4, az első-

sorban ABS-szel szerelt konstrukciókban
kiválóan teljesítő DOT 5.1 és a kifejezetten
extrém igénybevételre tervezett RBF 600,
RBF 660. Különleges minőséget képvisel-
nek a szintén a használat célja szerint kü-
lönböző összetételben készülő hűtőfolya-
dékok. A minőségi hűtőfolyadék úgyneve-
zett hibrid adalékolásának köszönhetően
azon túl, hogy védi a hűtőrendszert a fa-
gyástól, erős korrózió gátló hatású, tökéle-
tes hővezető közeg, így javítja a hűtés ha-
tásfokát és összetételének köszönhetően
hosszú időn keresztül védi a rendszerben
található tömítéseket, gumicsöveket és mű-
anyag alkatrészeket. Az Inugel Expert ren-
delkezik például a BMW, Mercedes, Fiat,
Ford, Opel, Volvo, Volkswagen és számos
további autógyártó jóváhagyásával.

A karbantartó szerekhez tartoznak még
a kiterjedt felhasználási területen  használ-
ható hidraulika folyadékok (MULTI HF),
melyek leginkább kormány szervókban,
lengéscsillapítókban, kabrió tetőmozgató
hidraulikákban teljesítenek szolgálatot.  

A Vision Expert Ultra elnevezésű szélvé-
dőmosó a piacon nagy mennyiségben el-
érhető egyszerű termékekhez képest ha-
tékony zsír, piszok eltávolító hatása mellett
kíméli az ablaktörlőlapátot, illetve a vele
érintkezésbe kerülő többi gumi, műanyag
alkatrészt.

A MOTUL-ra jellemző igen széles ter-
mékválaszték nem mutatható be e rövid
tanácsadó cikk terjedelmi keretei között, a
felsorolt és további termékekről informá-
ció a www.motul.hu található.

A MOTUL-ról

Az egész világot figyelembe véve a kenő-
anyaggyártók közül a MOTUL került re-
gisztrálásra először, 1853-ban az Egyesült
Államokban. Aligha található olyan kenő-
anyagmárka, amelynek története a belső-
égésű motorok fejlődéstörténetéhez szo-
rosabban kapcsolódna, mint a MOTUL. A
mai élvonalat jelentő kenőanyagmárka a ki-
emelkedő kenési tulajdonságokkal rendel-
kező, speciális know-how-ra épülő, észter
bázisú, teljesen szintetikus olajairól ismert.
A MOTUL az összes gyártómű valamennyi
jóváhagyásával rendelkezik. A vállalat a pá-
rizsi központjában - a kifogástalan minő-
ség garantálhatósága érdekében - egy he-
lyen gyártja termékeit. Világszerte közel
100 további képviselet teszi a MOTUL-t a
kenőanyag szegmens globális szereplőjé-
vé. A térség más országaihoz hasonlóan
Magyarországon is kizárólag olyan javító
szervizeken és szakkereskedéseken ke-
resztül történik a termékek értékesítése,
ahol megalapozott szakmai ismertetést és
tanácsokat is kapnak az érdeklődők. A
személyfuvarozók nagykereskedelmi áron
történő kiszolgálását, a magyarországi im-
portőr támogatásával az alkatrész kereske-
delemben hosszú ideje, jól ismert
Schlosser Kft. végzi (Telefon: +36 1 237
0279, E-mail: info@schlosserkft.hu, Cím:
1138 Budapest, Váci út 136/a).
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1. Az ilyen táblakombiná-
cióval jelzett vasúti átjá-
rót…
a) biztosítottnak kell tekinteni,
b) biztosítatlannak kell tekinte-
ni,
c) csak akkor kell biztosított-
nak kell tekinteni, ha a jelzőőr

a vasúti átjáróban tartózkodik.

2. Köteles-e a fe-
kete színű autó
elsőbbséget adni
a szemből érke-
ző piros színű
partnere részére
a rajzon látható
forgalmi helyzet-
ben?
a) Igen, mert balra
akar kanyarodni. 
b) Nem, mert már az
elsőbbséggel bíró
úton tartózkodik.

3. Szabályt sértett-e a képen látható ta-
xis, ha autóját az úttestek széleinek met-
széspontjától számított 5 méter távolsá-
gon belül állította meg?

a) Igen. 
b) Nem.

4. Hogyan kell értelmezni a
fénysorompó villogó fehér
fényét?
a) A berendezés szabad utat
jelez.
b) A berendezés fokozott óva-

tosság mellett engedélyezi a továbbhaladást.
c) A síneken történő folyamatos áthaladás ve-
szélyességére hívja fel a figyelmet.

5. Irányváltoztatónak minősül-e a képen
látható útkereszteződésbe behajtó autó?

a) Igen. 
b) Nem.

6. Áthajthat-e az útkereszteződésen a
forgalomirányító fényjelző készülék ilyen
jelzésénél a gépkocsi? 

a) Igen, mert a jelzés nem megállási kötele-
zettséget, hanem csak a forgalom irányának a
megváltozását jelzi. 
b) Legfeljebb akkor, ha biztonságosan megáll-
ni már nem lehet.
c) Nem, szükség esetén vészfékezéssel (hirte-
len fékezéssel) kell a járművet megállítani. 

7. A szabálytalanság szankcionálására jo-
gosult személy (pl. egy rendőr) meg tud-
ja állapítani, hogy a taxis az adott helyen
kellő figyelemmel volt-e taxija sajátossá-
gaira?
a) Igen, bármikor.
b) Legfeljebb egy bekövetkezett közúti baleset
kapcsán.
c) Nem.

8. Melyik útburkolati jelet kell a vezetők-
nek figyelembe venni a sárga és a fehér
színű megállás helyét jelző vonalak egy-
idejű láthatósága esetén?
a) A fehér színűt.
b) A sárga színűt. 

c) Ennek eldöntése mindig a vezető joga és fe-
lelőssége.

9. Taxijával figyelmen kí-
vül kell-e hagynia a jobb-
ra tartási, vagy az úttest
jobb szélén való haladás
kötelezettsége szem-
pontjából a táblával jel-
zett sávot?
a) Igen. 
b) Nem.

10. Szabályosan közlekednek-e a képen
látható gyalogosok?

a) Igen, mindkettő. 
b) Csak az első, aki a járdán tolja a kerékpárját. 
c) Csak a hátsó, aki az úttesten tolja a kerék-
párját.

11. Hol adhat hangjelzést előzési szándé-
kának jelzésére?
a) Csak lakott területen.
b) Csak lakott területen kívül.
c) Lakott területen és azon kívül egyaránt.

12. Mi lehet az oka an-
nak, hogy a gumiab-
roncs futófelülete
kagylósan kopott?
a) A gumiabroncsot az
előírtnál magasabb nyo-
máson üzemeltették. 
b) A lengéscsillapító hi-
bája és a kerék-kiegyen-
súlyozatlanság.
c) Az első futómű helytelen beállítása.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.

Egy vak dobos és egy süket bõ-
gõs játszik egy csehóban. Megszó-
lal a vak dobos:

– Táncolnak már a vendégek?
Erre a bõgõs:
– Miért, már játszunk?
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1. Az ilyen táblakombiná-
cióval jelzett vasúti átjá-
rót…
a) biztosítottnak kell tekinteni,
b) biztosítatlannak kell tekinte-
ni,
c) csak akkor kell biztosított-
nak kell tekinteni, ha a jelzőőr

a vasúti átjáróban tartózkodik.

2. Köteles-e a fe-
kete színű autó
elsőbbséget adni
a szemből érke-
ző piros színű
partnere részére
a rajzon látható
forgalmi helyzet-
ben?
a) Igen, mert balra
akar kanyarodni. 
b) Nem, mert már az
elsőbbséggel bíró
úton tartózkodik.

3. Szabályt sértett-e a képen látható ta-
xis, ha autóját az úttestek széleinek met-
széspontjától számított 5 méter távolsá-
gon belül állította meg?

a) Igen. 
b) Nem.

4. Hogyan kell értelmezni a
fénysorompó villogó fehér
fényét?
a) A berendezés szabad utat
jelez.
b) A berendezés fokozott óva-

tosság mellett engedélyezi a továbbhaladást.
c) A síneken történő folyamatos áthaladás ve-
szélyességére hívja fel a figyelmet.

5. Irányváltoztatónak minősül-e a képen
látható útkereszteződésbe behajtó autó?

a) Igen. 
b) Nem.

6. Áthajthat-e az útkereszteződésen a
forgalomirányító fényjelző készülék ilyen
jelzésénél a gépkocsi? 

a) Igen, mert a jelzés nem megállási kötele-
zettséget, hanem csak a forgalom irányának a
megváltozását jelzi. 
b) Legfeljebb akkor, ha biztonságosan megáll-
ni már nem lehet.
c) Nem, szükség esetén vészfékezéssel (hirte-
len fékezéssel) kell a járművet megállítani. 

7. A szabálytalanság szankcionálására jo-
gosult személy (pl. egy rendőr) meg tud-
ja állapítani, hogy a taxis az adott helyen
kellő figyelemmel volt-e taxija sajátossá-
gaira?
a) Igen, bármikor.
b) Legfeljebb egy bekövetkezett közúti baleset
kapcsán.
c) Nem.

8. Melyik útburkolati jelet kell a vezetők-
nek figyelembe venni a sárga és a fehér
színű megállás helyét jelző vonalak egy-
idejű láthatósága esetén?
a) A fehér színűt.
b) A sárga színűt. 

c) Ennek eldöntése mindig a vezető joga és fe-
lelőssége.

9. Taxijával figyelmen kí-
vül kell-e hagynia a jobb-
ra tartási, vagy az úttest
jobb szélén való haladás
kötelezettsége szem-
pontjából a táblával jel-
zett sávot?
a) Igen. 
b) Nem.

10. Szabályosan közlekednek-e a képen
látható gyalogosok?

a) Igen, mindkettő. 
b) Csak az első, aki a járdán tolja a kerékpárját. 
c) Csak a hátsó, aki az úttesten tolja a kerék-
párját.

11. Hol adhat hangjelzést előzési szándé-
kának jelzésére?
a) Csak lakott területen.
b) Csak lakott területen kívül.
c) Lakott területen és azon kívül egyaránt.

12. Mi lehet az oka an-
nak, hogy a gumiab-
roncs futófelülete
kagylósan kopott?
a) A gumiabroncsot az
előírtnál magasabb nyo-
máson üzemeltették. 
b) A lengéscsillapító hi-
bája és a kerék-kiegyen-
súlyozatlanság.
c) Az első futómű helytelen beállítása.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.

Egy vak dobos és egy süket bõ-
gõs játszik egy csehóban. Megszó-
lal a vak dobos:

– Táncolnak már a vendégek?
Erre a bõgõs:
– Miért, már játszunk?
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saság csatlakozott a programunk-
hoz. Bízunk benne, hogy ez az
együttműködés több szervezet sze-
mét is felnyitja majd azzal kapcso-
latban, hogy érdemes hasonló kez-
deményezésekhez csatlakozni, hi-
szen minimális erőfeszítéssel és ta-
nulással emberéleteket menthe-
tünk!” – tette hozzá Klupács Péter
mentő-technikus, a TEVAgy a
Hős! egyik vezetője. 

A Főtaxisok már több ízben bizo-
nyították rátermettségüket, ha az
utasok védelméről vagy egészségé-
ről volt szó.  Az elmúlt időszakban
hasonló életmentő helyzetbe került
két főtaxis kollégánk, Gráf István és
Bulla Károly. Amikor István látta,
hogy utasa rosszul van, a megadott
cím helyett kórházba vitte az utasát,
így mentette meg az életét.  Néhány
hete Bulla Károly is
hason lóképpen
járt el, felismerve a
tüneteket, azonnal
az ügyeletre hajtott,
megmentve ezzel
utasa életét. 

Ilyen hétköznapi
hősökre van szük-
ség, akik mernek és
tudnak is cseleked-
ni, ha kell! Hirtelen
szívhalál esetén pe-
dig nincs idő a této-
vázásra! A szívleállás
után ugyanis 4 perc
áll rendelkezésre,
hogy megkezdjék az
újraélesztést, mely-
nek szakszerű moz-
dulata, intenzitása és
ritmusa egy gumilab-
da és egy 100 BPM-
es zene segítségével
könnyedén elsajátítha-
tó. A TEVAgy a Hős!
program két kitalálója,
Mészáros Zalán és
Klupács Péter másfél
éve járják az országot
és játékos formában
tanítják meg minden-
kinek a mellkasnyo-
más helyes módját. A
statisztikák igen riasz-
tóak, hiszen naponta
70 ember, azaz órán-
ként 2-3 ember hal
meg hirtelen szívha-
lálban, mert nincs a
helyszínen olyan sze-
mély, aki segíteni
tudna. Míg Németor-
szágban 1000 em-
berből 973 tud újra-
éleszteni, addig
1000 magyar közül ösz-

szesen 17 ember
tudja, hogy mité-
vő legyen ilyen
vészhelyzetben.
Ezen szeretnének
változtatni! 

Azoknak, akik
mostantól a Főtaxi-
val utaznak, bizto-
sak lehetnek ab-
ban, hogy ha bekö-
vetkezik a baj, ak-
kor a szakszerű se-
gítség csak egy kar-
nyújtásnyira lesz!

Programrészle-
tek: www.tevagya-
hos.hu.

V.A.
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Folytatás a 21. oldalról

Mészáros Zalán rendkívül érdekes be-
mutatója lebilincselte a hallgatókat

Majd jöhet a percenkénti
száz nyomás a mellkasraElső lépés a fejet hátrahajtani

Klupács Péter egy labdát adott
mindenkinek a gyakorlásra

Gyakorolni egy
labdán a legjobb
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A Groupama Aréna Sky Boxában,
exkluzív partin látta vendégül a Főtaxi
a Danubius szállodalánc front office
managereit és családtagjait.

A Danubius Hotels Group és a Főtaxi Zrt.
közelmúltban megkötött megállapodása
értelmében, mostantól a csoport érdekelt-
ségeibe tartozó 12 budapesti szálloda

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

Az esemény megün-
neplésére a Főtaxi rend-
hagyó és igen előkelő
helyszínként a Groupa-
ma Arénát választotta,
ahol a VIP páholyból, ki-
fogástalan vendéglátást

biztosítva, a vendégekkel együtt szurkol-
ták végig az FTC-Csákvár mérkőzést.

A remek helyszínhez nagyszerű hangu-
lat párosult, amit csak fokoztak a felszol-
gált ínyencségek.

A kellemes partit végül a házigazda
FTC 5-0-ás győzelme zárta. 

Nekik is gratulálunk!
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Együtt ünnepelt a FEgyütt ünnepelt a Főtőtaxi axi 
és a Danubius Hoés a Danubius Ho ttels Grels Groupoup

1875. február 20-án, 140 éve született Haltenberger Samu, a magyar automobilizmus vezér-
alakja, a Szürketaxi Vállalat egyik alapítója, majd vezérigazgatója.

A jeles évforduló alkalmából a Főtaxi Kerepesi úti székházánál található emlékművét
Kirschner Béla, az alapító unokája és Szunomár Tibor, Főtaxi Zrt. vezérigazgatója koszorúzta
meg. 

Az 1913-ban alapított (korábban Budapesti Automobil Közlekedési Rt., Autótaxi Rt,
MOGÜRT, majd Autó Nemzeti Vállalat) Főtaxi Zrt. több mint 100 eseménydús éve alatt még a vi-

A 140 éve született cégalapító
Szunomár Tibor, a
Főtaxi vezérigazgatója
koszorút helyez el az
alapító emléktábláján

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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saság csatlakozott a programunk-
hoz. Bízunk benne, hogy ez az
együttműködés több szervezet sze-
mét is felnyitja majd azzal kapcso-
latban, hogy érdemes hasonló kez-
deményezésekhez csatlakozni, hi-
szen minimális erőfeszítéssel és ta-
nulással emberéleteket menthe-
tünk!” – tette hozzá Klupács Péter
mentő-technikus, a TEVAgy a
Hős! egyik vezetője. 

A Főtaxisok már több ízben bizo-
nyították rátermettségüket, ha az
utasok védelméről vagy egészségé-
ről volt szó.  Az elmúlt időszakban
hasonló életmentő helyzetbe került
két főtaxis kollégánk, Gráf István és
Bulla Károly. Amikor István látta,
hogy utasa rosszul van, a megadott
cím helyett kórházba vitte az utasát,
így mentette meg az életét.  Néhány
hete Bulla Károly is
hason lóképpen
járt el, felismerve a
tüneteket, azonnal
az ügyeletre hajtott,
megmentve ezzel
utasa életét. 

Ilyen hétköznapi
hősökre van szük-
ség, akik mernek és
tudnak is cseleked-
ni, ha kell! Hirtelen
szívhalál esetén pe-
dig nincs idő a této-
vázásra! A szívleállás
után ugyanis 4 perc
áll rendelkezésre,
hogy megkezdjék az
újraélesztést, mely-
nek szakszerű moz-
dulata, intenzitása és
ritmusa egy gumilab-
da és egy 100 BPM-
es zene segítségével
könnyedén elsajátítha-
tó. A TEVAgy a Hős!
program két kitalálója,
Mészáros Zalán és
Klupács Péter másfél
éve járják az országot
és játékos formában
tanítják meg minden-
kinek a mellkasnyo-
más helyes módját. A
statisztikák igen riasz-
tóak, hiszen naponta
70 ember, azaz órán-
ként 2-3 ember hal
meg hirtelen szívha-
lálban, mert nincs a
helyszínen olyan sze-
mély, aki segíteni
tudna. Míg Németor-
szágban 1000 em-
berből 973 tud újra-
éleszteni, addig
1000 magyar közül ösz-

szesen 17 ember
tudja, hogy mité-
vő legyen ilyen
vészhelyzetben.
Ezen szeretnének
változtatni! 

Azoknak, akik
mostantól a Főtaxi-
val utaznak, bizto-
sak lehetnek ab-
ban, hogy ha bekö-
vetkezik a baj, ak-
kor a szakszerű se-
gítség csak egy kar-
nyújtásnyira lesz!

Programrészle-
tek: www.tevagya-
hos.hu.

V.A.

24

Folytatás a 21. oldalról

Mészáros Zalán rendkívül érdekes be-
mutatója lebilincselte a hallgatókat

Majd jöhet a percenkénti
száz nyomás a mellkasraElső lépés a fejet hátrahajtani

Klupács Péter egy labdát adott
mindenkinek a gyakorlásra
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Nagy a hasonlóság a Dubai (Dubaj) és a budapesti taxizás kö-
zött. Ott is egységes megjelenésűek a taxik, egységes tari-
fával. A taxitársaságokat (az államit és a magán vállalkozást)

a taxik tetejének színe különbözteti meg. Érdekesség, hogy az arab vi-
lágban vannak nők, akik nem ülnek be – különböző vallási, hagyományi
okok miatt – egyedül férfi taxis mellé (mögé), nekik van a kizárólag női
taxisokból álló taxitársaság. A normál taxik mellett működnek „luxus” ta-
xik (Royal Smart Limousine taxi) a gazdagabb, tehetősebb arab és kül-
földi utasok kiszolgálására. Ezek drágábbak (800 forint az alapdíj, 200
forint a kilométerdíj, a minimális fuvardíj 2800 forint). A mintegy ezer au-
tóból álló taxitársaság kizárólag nagyméretű, elegáns, fehér autóval
szolgáltat. Ők is taxiórával dolgoznak, de szabadjelző nélkül. A normál
taxik tarifája körülbelül fele a „luxus” taxiknak.  

A személyszállító vállalkozók harmadik csoportja a külföldi turis-
táknak szolgáltat, például ők vesznek részt a sivatagi túrákon, terep-
járókkal. Ezekben az autókban természetesen nincs taxióra, nem
nézik a kilométerórát, az utasok fix összeget fizetnek a program egé-
széért. Az információk szerint a taxisok túlnyomó többsége külföldi

munkavállaló, általában indiai, pakisztáni.
Ahogy az Egyesült Arab Emírség lakosainak
csak a tíz százaléka „őslakos”, ugyanúgy Du-
bai (Dubaj) lakosságából szintén nagyjából
tíz százalék a hazai. A „külföldiek” közül so-
kan az Egyesült Arab Emírségből jöttek. 

A lakossághoz képest soknak tűnhet a tíz, ti-
zenkétezres taxilétszám, de minden taxisnak
van munkája! A közlekedés többi résztvevőjé-
ről majd legközelebb. Most beszéljenek szö-
veg helyett a képek:

Juhász Péter

26

Dubai (Dubaj) útinapló (1. rész) 

A taxizásról
A taxitársaságokat a taxiktetejének színezéséről le-het megkülönböztetni

Horror árak a luxustaxiknál. 800 fo-
rint az alapdíj, és 200 a kilométer-
díj. A minimális viteldíj 2800 forint

A nőket tilos az utcán fényképezni. De ezek a taxis
hölgyek a munkahelyükön voltak, őket fotózhattam

Indiai taxis kollégánk ta-
nulmányozza szakmai la-
punkat, a Taxisok Világát

A társaságok neve a taxik oldalán van feltüntetve
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Nincsenek külön taxi-sávok, de vannak
utak, ahova csak a taxik mehetnek be

Útvonal, amerről taxik nem hajt-
hatnak be a bevásárlóközpontba

Taxik várnak behajtásra az egyik
bevásárlóközpont drosztjára

Ennél a szállodánál a zöld
lámpa villog, ha utas van

Nagyméretű, elegáns, fehér
színű a luxus taxik autóparkja

A luxus taxik drosztján diszpé-
cser segíti a taxisok munkájátEgységes öltözetben (szürke ing,

szürke nadrág) a luxus taxik vezetői
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Személyszállítók egymás közt
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A sivatagi túrákon terepjárók
tucatjai szántják a homokot

Villog a sárga lámpa, ha taxiigény van a
szállodánál. Úgy, mint nálunk korábban...
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Papás-mamás
– Te, apjuk, figyelj már! A gyerek

nem száll le a nyakamról, hogy vagy
vegyek neki biciklit, vagy játsszak vele
papás-mamást.

– Hát, asszony, pénzünk nincsen a bi-
ciklire, úgyhogy játsszál vele, amit
akar, hogy maradjon békén!

– Anyuuu, vegyünk nekem bicikliiit!

– Már mondtam, kisfiam, hogy nincs
rá pénzünk.

– Jó, akkor játsszál velem papás-ma-
mást!

– Na jó, hogy kell azt játszani?
– Hát, fürödj meg, aztán öltözz háló-

ingbe (anyuka megteszi). Most bújj be
az ágyba, és várjál rám (anyuka ezt is
megteszi).

A gyerek felöltözik apja ruhájába,
fogja apja táskáját, benyit a hálószo-
bába és odaszól anyukának.

– Hé, asszony, öltözzé! Megyünk bi-
ciklit venni a gyereknek!

* * *
– Mit magyaráz a férj a vérzõ orrú

szõkének?
– Azt, amit az elõbb már kétszer.

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227
Április 357 376 225

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
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 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25-tõl 1,95%

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 ALAKULÁSAMegnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. 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 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.
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A sivatagi túrákon terepjárók
tucatjai szántják a homokot

Villog a sárga lámpa, ha taxiigény van a
szállodánál. Úgy, mint nálunk korábban...
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Papás-mamás
– Te, apjuk, figyelj már! A gyerek

nem száll le a nyakamról, hogy vagy
vegyek neki biciklit, vagy játsszak vele
papás-mamást.

– Hát, asszony, pénzünk nincsen a bi-
ciklire, úgyhogy játsszál vele, amit
akar, hogy maradjon békén!

– Anyuuu, vegyünk nekem bicikliiit!

– Már mondtam, kisfiam, hogy nincs
rá pénzünk.

– Jó, akkor játsszál velem papás-ma-
mást!

– Na jó, hogy kell azt játszani?
– Hát, fürödj meg, aztán öltözz háló-

ingbe (anyuka megteszi). Most bújj be
az ágyba, és várjál rám (anyuka ezt is
megteszi).

A gyerek felöltözik apja ruhájába,
fogja apja táskáját, benyit a hálószo-
bába és odaszól anyukának.

– Hé, asszony, öltözzé! Megyünk bi-
ciklit venni a gyereknek!

* * *
– Mit magyaráz a férj a vérzõ orrú

szõkének?
– Azt, amit az elõbb már kétszer.

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227
Április 357 376 225

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
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 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25-tõl 1,95%

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 ALAKULÁSAMegnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. 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 

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 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (105 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (157 500 Ft) (118 125 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

105 000 Ft 13 388 Ft 10 500 Ft 31 894 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. 

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

6930 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Május 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA befizetés

Május 20.
• Magánszemélyek személyi-jövedelemadó bevallása

Június 1. (május 31. vasárnapra esik)
• Helyi iparûzési adó bevallás

Fontos határidõk A szõke magyarázza a fiának, hogy mi a negatív szám:
– Fiam, tegyük fel, hogy egy buszon van 13 gyerek, és le-

száll 15. Na, akkor még 2-nek fel kell szállnia a buszra, hogy
senki se legyen rajta.

* * *
Egy szõke szendviccsel a bal, üdítõvel a jobb kezében száll

fel az autóbuszra.
– Hölgyem! – szól rá a vezetõ. – Ez nem étkezõkocsi!
– Tudom, azért hoztam magammal kaját.

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
06-1-3-255-255

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (105 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (157 500 Ft) (118 125 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

105 000 Ft 13 388 Ft 10 500 Ft 31 894 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. 

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

6930 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Május 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 
• KATA befizetés

Május 20.
• Magánszemélyek személyi-jövedelemadó bevallása

Június 1. (május 31. vasárnapra esik)
• Helyi iparûzési adó bevallás

Fontos határidõk A szõke magyarázza a fiának, hogy mi a negatív szám:
– Fiam, tegyük fel, hogy egy buszon van 13 gyerek, és le-

száll 15. Na, akkor még 2-nek fel kell szállnia a buszra, hogy
senki se legyen rajta.

* * *
Egy szõke szendviccsel a bal, üdítõvel a jobb kezében száll

fel az autóbuszra.
– Hölgyem! – szól rá a vezetõ. – Ez nem étkezõkocsi!
– Tudom, azért hoztam magammal kaját.

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
06-1-3-255-255

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Sokszor előfordul – eléggé el nem ítélhető módon –, hogy valaki va-
gyonát, ingatlanát kiskorú gyermekére íratja, mondván, hogy így nem
fér hozzá az adóhivatal. Nem csak a kisvállalkozók ilyen trükkösek ám,
a „nagyok” is így csinálják…

Kiskorúak esetében azonban mind vagyonszerzéskor, mind a va-
gyontárgy, ingatlan eladásakor szigorú szabályokat kell betartani. Nem
megengedhető például az,  ha a gyermek már kiskorában olyan ingat-
lant szerezzen meg, amely tele van terhekkel, vagy úgy adnának el egy
általa örökölt ingatlant a nevében, hogy a vételárat a rokon egyszerű-
en elkölti.

Kiskorú leggyakrabban a következő módokon szerez ingatlant:
– szülők, nagyszülők, egyéb rokonok neki ajándékozzák,
– nevére veszik meg az ingatlant,
– örökléssel.
Bizonyos esetekben az ügylethez még a gyámhatóság jóváhagyása

is szükséges. Amennyiben kiskorúnak ajándékoznak, vagy a nevére
vásárolnak egy ingatlant, akkor csak abban az esetben nem kell hozzá
gyámhatósági hozzájárulás, ha az ingatlanon nincs teher.

Gyámhivatali jóváhagyás szükséges viszont a kiskorú ingatlanvagyo-

nának eladásához, vagy megterheléséhez (pl. jelzálog be-
jegyzés).

A gyámhivatal az ingatlan elidegenítésekor az vizsgálja,
hogy az ügylet a gyermek érdekében történik-e. Ezért az ingatlant
nem lehet áron alul eladni, a kapott vételárat pedig a kiskorú ellenőr-
zött számláján kell tartani. Ha az ingatlan vételárából egy újabb ingat-
lant vásárolnak, akkor a gyermeknek legalább akkora tulajdonrészt
kell szereznie, mint amilyen tulajdoni aránya az eladott ingatlanban
volt, vagy a vételárat, ill. annak fennmaradó részét gyámhatósági fenn-
tartásos számlán kell elhelyezni.

Ha a törvényes képviselő a számláról pénzt szeretne felvenni, min-
den  alkalommal igazolnia kell, hogy az a gyermek érdekében történt,
és a költést számlával kell alátámasztania.

Egyenesági rokontól örökölt és ajándékba kapott ingatlan után nem
kell illetéket fizetni. Amennyiben illetékköteles az öröklés, akkor van rá
mód, hogy a kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásá-
tól számított két év alatt pótlékmentesen megfizesse. 

Ajándékozás esetén ilyen lehetőség nincs, a kiskorú megajándéko-
zottnak az ajándékozási illetéket meg kell fizetnie A vonatkozó törvény
azonban lehetővé teszi a fizetési könnyítés (halasztás, részletfizetés)
kérelemre történő engedélyezését.

Vétel, ajándékozás kiskorú részére
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Kérem szíves állásfoglalásukat az
alábbiakban.

A devizaalapú autóvásárlási hitelek-
kel sok ezer taxis került a csőd szélé-
re az elmúlt években. 

A bankok elszámoltatásáról szóló,
az Országgyűlés által elfogadott tör-
vény reményt adott számunkra,
hogy a tisztességtelenül felszámolt
kamatok és díjak egy részét vissza-
kapjuk.

A magyar taxisok egyéni, vagy tár-
sas vállalkozási formában végzik en-
gedélyes tevékenységüket.

A többsége ezen vállalkozóknak

saját névre – nem a vállalkozás nevé-
re – vásárolták hitelre a gépkocsiju-
kat. 

A vállalkozásaikba ezeket az esz-
közöket „cégautóként” be sem vit-
ték, arra semmilyen költséget nem
számoltak el, hiszen általányadózók. 

A hitelek folyósítása előtt bekérték
a hitelesektől a munkáltatói igazolá-

sokat. Mivel ezen vállalkozók ún. „ön-
foglalkoztatók” is egyben, ezért a vál-
lalkozó, igazolta magának APEH/NAV
igazolásokkal is a bevételeit.

Az elmúlt hetekben arról kaptunk
tájékoztatást a kollégáinktól, hogy

egyes bankok sajátosan értelmezik
vagy összemossák a magánszemé-
lyek, illetve a cégként felvett hitele-
ket.

Szóban előzetesen ezen bankok
azt a tájékoztatást adják, hogy „a ta-
xisoknak nem jár vissza semmi,
ugyanis Ők cégautóként használták a
hiteles járműveket”.

Várjuk szíves útmutatásukat a fenti
kérdésben.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség

Tisztelt MNB Felügyelet, Tisztelt ügyfélszolgálat!

Kedves Szabó György! 
Először is, ne aggódjon, nem fogok a DK-ra szavazni! Eszem ágá-
ban sincs! A tisztességesen szolgáltató egyéni vállalkozó taxisok
sajnos most estek, esnek ki, mert tisztességesen nem lehet az új
taxis rendeletnek megfelelni! Az eddig tisztességesen dolgozó ta-
xis vállalkozó nem tudott annyi tartalékot képezni, hogy autót cse-
réljen most, ezért volt-van 10-15 éves autója! Fóliázni, sárgítani
azok mentek, akik most nagyot akartak kaszálni, de mivel csök-
kent az utazóközönség száma a tarifaemelés miatt, ez még nem
valósulhatott meg! Ami késik, az nem múlik! Akik pedig tisztessé-
ges taxisok és már sárgítottak, azok többsége ezt kölcsönből va-
lósította meg! Pont azok tudtak hitel nélkül „sárgítani”, autót cse-
rélni hirtelenjében, akik tisztességtelen eszközökkel fuvaroztak.
Tisztelet a kevés kivételnek! Higgye el, Szabó Úr, van rálátásom.
A rendelet szabályozásakor kikkel tárgyalt Szabó Úr? Olyanokkal,
akik pont ellenérdekeltek, kiknek az érdekeit képviselték? / A
konkrét neveket kihagytuk. A szerk. / Nem a taxisokét, az biztos!
Tudniillik minden taxitársaságnak az az érdeke, hogy sok tagdíjfi-
zetője legyen, és ezt hogy érik el? Ugye tudja? Nem az igazi taxi-
sok döntöttek a saját sorsuk felett! A csendes címkiadás baleset-
veszélyes, a drosztokra beállni viszont képtelenség a helyszűke
miatt. Valamint, a drosztok nem frekventált helyen vannak, amelyik
meg igen, ott azok befogadóképessége kevés! Ahogy írja, való-
ban hozzá kellett nyúlni végre a tarifákhoz, valóban időszerű volt
a rendezése, csakhogy a létszámot is csökkenteni kellett volna a
következő módon: kiszűrni az alkalmazottak közül azokat akik elő-
élete kívánnivalót hagy maga után. Kisarkosítva egy példa: Ha va-
lamelyik alkalmazott pl. pedofíliáért volt elítélve, ahhoz a kedves
anyuka reggel a kislányának iskolába menet rendel egy taxit.
Ugye, a többit tudjuk!? Elnézést a sarkosításért! Látja, ugyanazt a
munkát végzi, mint a vállalkozó, akinek kötelező az erkölcsi bizo-
nyítvány! Azonkívül, akinek köztartozása van saját hibájából, azok-
tól is visszavonni az engedélyt! Akikre többszöri utaspanasz érke-
zett (árdrágításért, ápolatlanság, viselkedés stb...) szintén kiszűr-
hetőek. Ehhez kapcsolódóan az autók műszaki és esztétikai álla-
pota, mivel van olyan 1-2 éves autó is, amely igencsak kívánniva-
lót hagy maga után! A töredékes létszámú tüntetésről: Azért vol-
tak ilyen kevesen, mert a taxisokat megfenyegették! Volt, akit ki-
rúgtak, mert jelen volt a tüntetésen, és van, akiket ki fognak ezért
rúgni! Valamint félnek, hogy rájuk szállnak a BKK és a NAV ellen-
őrei, azért, mert a saját igazukért ki mernek állni! Tehát összegez-
ve, pontosan az egyéni vállalkozók alól húzták ki a talajt! Az én
férjemtől pl. ELVETTÉK A MUNKÁHOZ VALÓ LEHETŐSÉGET!
Ő eddig eltartotta a családját, segítette a gyermekeit, nem állt
sorba segélyért! Járulékokat, adót fizetett, tehát hasznos tagja
volt a társadalomnak! Nem az Ego beszél belőlem. 60 évesen ho-

vá fog kelleni? Ha az volt a cél, hogy az ennyi idős emberek, akik
ebben a szakmában töltötték az életüket becsülettel, most lehe-
tetlen helyzetbe kerüljenek, és az önfeladásra kényszerüljenek,
akkor ez sikerült Önöknek! Már kezd belebetegedni a férjem, pe-
dig még csak 2 hete adta vissza a taxiengedélyét! Én, mint a fele-
sége aggódom miatta. És rajta kívül egy jó pár hasonló korú taxi-
sért. Pedig Ő rendkívül jó ember, és profi taxis (volt)! Most mehet
majd munkanélküli járadékért sorba állni, ahogy a „rejtett tartalé-
kok! " Ez tart majd 3 hónapig, és utána mi lesz velünk, Szabó
Úr!? Lehet, hogy erre a levelemre már nem fog válaszolni!? De
odaát majd mindenkinek el kell számolni a lelkiismeretével!  

Üdvözlettel: Mester Andrea 

Kedves Szabó Úr! Ismételten gratulálok az Ön által támoga-
tott taxis rendelethez, íme itt az eredménye: „forgalomlassító
demonstrációba…, a cipész maradjon a kaptafánál”. Az én csalá-
domat sikerült tönkretennie, és még sok más családot is, remé-
lem, ébredeznek a megmaradt taxisok! Kíváncsi lennék, ki mekko-
ra anyagi hasznot húzott ebből? Isten áldja! 

Egy igaz nemzeti érzelmű (volt taxis) feleség 

Kedves Mester Andrea!
Megtisztelő megkeresése, és az a bizalom, miszerint a fővárosi ta-
xisok érdekében feltételezése szerint hathatósan képes lehetek az
elkövetkező időben is a történések befolyásolására. Ugyanakkor
nem tagadom, vállalom és tudott is, hogy 2010-től napi szinten
képviseltem a fővárosi taxisokat, és reményeim szerint a hozzá-
adott érték alapján segítettem a katartikus budapesti taxis állapo-
tok megszüntetését, a rendelet megszületését. Ezt azonban a har-
minchárom fővárosi képviselő közül kevesen mondhatják el ma-
gukról, ami persze semmit nem von le abból az irdatlan nagy mun-
kából, amit a 20 éves negatív előjelű örökség felszámolása érde-
kében a felének tennie kellett.

Feltételezhetően elkerülhette figyelmét a korábbi levelére adott
válaszomban leírtak, ezért ennek tudom be azt, amit jelen levelé-
ben ismételten megfogalmazott irányomban. Rátérve a lényegi kér-
déseire, amelyek az alábbiak szerint tömbösíthetők szerintem: 

1.) Ahogy írja, valóban hozzá kellett nyúlni végre a tarifákhoz, va-
lóban időszerű volt a rendezése, csakhogy a létszámot is csökken-
teni kellett volna a következő módon: Kiszűrni az alkalmazottak kö-
zül azokat, akik előélete kívánni valót hagy maga után.

Amennyiben itt az egyénileg, vagy a munkáltató által is kérhető
erkölcsi bizonyítványra gondol, mint a munkába lépés, az alkalmaz-
hatóság feltételére, akkor ez az igazolás csak a belépés idejére
nyújt némi támpontot, azt követően pedig semmit. Maga az erköl-
csi bizonyítvány is csak a kiadástól számított három hónapig érvé-
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

Sokszor előfordul – eléggé el nem ítélhető módon –, hogy valaki va-
gyonát, ingatlanát kiskorú gyermekére íratja, mondván, hogy így nem
fér hozzá az adóhivatal. Nem csak a kisvállalkozók ilyen trükkösek ám,
a „nagyok” is így csinálják…

Kiskorúak esetében azonban mind vagyonszerzéskor, mind a va-
gyontárgy, ingatlan eladásakor szigorú szabályokat kell betartani. Nem
megengedhető például az,  ha a gyermek már kiskorában olyan ingat-
lant szerezzen meg, amely tele van terhekkel, vagy úgy adnának el egy
általa örökölt ingatlant a nevében, hogy a vételárat a rokon egyszerű-
en elkölti.

Kiskorú leggyakrabban a következő módokon szerez ingatlant:
– szülők, nagyszülők, egyéb rokonok neki ajándékozzák,
– nevére veszik meg az ingatlant,
– örökléssel.
Bizonyos esetekben az ügylethez még a gyámhatóság jóváhagyása

is szükséges. Amennyiben kiskorúnak ajándékoznak, vagy a nevére
vásárolnak egy ingatlant, akkor csak abban az esetben nem kell hozzá
gyámhatósági hozzájárulás, ha az ingatlanon nincs teher.

Gyámhivatali jóváhagyás szükséges viszont a kiskorú ingatlanvagyo-

nának eladásához, vagy megterheléséhez (pl. jelzálog be-
jegyzés).

A gyámhivatal az ingatlan elidegenítésekor az vizsgálja,
hogy az ügylet a gyermek érdekében történik-e. Ezért az ingatlant
nem lehet áron alul eladni, a kapott vételárat pedig a kiskorú ellenőr-
zött számláján kell tartani. Ha az ingatlan vételárából egy újabb ingat-
lant vásárolnak, akkor a gyermeknek legalább akkora tulajdonrészt
kell szereznie, mint amilyen tulajdoni aránya az eladott ingatlanban
volt, vagy a vételárat, ill. annak fennmaradó részét gyámhatósági fenn-
tartásos számlán kell elhelyezni.

Ha a törvényes képviselő a számláról pénzt szeretne felvenni, min-
den  alkalommal igazolnia kell, hogy az a gyermek érdekében történt,
és a költést számlával kell alátámasztania.

Egyenesági rokontól örökölt és ajándékba kapott ingatlan után nem
kell illetéket fizetni. Amennyiben illetékköteles az öröklés, akkor van rá
mód, hogy a kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásá-
tól számított két év alatt pótlékmentesen megfizesse. 

Ajándékozás esetén ilyen lehetőség nincs, a kiskorú megajándéko-
zottnak az ajándékozási illetéket meg kell fizetnie A vonatkozó törvény
azonban lehetővé teszi a fizetési könnyítés (halasztás, részletfizetés)
kérelemre történő engedélyezését.

Vétel, ajándékozás kiskorú részére
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Kérem szíves állásfoglalásukat az
alábbiakban.

A devizaalapú autóvásárlási hitelek-
kel sok ezer taxis került a csőd szélé-
re az elmúlt években. 

A bankok elszámoltatásáról szóló,
az Országgyűlés által elfogadott tör-
vény reményt adott számunkra,
hogy a tisztességtelenül felszámolt
kamatok és díjak egy részét vissza-
kapjuk.

A magyar taxisok egyéni, vagy tár-
sas vállalkozási formában végzik en-
gedélyes tevékenységüket.

A többsége ezen vállalkozóknak

saját névre – nem a vállalkozás nevé-
re – vásárolták hitelre a gépkocsiju-
kat. 

A vállalkozásaikba ezeket az esz-
közöket „cégautóként” be sem vit-
ték, arra semmilyen költséget nem
számoltak el, hiszen általányadózók. 

A hitelek folyósítása előtt bekérték
a hitelesektől a munkáltatói igazolá-

sokat. Mivel ezen vállalkozók ún. „ön-
foglalkoztatók” is egyben, ezért a vál-
lalkozó, igazolta magának APEH/NAV
igazolásokkal is a bevételeit.

Az elmúlt hetekben arról kaptunk
tájékoztatást a kollégáinktól, hogy

egyes bankok sajátosan értelmezik
vagy összemossák a magánszemé-
lyek, illetve a cégként felvett hitele-
ket.

Szóban előzetesen ezen bankok
azt a tájékoztatást adják, hogy „a ta-
xisoknak nem jár vissza semmi,
ugyanis Ők cégautóként használták a
hiteles járműveket”.

Várjuk szíves útmutatásukat a fenti
kérdésben.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség

Tisztelt MNB Felügyelet, Tisztelt ügyfélszolgálat!

Kedves Szabó György! 
Először is, ne aggódjon, nem fogok a DK-ra szavazni! Eszem ágá-
ban sincs! A tisztességesen szolgáltató egyéni vállalkozó taxisok
sajnos most estek, esnek ki, mert tisztességesen nem lehet az új
taxis rendeletnek megfelelni! Az eddig tisztességesen dolgozó ta-
xis vállalkozó nem tudott annyi tartalékot képezni, hogy autót cse-
réljen most, ezért volt-van 10-15 éves autója! Fóliázni, sárgítani
azok mentek, akik most nagyot akartak kaszálni, de mivel csök-
kent az utazóközönség száma a tarifaemelés miatt, ez még nem
valósulhatott meg! Ami késik, az nem múlik! Akik pedig tisztessé-
ges taxisok és már sárgítottak, azok többsége ezt kölcsönből va-
lósította meg! Pont azok tudtak hitel nélkül „sárgítani”, autót cse-
rélni hirtelenjében, akik tisztességtelen eszközökkel fuvaroztak.
Tisztelet a kevés kivételnek! Higgye el, Szabó Úr, van rálátásom.
A rendelet szabályozásakor kikkel tárgyalt Szabó Úr? Olyanokkal,
akik pont ellenérdekeltek, kiknek az érdekeit képviselték? / A
konkrét neveket kihagytuk. A szerk. / Nem a taxisokét, az biztos!
Tudniillik minden taxitársaságnak az az érdeke, hogy sok tagdíjfi-
zetője legyen, és ezt hogy érik el? Ugye tudja? Nem az igazi taxi-
sok döntöttek a saját sorsuk felett! A csendes címkiadás baleset-
veszélyes, a drosztokra beállni viszont képtelenség a helyszűke
miatt. Valamint, a drosztok nem frekventált helyen vannak, amelyik
meg igen, ott azok befogadóképessége kevés! Ahogy írja, való-
ban hozzá kellett nyúlni végre a tarifákhoz, valóban időszerű volt
a rendezése, csakhogy a létszámot is csökkenteni kellett volna a
következő módon: kiszűrni az alkalmazottak közül azokat akik elő-
élete kívánnivalót hagy maga után. Kisarkosítva egy példa: Ha va-
lamelyik alkalmazott pl. pedofíliáért volt elítélve, ahhoz a kedves
anyuka reggel a kislányának iskolába menet rendel egy taxit.
Ugye, a többit tudjuk!? Elnézést a sarkosításért! Látja, ugyanazt a
munkát végzi, mint a vállalkozó, akinek kötelező az erkölcsi bizo-
nyítvány! Azonkívül, akinek köztartozása van saját hibájából, azok-
tól is visszavonni az engedélyt! Akikre többszöri utaspanasz érke-
zett (árdrágításért, ápolatlanság, viselkedés stb...) szintén kiszűr-
hetőek. Ehhez kapcsolódóan az autók műszaki és esztétikai álla-
pota, mivel van olyan 1-2 éves autó is, amely igencsak kívánniva-
lót hagy maga után! A töredékes létszámú tüntetésről: Azért vol-
tak ilyen kevesen, mert a taxisokat megfenyegették! Volt, akit ki-
rúgtak, mert jelen volt a tüntetésen, és van, akiket ki fognak ezért
rúgni! Valamint félnek, hogy rájuk szállnak a BKK és a NAV ellen-
őrei, azért, mert a saját igazukért ki mernek állni! Tehát összegez-
ve, pontosan az egyéni vállalkozók alól húzták ki a talajt! Az én
férjemtől pl. ELVETTÉK A MUNKÁHOZ VALÓ LEHETŐSÉGET!
Ő eddig eltartotta a családját, segítette a gyermekeit, nem állt
sorba segélyért! Járulékokat, adót fizetett, tehát hasznos tagja
volt a társadalomnak! Nem az Ego beszél belőlem. 60 évesen ho-

vá fog kelleni? Ha az volt a cél, hogy az ennyi idős emberek, akik
ebben a szakmában töltötték az életüket becsülettel, most lehe-
tetlen helyzetbe kerüljenek, és az önfeladásra kényszerüljenek,
akkor ez sikerült Önöknek! Már kezd belebetegedni a férjem, pe-
dig még csak 2 hete adta vissza a taxiengedélyét! Én, mint a fele-
sége aggódom miatta. És rajta kívül egy jó pár hasonló korú taxi-
sért. Pedig Ő rendkívül jó ember, és profi taxis (volt)! Most mehet
majd munkanélküli járadékért sorba állni, ahogy a „rejtett tartalé-
kok! " Ez tart majd 3 hónapig, és utána mi lesz velünk, Szabó
Úr!? Lehet, hogy erre a levelemre már nem fog válaszolni!? De
odaát majd mindenkinek el kell számolni a lelkiismeretével!  

Üdvözlettel: Mester Andrea 

Kedves Szabó Úr! Ismételten gratulálok az Ön által támoga-
tott taxis rendelethez, íme itt az eredménye: „forgalomlassító
demonstrációba…, a cipész maradjon a kaptafánál”. Az én csalá-
domat sikerült tönkretennie, és még sok más családot is, remé-
lem, ébredeznek a megmaradt taxisok! Kíváncsi lennék, ki mekko-
ra anyagi hasznot húzott ebből? Isten áldja! 

Egy igaz nemzeti érzelmű (volt taxis) feleség 

Kedves Mester Andrea!
Megtisztelő megkeresése, és az a bizalom, miszerint a fővárosi ta-
xisok érdekében feltételezése szerint hathatósan képes lehetek az
elkövetkező időben is a történések befolyásolására. Ugyanakkor
nem tagadom, vállalom és tudott is, hogy 2010-től napi szinten
képviseltem a fővárosi taxisokat, és reményeim szerint a hozzá-
adott érték alapján segítettem a katartikus budapesti taxis állapo-
tok megszüntetését, a rendelet megszületését. Ezt azonban a har-
minchárom fővárosi képviselő közül kevesen mondhatják el ma-
gukról, ami persze semmit nem von le abból az irdatlan nagy mun-
kából, amit a 20 éves negatív előjelű örökség felszámolása érde-
kében a felének tennie kellett.

Feltételezhetően elkerülhette figyelmét a korábbi levelére adott
válaszomban leírtak, ezért ennek tudom be azt, amit jelen levelé-
ben ismételten megfogalmazott irányomban. Rátérve a lényegi kér-
déseire, amelyek az alábbiak szerint tömbösíthetők szerintem: 

1.) Ahogy írja, valóban hozzá kellett nyúlni végre a tarifákhoz, va-
lóban időszerű volt a rendezése, csakhogy a létszámot is csökken-
teni kellett volna a következő módon: Kiszűrni az alkalmazottak kö-
zül azokat, akik előélete kívánni valót hagy maga után.

Amennyiben itt az egyénileg, vagy a munkáltató által is kérhető
erkölcsi bizonyítványra gondol, mint a munkába lépés, az alkalmaz-
hatóság feltételére, akkor ez az igazolás csak a belépés idejére
nyújt némi támpontot, azt követően pedig semmit. Maga az erköl-
csi bizonyítvány is csak a kiadástól számított három hónapig érvé-

ujtaxi.qxd  4/15/15 08:39  Page 33



nyes, ráadásul egy folyamatban lévő eljárásra nem is vonatkozik. A
ma hatályos polgári törvénykönyv szabályozza azon munkaköröket,
ahol ennek megléte szükséges az alkalmazáshoz, a taxis egyéni
vállalkozói engedély kiadásához ez az okmány nincs előírva. Mint
ahogy a büntetlenség sem feltétel.

2.) A csendes címkiadás balesetveszélyes, a drosztokra beállni
viszont képtelenség, a helyszűke miatt. Valamint, a drosztok nem
frekventált helyen vannak, amelyik meg igen, ott azok befogadóké-
pessége kevés.

Ismeretim szerint a csendes címkiadásból eddig taxis közúti bal-
eset nem következett be, ugyanakkor azt is szükséges rögzíteni,
hogy fuvarban lévő kollega az úttal, az utassal foglalkozzon, és ne
új címet vállaljon menet közben.

Drosztok meglehetősen sűrűn vannak a belvárosi részen, és
persze szerte a városban. Az, hogy ezek elégségesek-e, vagy terü-
letfoglalás miatt telítettek, ezek persze vizsgálhatók.

3.) Azonkívül, akinek köztartozása van saját hibájából, azoktól is
visszavonni az engedélyt! Akikre többszöri utaspanasz érkezett (ár-
drágításért, ápolatlanság, viselkedés stb...) szintén kiszűrhetőek.

Ismereteim szerint egyéni vállalkozók esetében elkövetett sza-
bálytalanságokra az utason kívül nincs rálátása senkinek, önmagát
pedig feltételezhetően nem fogja naplózni a taxis. Az alvállalkozók
esetében van bejelentést követő intézkedés, ahol viszont nem
gyűjtögetik a panaszokat, hanem intézkednek. Amúgy az adatgyűj-
tés szintén törvényileg szabályozott, miszerint a közterületi szabály-
sértések sem összesíthetők, és tárolhatók.

4.) A töredékes létszámú tüntetésről: Azért voltak ilyen kevesen,
mert a taxisokat megfenyegették!!! Volt, akit kirúgtak, mert jelen
volt a tüntetésen, és van, akiket ki fognak ezért rúgni! Valamint fél-
nek, hogy rájuk szállnak a BKK és a NAV ellenőrei, azért mert a sa-
ját igazáért ki mer állni!

Az állításáról nincs ismeretem, csak hallomásokról értesültem.
Az pedig, hogy valaki egy tüntetésen jelen volt, és ezt követően in-

dult ellene BKK és NAV ellenőrzés, még az én képzelőerőmet is
meghaladja.

5.) A végén az Uber, a kamu taxik, és a rendelet hiányosságai,
és mindennek a hatásai.

Az UBER külföldi megjelenését követően már számtalan egyez-
tetés történt arra vonatkozóan, hogy a hazai megérkezését meg-
előzően feltétlenül szükséges kialakítani egy közös álláspontot,
majd azt követően (remélhetően) egységes fellépést kialakítani ve-
le szemben. Valamilyen érdekes folyamat alapján ezt nem minden-
ki érezte fontosnak és veszélyesnek.

Azt azonban érdemes tudni, hogy az UBER megállítására, és ha-
zai elterjedése ellen csak törvényi, kormányzati eszközökkel lehet
fellépni. A rendelet megszületésekor fontos szempont volt, hogy a
bevezetését követően felülvizsgálatára kerül sor, amely minden bi-
zonnyal meg is valósul.

Kedves Mester Andrea!
A rendelet meglátásom szerint pozitívan változtatta meg a koráb-

bi állapotokat, ugyanakkor néhány pontját valóban érdemes ponto-
sítani. A baj, vagy inkább gond pont a rendelet kikerülőivel van,
akik sok esetben taxis vállalkozók voltak, vagy még most is azok,
mivel ők azok, akik pontosan ismerik a rendelet hiányosságait.

Összefoglalva
A rendelet az utasokért, az egyéni vállalkozások érdekében szü-

letett. Az utasok át nem gondoltan veszik igénybe az UBER nyúj-
totta, ma még gyér számú, nem ritkán volt taxisok szolgáltatásait.

Ma már sokkal több a sárga taxi a fővárosban, mint amennyi en-
gedélyt kiadtak.

A drosztok meglátásom szerint elegendők, de azokat területfog-
lalás alapján kisebbnagyobb közösségek sajátítják ki, nem ritkán
engedély nélküli, de megjelenésében a rendeletben foglalt gépko-
csik.

Tisztelettel kérem válaszaim elfogadását. 
Üdvözlettel Szabó György
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James Bond után szabadon

Taxis hírszerző Kínában

Interneten szervezték be még
2013-ban azt a férfit, aki online
álláshirdetést adott fel a világhá-
lón. A taxist megkeresték külföl-
di megbízói és munkát ajánlot-
tak számára. Első időben mind-
össze annyi volt a feladata, hogy
az észak-kínai Honan tartomány
Kajfeng városában egy katonai
létesítménynél a ki- és bemenő
autók rendszámát rögzítse.

Ezért mindössze 300 juant fizet-
tek részére (kb. 13 ezer forint).
Később a katonai bázis körül
kellett kerékpároznia és megfi-
gyeléseiről jegyzeteket készíte-
ni. Nappali elfoglaltságáért már
este megkapta a fizetségét. Le-
bukásáig, mintegy 40 ezer jüan
(1,7 millió forint) ütötte a markát.
A China Morning Post című
hongkongi lap arról nem szá-

molt be, hogyan derült fény a ta-
xis felderítő munkájára. Az azon-
ban mindenképpen érdekes,
hogy egyáltalán ez a nyilvános-
ságra kerülhetett.

Honan tartomány állambizton-
sági hivatala húszéves működé-
se során most először tett közzé
kémkedéssel kapcsolatos ese-
tet – derül ki az összeállításból.
Ebben utaltak arra is, hogy a tar-

tomány vélhetően azért
került a külföldi ügy-
nökségek látókörébe,
mert több helyőrség,
védelmi kutatásokat
végző intézet és tá-
maszpont is található a
területén. Hogy kik vol-
tak a megrendelők, azt
nem árulták el.

Kínában hetekkel ko-

rábban arról cikkeztek, hogy
kémkedésért, katonai objektu-
mok külföldiek megbízásából
történő fényképezéséért és a
képek külföldre juttatásáért két
külön ügyben hét, illetve hat év
börtönbüntetésre ítéltek két kí-
nai férfit. A megbízók kilétét ak-
kor sem közölték. 

A kínai törvényhozás tavaly
ősszel fogadta el az állambizton-
ság átfogó védelmét szolgáló új
kémelhárítási jogszabályt. Eb-
ben meghatározták a kémkedés
fogalmát, s megállapították,
hogy bűncselekményt követnek
el azok a külföldi szervezetek és
magánszemélyek, amelyek és
akik kémtevékenységet folytat-
nak, erre másokat rávesznek
vagy anyagilag ebben támogat-
nak. Ugyanúgy azok a hazai szer-
vezetek és magánszemélyek is,
amik, illetve akik külföldieknek
kémkednek – tudtuk meg a
China Morning Post tudósításá-
ból.

Cash 

Katonai hírszerzésre vállalkozott az a kínai
taxis, akinek eleinte annyi volt a dolga, hogy
egy katonai létesítménynél dokumentálja a
ki- és belépő gépjárművek rendszámait. Ké-
sőbb alaposabb megfigyelésekkel bízták

meg, mígnem a közelmúltban lebukott, és
most kémkedésért állhat bíróság elé. Lapér-
tesülések szerint, közel két év alatt 1,7 mil-
lió forintnak megfelelő összeget vett fel
munkásságáért.

Egy szõke nõ hazaér a munká-
ból, és megdöbbenve látja, hogy
kirabolták a lakását. Azonnal
hívja a rendõrséget, akik meg-
ígérik, hogy hamarosan jönnek.
Nemsokára meg is áll a ház elõtt
egy rendõrautó. Kiszáll belõle
egy rendõr, pórázon vezetve egy
nyomozókutyát. A szõke nõ áll a

kapuban, s a fejét fogva, zokog-
ni kezd.

– Kiraboltak, mindenemet el-
vitték, kihívom a rendõrséget, és
erre tessék: kit küldenek? Egy
vakot!

* * *
– Örömmel utazol el?
– Neem, az asszonnyal...
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1805. május 9-én hajnalban, néhány napi
szenvedés után, Weimarban elhunyt a
nagy német drámaíró és költő, Friedrich
Schiller. Ekkoriban már nemcsak német
földön, hanem Európa-szerte ismert és
közkedvelt szerző volt, lelkes rajongótá-
borral.

És mégis, mindennek ellenére temeté-
se a lélektelenség, a közömbösség és ér-
dektelenség rideg példája. Hogyan tör-
ténhetett, hogy a weimari polgárok váro-
suk egyik büszkeségét szinte titokban, éj-
jel, fáklyafénynél, egyszerű, hevenyészve
összetákolt fakoporsóban eresztették le
egy tömegsírba, minden ceremónia nél-
kül? Hogyan történhetett, hogy ezen a
„szertartáson” jóformán csak azok vettek
részt, akik a koporsót a vállukon vitték? És
hol volt ekkor a szellemi barát, a város má-
sik büszkesége, Goethe?

Persze mindenre van magyarázat: Goe-
the is éppen betegeskedett, Schiller nem
tartozott a város tehetősebb polgárai közé
(vajon miért nem?), felesége a megpróbál-
tatások következtében összeomlott, kép-
telen volt bárminemű intézkedésre (nem
kapott anyagi és főleg lelki támaszt?), a te-
metést a szűkmarkú városvezetés intézte
– ahogy föntebb írtuk. „Különben is
tessenek minket békén hagyni, hiszen az
a bizonyos tömegsír fogadta be sok évti-
zed óta azokat, akik városunk jelesei vol-
tak, de sajnálatos módon családjuk elsze-
gényedvén, nem volt pénzük külön sírra,
nahát és punktum!”

Ne felejtsük el: Weimar ekkor már Euró-
pa, a nyugati kultúra egyik fellegvára és e
kultúrára szomjazók zarándokhelye volt. 

Több mint 20 év elteltével a város so-
ros polgármesterének eszébe jutott (en-
nyi rengeteg idő után?), hogy a „kiváltsá-
gos szegényebbek” kriptájában nyugvó
Schiller megérdemelne külön sírhelyet.
„Úgy bizony” – mondhatta Goethe. Ám
de neki, a nagy szellemi társnak ez mind-
eddig nem jutott eszébe? Összeverbuvál-
tak hát egy afféle tudós társaságot és ki-
ballagtak a temetőbe, velük tartott immár
Goethe is.

A sír felnyitása után döbbenetes látvány
tárult elébük. Szétmállott koporsók egy-
más hegyin-hátán, töméntelen sok csont
szétszórodva. Ugyan hogyan lelhetnék
meg Schiller földi maradványait? Néhá-
nyan még emlékeztek rá, jóval magasabb,
nyurgább volt ő az átlagnál, tehát így kutat-
tak tovább, hosszú csontokat keresgélve
raktak össze egy csontvázat. De melyik le-

het a költő koponyája? Némi töprengés
után a húszegynéhány elfekvőből kiválasz-
tották a „vélhetőt”, a résztvevők szerint a
„megfelelőt”.

Az újratemetés egy másik temetőben
történt, a koponyát pedig a hercegi könyv-
tárba vitték. Egyesek szerint innen Goe-
the kölcsönkérte, „kikölcsönözte”, mások
szerint már a sír feltárásakor magához vet-
te, ereklyeként dolgozószobájában őrizte.
1826-ban, tehát frissiben írt is róla egy
szép és elgondolkodtató verset Schiller
koponyája címmel, ebből közlünk rövid
részletet Dóczi Lajos fordításában.

Gothe azt kérte, hogy halála után Schil-
ler mellé temessék. Megtették. A weimari
Historische Friedhof hercegi kriptájában
ott áll a két szellemi nagyság szarkofágja
egymás mellett.

Ám az irgalmat és könyörületet nem is-
merő ultramodern technika (a DNS-kuta-
tás) bebizonyította, hogy a schilleri szarko-
fágban levő csontoknak semmi közük
Schillerhez. Akkor hát hol vannak a költő
csontjai, hol koponyája? Nem tudni. Schil-
ler valódi nyughelyét sem ismerjük.

De akkor kinek a koponyájáról írta Goe-
the a verset? Mert a dolgozószobájából a
koponya-ereklye állítólag rég eltűnt...

1849. július 31-én, a segesvári csata-
vesztés után Reichenberger Bernát szász
származású, muszka szolgálatban álló ka-
tonaorvos végigjárta a fehéregyházi csata-
mezőt. Itt bukkant rá Petőfi Sándor holt-
testére. Gondolt egy nagyot: a honvédtisz-
ti egyenruhás „költő” fejét lenyisszantva
azt hazaviszi ereklyeként. Így is tett. A ka-
tonasebészi módon lenyiszogatott fejet
táskájába gyömöszölte, biztonságos he-
lyen kifőzte, kipreparálta, otthon a polcára
tette. Évtizedekig bámulhatta lopott „kin-
csét”, ám öregségére már rendre zavarta
lelkét a rá bámuló szemüreg, ezért „névte-

len” koponyaként elajándékozta a balázs-
falvi román gimnáziumnak. Ott is poroso-
dott a szertárban a másik négy koponya
mellett, míg...

A katonaorvos csak halálos ágyán súgta
meg unokájának a „titkát”. Az unoka meg
szaladt a kolosszális hírrel Pestre. A pesti
újságok pedig felkapván ezt a nyilvánvaló
szamárságot, föllármázták a közvéleményt:
„Megtalálták legnagyobb költőnk koponyá-
ját!” Ez a hír lett az 1902-es esztendő év
eleji szenzációja. Olyannyira, hogy a „ko-
ponyaüggyel” kultuszminiszteri szinten
foglalkoztak, interpelláltak a képviselőház-

ban, a Petőfi Társaság különmegbí-
zottat küldött Balázsfalvára, ott leraj-
zolták a koponyát és elküldték egy
antropológusnak, valamint a hajdani
jóbarátnak, a volt márciusi ifjúnak,
Jókai Mórnak, ítéljenek ők.

Az immár aggastyán mesemondó,
a kalandok, cselszövések, szerelmek
és gyűlöletek mesteri regénybeli áb-
rázolója most higgadt iróniával ítélt:
„Látva a koponya ábráját, azt hiszem,
hogy ez valami temető csontházából
került egykori tulajdonosához, a mi-
lyenhez hasonlókat eleget láttam, a
különösségeket kedvelő ismerőse-

imnél; igy Kazinczy Gábornál is egy hatal-
mas asztaldiszitő koponyát, a miről el kel-
lett hinnünk, hogy Batu kháné volt. Ez a ko-
ponya is Batu kháné lesz.”

Minthogy a tudós antropológus is ha-
sonlóképpen vélekedett, a szenzáció, ami-
lyen gyorsan kirobbant, oly gyorsan el is
tűnt. Ám újabb és különféle változatokban
időnként feltámad, mindaddig, míg valami-
féle bizonyosságot nem találunk költőnk
földi maradványai felől.

Lám, a higgadtabb németek sem adták
föl, hallom az újabb hírt: ismét keresik
Schiller sírját, mert ugye az nem lehet,
hogy...

Dehogyis nem lehet!... Sándor versei
közül néhányat jóslatszerűnek vélnek,
hogy ugyebár megjövendölte magának a
hősi halált, a fejfán függő özvegyi fátylat
és így tovább... Másképp gondolom. Azt
gndolom, életszerető fiatal férfi volt, nem
látnok, nem jós, és nem kívánt ő se magá-
nak, se másnak csatamezei hősi halált, öz-
vegyi árulást és egyéb szomorúságokat. 

De valamire igencsak ráérzett! Tesse-
nek elolvasni az alábbi rövidke versrészle-
tet, ő írta 1846-ban, és ha valami jóslat,
hát akkor ez lehet az (egyébként német
kollégája úgyszintén ismeretlen nyughe-
lyére is ráillik): „Nő ott a kóró, mert meg
nem tapossa, / Nem jő megnézni senki sí-
romat / Meglátogatni csak te fogsz, hogy
elzúgd / Testvéri búdat, éji fergeteg...” 
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Hogy a porlás szűk börtönét feledve,
A szabadúlt szív friss meleget érzett,

Miként ha itt uj létforrás eredne.

Oh, mély titok! Rejtélyszerű igézet!
Isten-alkotta nyom, mely nem veszett el!

E koponyából szemem tengert nézhet,

Mely népes ezer óriás-tünettel.
Bűvös edény, melyből sok jóslat áradt:

Érintselek e méltatlan kezekkel?

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

Egy valódi koponya 
eltűnéséről

Egy hamis koponya 
felbukkanásáról
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nyes, ráadásul egy folyamatban lévő eljárásra nem is vonatkozik. A
ma hatályos polgári törvénykönyv szabályozza azon munkaköröket,
ahol ennek megléte szükséges az alkalmazáshoz, a taxis egyéni
vállalkozói engedély kiadásához ez az okmány nincs előírva. Mint
ahogy a büntetlenség sem feltétel.

2.) A csendes címkiadás balesetveszélyes, a drosztokra beállni
viszont képtelenség, a helyszűke miatt. Valamint, a drosztok nem
frekventált helyen vannak, amelyik meg igen, ott azok befogadóké-
pessége kevés.

Ismeretim szerint a csendes címkiadásból eddig taxis közúti bal-
eset nem következett be, ugyanakkor azt is szükséges rögzíteni,
hogy fuvarban lévő kollega az úttal, az utassal foglalkozzon, és ne
új címet vállaljon menet közben.

Drosztok meglehetősen sűrűn vannak a belvárosi részen, és
persze szerte a városban. Az, hogy ezek elégségesek-e, vagy terü-
letfoglalás miatt telítettek, ezek persze vizsgálhatók.

3.) Azonkívül, akinek köztartozása van saját hibájából, azoktól is
visszavonni az engedélyt! Akikre többszöri utaspanasz érkezett (ár-
drágításért, ápolatlanság, viselkedés stb...) szintén kiszűrhetőek.

Ismereteim szerint egyéni vállalkozók esetében elkövetett sza-
bálytalanságokra az utason kívül nincs rálátása senkinek, önmagát
pedig feltételezhetően nem fogja naplózni a taxis. Az alvállalkozók
esetében van bejelentést követő intézkedés, ahol viszont nem
gyűjtögetik a panaszokat, hanem intézkednek. Amúgy az adatgyűj-
tés szintén törvényileg szabályozott, miszerint a közterületi szabály-
sértések sem összesíthetők, és tárolhatók.

4.) A töredékes létszámú tüntetésről: Azért voltak ilyen kevesen,
mert a taxisokat megfenyegették!!! Volt, akit kirúgtak, mert jelen
volt a tüntetésen, és van, akiket ki fognak ezért rúgni! Valamint fél-
nek, hogy rájuk szállnak a BKK és a NAV ellenőrei, azért mert a sa-
ját igazáért ki mer állni!

Az állításáról nincs ismeretem, csak hallomásokról értesültem.
Az pedig, hogy valaki egy tüntetésen jelen volt, és ezt követően in-

dult ellene BKK és NAV ellenőrzés, még az én képzelőerőmet is
meghaladja.

5.) A végén az Uber, a kamu taxik, és a rendelet hiányosságai,
és mindennek a hatásai.

Az UBER külföldi megjelenését követően már számtalan egyez-
tetés történt arra vonatkozóan, hogy a hazai megérkezését meg-
előzően feltétlenül szükséges kialakítani egy közös álláspontot,
majd azt követően (remélhetően) egységes fellépést kialakítani ve-
le szemben. Valamilyen érdekes folyamat alapján ezt nem minden-
ki érezte fontosnak és veszélyesnek.

Azt azonban érdemes tudni, hogy az UBER megállítására, és ha-
zai elterjedése ellen csak törvényi, kormányzati eszközökkel lehet
fellépni. A rendelet megszületésekor fontos szempont volt, hogy a
bevezetését követően felülvizsgálatára kerül sor, amely minden bi-
zonnyal meg is valósul.

Kedves Mester Andrea!
A rendelet meglátásom szerint pozitívan változtatta meg a koráb-

bi állapotokat, ugyanakkor néhány pontját valóban érdemes ponto-
sítani. A baj, vagy inkább gond pont a rendelet kikerülőivel van,
akik sok esetben taxis vállalkozók voltak, vagy még most is azok,
mivel ők azok, akik pontosan ismerik a rendelet hiányosságait.

Összefoglalva
A rendelet az utasokért, az egyéni vállalkozások érdekében szü-

letett. Az utasok át nem gondoltan veszik igénybe az UBER nyúj-
totta, ma még gyér számú, nem ritkán volt taxisok szolgáltatásait.

Ma már sokkal több a sárga taxi a fővárosban, mint amennyi en-
gedélyt kiadtak.

A drosztok meglátásom szerint elegendők, de azokat területfog-
lalás alapján kisebbnagyobb közösségek sajátítják ki, nem ritkán
engedély nélküli, de megjelenésében a rendeletben foglalt gépko-
csik.

Tisztelettel kérem válaszaim elfogadását. 
Üdvözlettel Szabó György
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James Bond után szabadon

Taxis hírszerző Kínában

Interneten szervezték be még
2013-ban azt a férfit, aki online
álláshirdetést adott fel a világhá-
lón. A taxist megkeresték külföl-
di megbízói és munkát ajánlot-
tak számára. Első időben mind-
össze annyi volt a feladata, hogy
az észak-kínai Honan tartomány
Kajfeng városában egy katonai
létesítménynél a ki- és bemenő
autók rendszámát rögzítse.

Ezért mindössze 300 juant fizet-
tek részére (kb. 13 ezer forint).
Később a katonai bázis körül
kellett kerékpároznia és megfi-
gyeléseiről jegyzeteket készíte-
ni. Nappali elfoglaltságáért már
este megkapta a fizetségét. Le-
bukásáig, mintegy 40 ezer jüan
(1,7 millió forint) ütötte a markát.
A China Morning Post című
hongkongi lap arról nem szá-

molt be, hogyan derült fény a ta-
xis felderítő munkájára. Az azon-
ban mindenképpen érdekes,
hogy egyáltalán ez a nyilvános-
ságra kerülhetett.

Honan tartomány állambizton-
sági hivatala húszéves működé-
se során most először tett közzé
kémkedéssel kapcsolatos ese-
tet – derül ki az összeállításból.
Ebben utaltak arra is, hogy a tar-

tomány vélhetően azért
került a külföldi ügy-
nökségek látókörébe,
mert több helyőrség,
védelmi kutatásokat
végző intézet és tá-
maszpont is található a
területén. Hogy kik vol-
tak a megrendelők, azt
nem árulták el.

Kínában hetekkel ko-

rábban arról cikkeztek, hogy
kémkedésért, katonai objektu-
mok külföldiek megbízásából
történő fényképezéséért és a
képek külföldre juttatásáért két
külön ügyben hét, illetve hat év
börtönbüntetésre ítéltek két kí-
nai férfit. A megbízók kilétét ak-
kor sem közölték. 

A kínai törvényhozás tavaly
ősszel fogadta el az állambizton-
ság átfogó védelmét szolgáló új
kémelhárítási jogszabályt. Eb-
ben meghatározták a kémkedés
fogalmát, s megállapították,
hogy bűncselekményt követnek
el azok a külföldi szervezetek és
magánszemélyek, amelyek és
akik kémtevékenységet folytat-
nak, erre másokat rávesznek
vagy anyagilag ebben támogat-
nak. Ugyanúgy azok a hazai szer-
vezetek és magánszemélyek is,
amik, illetve akik külföldieknek
kémkednek – tudtuk meg a
China Morning Post tudósításá-
ból.

Cash 

Katonai hírszerzésre vállalkozott az a kínai
taxis, akinek eleinte annyi volt a dolga, hogy
egy katonai létesítménynél dokumentálja a
ki- és belépő gépjárművek rendszámait. Ké-
sőbb alaposabb megfigyelésekkel bízták

meg, mígnem a közelmúltban lebukott, és
most kémkedésért állhat bíróság elé. Lapér-
tesülések szerint, közel két év alatt 1,7 mil-
lió forintnak megfelelő összeget vett fel
munkásságáért.

Egy szõke nõ hazaér a munká-
ból, és megdöbbenve látja, hogy
kirabolták a lakását. Azonnal
hívja a rendõrséget, akik meg-
ígérik, hogy hamarosan jönnek.
Nemsokára meg is áll a ház elõtt
egy rendõrautó. Kiszáll belõle
egy rendõr, pórázon vezetve egy
nyomozókutyát. A szõke nõ áll a

kapuban, s a fejét fogva, zokog-
ni kezd.

– Kiraboltak, mindenemet el-
vitték, kihívom a rendõrséget, és
erre tessék: kit küldenek? Egy
vakot!

* * *
– Örömmel utazol el?
– Neem, az asszonnyal...
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1805. május 9-én hajnalban, néhány napi
szenvedés után, Weimarban elhunyt a
nagy német drámaíró és költő, Friedrich
Schiller. Ekkoriban már nemcsak német
földön, hanem Európa-szerte ismert és
közkedvelt szerző volt, lelkes rajongótá-
borral.

És mégis, mindennek ellenére temeté-
se a lélektelenség, a közömbösség és ér-
dektelenség rideg példája. Hogyan tör-
ténhetett, hogy a weimari polgárok váro-
suk egyik büszkeségét szinte titokban, éj-
jel, fáklyafénynél, egyszerű, hevenyészve
összetákolt fakoporsóban eresztették le
egy tömegsírba, minden ceremónia nél-
kül? Hogyan történhetett, hogy ezen a
„szertartáson” jóformán csak azok vettek
részt, akik a koporsót a vállukon vitték? És
hol volt ekkor a szellemi barát, a város má-
sik büszkesége, Goethe?

Persze mindenre van magyarázat: Goe-
the is éppen betegeskedett, Schiller nem
tartozott a város tehetősebb polgárai közé
(vajon miért nem?), felesége a megpróbál-
tatások következtében összeomlott, kép-
telen volt bárminemű intézkedésre (nem
kapott anyagi és főleg lelki támaszt?), a te-
metést a szűkmarkú városvezetés intézte
– ahogy föntebb írtuk. „Különben is
tessenek minket békén hagyni, hiszen az
a bizonyos tömegsír fogadta be sok évti-
zed óta azokat, akik városunk jelesei vol-
tak, de sajnálatos módon családjuk elsze-
gényedvén, nem volt pénzük külön sírra,
nahát és punktum!”

Ne felejtsük el: Weimar ekkor már Euró-
pa, a nyugati kultúra egyik fellegvára és e
kultúrára szomjazók zarándokhelye volt. 

Több mint 20 év elteltével a város so-
ros polgármesterének eszébe jutott (en-
nyi rengeteg idő után?), hogy a „kiváltsá-
gos szegényebbek” kriptájában nyugvó
Schiller megérdemelne külön sírhelyet.
„Úgy bizony” – mondhatta Goethe. Ám
de neki, a nagy szellemi társnak ez mind-
eddig nem jutott eszébe? Összeverbuvál-
tak hát egy afféle tudós társaságot és ki-
ballagtak a temetőbe, velük tartott immár
Goethe is.

A sír felnyitása után döbbenetes látvány
tárult elébük. Szétmállott koporsók egy-
más hegyin-hátán, töméntelen sok csont
szétszórodva. Ugyan hogyan lelhetnék
meg Schiller földi maradványait? Néhá-
nyan még emlékeztek rá, jóval magasabb,
nyurgább volt ő az átlagnál, tehát így kutat-
tak tovább, hosszú csontokat keresgélve
raktak össze egy csontvázat. De melyik le-

het a költő koponyája? Némi töprengés
után a húszegynéhány elfekvőből kiválasz-
tották a „vélhetőt”, a résztvevők szerint a
„megfelelőt”.

Az újratemetés egy másik temetőben
történt, a koponyát pedig a hercegi könyv-
tárba vitték. Egyesek szerint innen Goe-
the kölcsönkérte, „kikölcsönözte”, mások
szerint már a sír feltárásakor magához vet-
te, ereklyeként dolgozószobájában őrizte.
1826-ban, tehát frissiben írt is róla egy
szép és elgondolkodtató verset Schiller
koponyája címmel, ebből közlünk rövid
részletet Dóczi Lajos fordításában.

Gothe azt kérte, hogy halála után Schil-
ler mellé temessék. Megtették. A weimari
Historische Friedhof hercegi kriptájában
ott áll a két szellemi nagyság szarkofágja
egymás mellett.

Ám az irgalmat és könyörületet nem is-
merő ultramodern technika (a DNS-kuta-
tás) bebizonyította, hogy a schilleri szarko-
fágban levő csontoknak semmi közük
Schillerhez. Akkor hát hol vannak a költő
csontjai, hol koponyája? Nem tudni. Schil-
ler valódi nyughelyét sem ismerjük.

De akkor kinek a koponyájáról írta Goe-
the a verset? Mert a dolgozószobájából a
koponya-ereklye állítólag rég eltűnt...

1849. július 31-én, a segesvári csata-
vesztés után Reichenberger Bernát szász
származású, muszka szolgálatban álló ka-
tonaorvos végigjárta a fehéregyházi csata-
mezőt. Itt bukkant rá Petőfi Sándor holt-
testére. Gondolt egy nagyot: a honvédtisz-
ti egyenruhás „költő” fejét lenyisszantva
azt hazaviszi ereklyeként. Így is tett. A ka-
tonasebészi módon lenyiszogatott fejet
táskájába gyömöszölte, biztonságos he-
lyen kifőzte, kipreparálta, otthon a polcára
tette. Évtizedekig bámulhatta lopott „kin-
csét”, ám öregségére már rendre zavarta
lelkét a rá bámuló szemüreg, ezért „névte-

len” koponyaként elajándékozta a balázs-
falvi román gimnáziumnak. Ott is poroso-
dott a szertárban a másik négy koponya
mellett, míg...

A katonaorvos csak halálos ágyán súgta
meg unokájának a „titkát”. Az unoka meg
szaladt a kolosszális hírrel Pestre. A pesti
újságok pedig felkapván ezt a nyilvánvaló
szamárságot, föllármázták a közvéleményt:
„Megtalálták legnagyobb költőnk koponyá-
ját!” Ez a hír lett az 1902-es esztendő év
eleji szenzációja. Olyannyira, hogy a „ko-
ponyaüggyel” kultuszminiszteri szinten
foglalkoztak, interpelláltak a képviselőház-

ban, a Petőfi Társaság különmegbí-
zottat küldött Balázsfalvára, ott leraj-
zolták a koponyát és elküldték egy
antropológusnak, valamint a hajdani
jóbarátnak, a volt márciusi ifjúnak,
Jókai Mórnak, ítéljenek ők.

Az immár aggastyán mesemondó,
a kalandok, cselszövések, szerelmek
és gyűlöletek mesteri regénybeli áb-
rázolója most higgadt iróniával ítélt:
„Látva a koponya ábráját, azt hiszem,
hogy ez valami temető csontházából
került egykori tulajdonosához, a mi-
lyenhez hasonlókat eleget láttam, a
különösségeket kedvelő ismerőse-

imnél; igy Kazinczy Gábornál is egy hatal-
mas asztaldiszitő koponyát, a miről el kel-
lett hinnünk, hogy Batu kháné volt. Ez a ko-
ponya is Batu kháné lesz.”

Minthogy a tudós antropológus is ha-
sonlóképpen vélekedett, a szenzáció, ami-
lyen gyorsan kirobbant, oly gyorsan el is
tűnt. Ám újabb és különféle változatokban
időnként feltámad, mindaddig, míg valami-
féle bizonyosságot nem találunk költőnk
földi maradványai felől.

Lám, a higgadtabb németek sem adták
föl, hallom az újabb hírt: ismét keresik
Schiller sírját, mert ugye az nem lehet,
hogy...

Dehogyis nem lehet!... Sándor versei
közül néhányat jóslatszerűnek vélnek,
hogy ugyebár megjövendölte magának a
hősi halált, a fejfán függő özvegyi fátylat
és így tovább... Másképp gondolom. Azt
gndolom, életszerető fiatal férfi volt, nem
látnok, nem jós, és nem kívánt ő se magá-
nak, se másnak csatamezei hősi halált, öz-
vegyi árulást és egyéb szomorúságokat. 

De valamire igencsak ráérzett! Tesse-
nek elolvasni az alábbi rövidke versrészle-
tet, ő írta 1846-ban, és ha valami jóslat,
hát akkor ez lehet az (egyébként német
kollégája úgyszintén ismeretlen nyughe-
lyére is ráillik): „Nő ott a kóró, mert meg
nem tapossa, / Nem jő megnézni senki sí-
romat / Meglátogatni csak te fogsz, hogy
elzúgd / Testvéri búdat, éji fergeteg...” 
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Hogy a porlás szűk börtönét feledve,
A szabadúlt szív friss meleget érzett,

Miként ha itt uj létforrás eredne.

Oh, mély titok! Rejtélyszerű igézet!
Isten-alkotta nyom, mely nem veszett el!

E koponyából szemem tengert nézhet,

Mely népes ezer óriás-tünettel.
Bűvös edény, melyből sok jóslat áradt:

Érintselek e méltatlan kezekkel?

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

Egy valódi koponya 
eltűnéséről

Egy hamis koponya 
felbukkanásáról
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Éjszaka és az esti órákban is 
legyen taxiellenőrzés  

Már a külföldi utasok, a turisták is tudják, hogy – gyakorla-
tilag – nincs taxiellenőrzés éjszaka és az esti órákban Bu-
dapesten. Arra kértem a Főpolgármester Urat – konkrét
helyszíneket megemlítve –, hogy akkor is legyen taxiel-
lenőrzés Budapesten.

(Illetékességből a Budapesti Közlekedési Központ vála-
szolt. A válasz rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. J. P.)

A taxiszolgáltatási-ellenőrök a nap 24 órájában 3 műszak-
ban próbautazásos ellenőrzést végeznek. Emellett a ható-
ságokkal együttműködve, esetenként szervezett akció kere-
tében, állóellenőrzés módszerével ellenőrizzük Budapest
területén, a taxiállomásokon várakozó gépjárműveket. Kö-
szönjük a jelzést, a taxiállomás előtt világító szabadjelzővel
várakozó taxikról, a jelzést beépítettük ellenőrzési tervünk-
be. 

A kisajátításokkal szemben úgy tudnánk hatéko-
nyabban intézkedni, hogy a taxiállomásokról „elza-
vart” taxisofőr, nevével és adataival írásos bejelen-
tést tesz társaságunknál, és ezzel elvállalja a beje-
lentésében szereplő állítások esetleges bíróság
előtti megerősítését. 

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ, magyarul: talpra kell állni! Ha valaki
rendellenességet tapasztal, jelentse be, álljon a sarkára.
Ne mindig fentről várjuk az intézkedést. Próbáljuk mi ma-
gunk, „itt lent” elkezdeni a rendteremtést.

Juhász Péter
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Sport
Kihagyhatatlan a magyar nemzeti válogatott múlt hét végi szereplé-
se. Nem nyertünk! Esetleg mégis?

Én az utóbbira szavazok. Az eredmény 0:0 lett. A tartásunkat, az
önbecsülésünket talán visszanyertük. Nem volt embert bolondító já-
ték, nem trükköztünk, viszont minden centiméterért megharcoltunk.
A végén majdnem nyertünk. Nem mi rettegtünk az utolsó percek-
ben, hanem az ellenfél védekezett körömszakadtáig. Két kimagasló
teljesítményt láttam. Kádár (lefogyva) és Juhász Roland nagyon jól
játszott. Elöl Dzsudzsák volt a legveszélyesebb, de jól teljesített
Szalai is, aki két védővel birkózott váltakozó sikerrel a lecserélésé-
ig. Jó volt látni egy koncentrált, elszántan küzdő magyar csapatot.

Ilyen hozzáállással biztosan a nagybetűs játék is javulni fog! Eh-
hez kívánok sok sikert! Hajrá magyarok!

Gasztronómia
Sokáig gondolkodtam, hogy írjak-e a nyújtott „Sándor, József, Ede
és Gábor napról”, végül az írás mellett döntöttem. A buli reggel 9
órakor kezdődött a péceli „Vénusz dombon”. (Itt lakom.) Kivétele-
sen egy fényképet is mellékelek az íráshoz. Tíz ilyen, a képen látha-
tó tálat készítettem különböző méretű kolbászokkal a közepén. A tá-
lat „pikáns disznóságnak” neveztem el. Saját készítésű főtt és nyers
füstölt árut szeleteltem fel. Természetesen az álló kolbász miatt rög-
tön megindultak a Fiúk a „zaftosabb” irányba. Hiába mondtam,
hogy én nem, én ártatlan vagyok, nem nagyon hittek nekem. Pró-
báltam elmagyarázni, hogy csak a helyszűke és a látvány miatt tálal-

tam így, de tovább ellenkeztek. Végül a korgó gyomor elintézte az
ügyet. A reggeli elfogyasztása közben ment a duma, az emlékezés
stb. Délután kettőig tartott a „dühös kajálás” aztán hazamentek a
legények. Büszke vagyok magamra, mert én csak fröccsöt fogyasz-
tottam. Tart még a fogyókúra...

Ezzel azonban nem fejeződött be a „nagy” Sándor nap. Kora es-
te egy másik csapat tette tiszteletét. A lányom, a „vőjelöltem” és a
18 éves unokám, valamint egy kedves barátom és a családja. Ő is
Sándor. Így aztán az ünnepi hangulat még inkább tetőfokára há-
gott. Csörrentek a poharak, jól éreztük magunkat. Estére egy szelíd
kis menüt találtam ki.

Nézzük, mi is ez:
Magyaros gombaleves (illatos erdei gomba és vargánya)
Egybesült hízott libamáj (rozmaringos pirított burgonyával, ribizli-

lekvárral)
Káposztasaláta, paradicsomsaláta vegyesen
Somlói galuska
Két üveg félszáraz Szent István pezsgő
Ez a vacsora egy gyakorló háziasszonynak csak ujjgyakorlat.

Ezért a gombalevest nem is taglalom. A libamáj, bár könnyű fel-
adatnak tűnik, egybesütéskor megtréfálhat bennünket. Ez történt
velem is, de ügyesen megoldottam a problémát. A májat egyben,
kérgesítés után kb. 100 fokos bő libazsírba tettem és 50 percig sü-
töttem. Biztos voltam benne, hogy jó lesz. Kb. 20 perc hűlés után
kezdtem szeletelni. Sajnos a közepe „grízes” maradt, nem sült át.
Ezért a szeleteket egy serpenyőben gyorsan oldalanként két kanál

A lány a gyóntatószékben megvallja bûneit. Elmondja, hogy
az ördög apródonként vitte a kísértés útjára, mert elõször csak
megtetszettek egymásnak. Aztán beszélgettek, majd késõbb a
legény megcirógatta, még késõbb pedig meg is csókolta. Végül
levette a lábáról.

– De lányom – fakadt ki az öreg plébános –, amikor a heverõ-
re feküdtetek, legalább akkor tudnotok kellett volna, hogy
nagy bûn, amit elkövettek!

– Tudtuk mi azt plébános úr, de akkor már vétek lett volna
abbahagyni!

* * *
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 az édesapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mer-

tem volna visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb mint neked!

* * *
– Tanító úr, holnap hozok egy tyúkot!
– Jó lesz fiam, elõre is köszönöm!
Másnap reggel a tanító várja a tyúkot, de a gyerek anélkül

jön az iskolába.
– Na, Gyuri, hol van az ajándék?
– Jaj, tanító úr, nem hozhattam el a tyúkot!
– Talán elvitte a kánya?
– Az nem.
– Megdöglött?
– Az sem.
– Tán megbetegedett?
– Dehogy betegedett meg, inkább csak jobban lett!
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zsírban átsütöttem. Vigyázni kell, azt mondják a tudós szakácsok
(Gál Áron barátom), az egybesütéshez legjobb a 60-70 dekagram-
mos máj, az én libamájam viszont 1 kg 20 dkg volt.

Az estét végül a somlói és a pezsgő zárta. Remekül éreztük
magunkat a „nagy” napon. Remélem érzitek az illatfelhőt és az
ízeket. 

„Jó étvágyat gyerekek!” 
Üdv: Sanyi City 231 

Tisztelt kollégák! 
Erősen gondolkodtam, hogy mit is főzzek, (írjak) mert nem
szeretném ismételni önmagamat, de ahogy mondják, ahol nagy a
szükség, kéznél a segítség. Bevásárolt az asszony, itthon kipakolt,
s adott volt a feladat: 

Brokkolikrém-levest akart enni, hát meg kellett főznöm. Persze
nem nagy ügy, írom is ide rögvest. A mintegy fél kilónyi brokkoli
rózsáját darabokra szedjük, lemossuk, majd odatesszük főzni,
vizébe némi sót, Vegetát teszünk. Ha van húsleves alaplevünk,
akkor abban főzzük. Ha megpuhult, botmixerrel pépesítjük, kissé
sűríthetjük egy kanálnyi keményítővel, borsozzuk
ízlés szerint. A végén némi tejfölt vagy bele-
habarunk, vagy a tetejét díszítjük vele, ahogy
magam is tettem. Egész jó lett, jóízűen
kanalazták.

Aztán volt még a kosárban némi sertés
szűzérme, rák, gomba, paprika, miegymás.

Itt némileg improvizáltam, s összehoztam
ezeket a dolgokat. 

A szűzérmékből tallérokat szeltem, s pirítani
kezdtem kevés olíván, majd sóztam, borsoztam,
s reá vetettem szeletelt gombát, hagymát, kalifor-
niai paprikát. Az egészet csak addig pirítottam,

hogy a zöldségek ropogósak marad-

janak. A
rákot megtisztítottam,
s szintén kevés olajon
néhány percig pirítot-
tam, mert a húsa puha,
nem igényel több időt.
Az utolsó percekben
aprított fokhagymát és
petrezselymet adtam
hozzá, s ezzel átforgat-
tam. Így készen is
voltam, s a tálalásnál
együtt kínáltam a
szűzérmét a rákkal, így
ez a fogás szénhidrát-
mentes lett, mellé pedig
kevés pirítóst adtam, ami jól felitatja a fokhagymás olíva olajat. 

Javasolt hozzá száraz fehér bor, esetleg jó hideg pezsgő. És ha
még gyertyát is gyújtasz a terített asztalon, hát egy extra vacsorával
leped meg szeretteidet.

Mindezekhez fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22
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Brokkoli krémleves

Szeretnénk tudni, hogy
van-e a Normál Taxinak
vagyoni letétje, 24 órás

diszpécserközpontja stb...

Sütés közben

Sertésszűz rákkal tálalva

A pikáns disznóság

Minősített taxi...
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Éjszaka és az esti órákban is 
legyen taxiellenőrzés  

Már a külföldi utasok, a turisták is tudják, hogy – gyakorla-
tilag – nincs taxiellenőrzés éjszaka és az esti órákban Bu-
dapesten. Arra kértem a Főpolgármester Urat – konkrét
helyszíneket megemlítve –, hogy akkor is legyen taxiel-
lenőrzés Budapesten.

(Illetékességből a Budapesti Közlekedési Központ vála-
szolt. A válasz rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. J. P.)

A taxiszolgáltatási-ellenőrök a nap 24 órájában 3 műszak-
ban próbautazásos ellenőrzést végeznek. Emellett a ható-
ságokkal együttműködve, esetenként szervezett akció kere-
tében, állóellenőrzés módszerével ellenőrizzük Budapest
területén, a taxiállomásokon várakozó gépjárműveket. Kö-
szönjük a jelzést, a taxiállomás előtt világító szabadjelzővel
várakozó taxikról, a jelzést beépítettük ellenőrzési tervünk-
be. 

A kisajátításokkal szemben úgy tudnánk hatéko-
nyabban intézkedni, hogy a taxiállomásokról „elza-
vart” taxisofőr, nevével és adataival írásos bejelen-
tést tesz társaságunknál, és ezzel elvállalja a beje-
lentésében szereplő állítások esetleges bíróság
előtti megerősítését. 

Budapesti Közlekedési Központ 

Köszönjük a választ, magyarul: talpra kell állni! Ha valaki
rendellenességet tapasztal, jelentse be, álljon a sarkára.
Ne mindig fentről várjuk az intézkedést. Próbáljuk mi ma-
gunk, „itt lent” elkezdeni a rendteremtést.

Juhász Péter
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Sport
Kihagyhatatlan a magyar nemzeti válogatott múlt hét végi szereplé-
se. Nem nyertünk! Esetleg mégis?

Én az utóbbira szavazok. Az eredmény 0:0 lett. A tartásunkat, az
önbecsülésünket talán visszanyertük. Nem volt embert bolondító já-
ték, nem trükköztünk, viszont minden centiméterért megharcoltunk.
A végén majdnem nyertünk. Nem mi rettegtünk az utolsó percek-
ben, hanem az ellenfél védekezett körömszakadtáig. Két kimagasló
teljesítményt láttam. Kádár (lefogyva) és Juhász Roland nagyon jól
játszott. Elöl Dzsudzsák volt a legveszélyesebb, de jól teljesített
Szalai is, aki két védővel birkózott váltakozó sikerrel a lecserélésé-
ig. Jó volt látni egy koncentrált, elszántan küzdő magyar csapatot.

Ilyen hozzáállással biztosan a nagybetűs játék is javulni fog! Eh-
hez kívánok sok sikert! Hajrá magyarok!

Gasztronómia
Sokáig gondolkodtam, hogy írjak-e a nyújtott „Sándor, József, Ede
és Gábor napról”, végül az írás mellett döntöttem. A buli reggel 9
órakor kezdődött a péceli „Vénusz dombon”. (Itt lakom.) Kivétele-
sen egy fényképet is mellékelek az íráshoz. Tíz ilyen, a képen látha-
tó tálat készítettem különböző méretű kolbászokkal a közepén. A tá-
lat „pikáns disznóságnak” neveztem el. Saját készítésű főtt és nyers
füstölt árut szeleteltem fel. Természetesen az álló kolbász miatt rög-
tön megindultak a Fiúk a „zaftosabb” irányba. Hiába mondtam,
hogy én nem, én ártatlan vagyok, nem nagyon hittek nekem. Pró-
báltam elmagyarázni, hogy csak a helyszűke és a látvány miatt tálal-

tam így, de tovább ellenkeztek. Végül a korgó gyomor elintézte az
ügyet. A reggeli elfogyasztása közben ment a duma, az emlékezés
stb. Délután kettőig tartott a „dühös kajálás” aztán hazamentek a
legények. Büszke vagyok magamra, mert én csak fröccsöt fogyasz-
tottam. Tart még a fogyókúra...

Ezzel azonban nem fejeződött be a „nagy” Sándor nap. Kora es-
te egy másik csapat tette tiszteletét. A lányom, a „vőjelöltem” és a
18 éves unokám, valamint egy kedves barátom és a családja. Ő is
Sándor. Így aztán az ünnepi hangulat még inkább tetőfokára há-
gott. Csörrentek a poharak, jól éreztük magunkat. Estére egy szelíd
kis menüt találtam ki.

Nézzük, mi is ez:
Magyaros gombaleves (illatos erdei gomba és vargánya)
Egybesült hízott libamáj (rozmaringos pirított burgonyával, ribizli-

lekvárral)
Káposztasaláta, paradicsomsaláta vegyesen
Somlói galuska
Két üveg félszáraz Szent István pezsgő
Ez a vacsora egy gyakorló háziasszonynak csak ujjgyakorlat.

Ezért a gombalevest nem is taglalom. A libamáj, bár könnyű fel-
adatnak tűnik, egybesütéskor megtréfálhat bennünket. Ez történt
velem is, de ügyesen megoldottam a problémát. A májat egyben,
kérgesítés után kb. 100 fokos bő libazsírba tettem és 50 percig sü-
töttem. Biztos voltam benne, hogy jó lesz. Kb. 20 perc hűlés után
kezdtem szeletelni. Sajnos a közepe „grízes” maradt, nem sült át.
Ezért a szeleteket egy serpenyőben gyorsan oldalanként két kanál

A lány a gyóntatószékben megvallja bûneit. Elmondja, hogy
az ördög apródonként vitte a kísértés útjára, mert elõször csak
megtetszettek egymásnak. Aztán beszélgettek, majd késõbb a
legény megcirógatta, még késõbb pedig meg is csókolta. Végül
levette a lábáról.

– De lányom – fakadt ki az öreg plébános –, amikor a heverõ-
re feküdtetek, legalább akkor tudnotok kellett volna, hogy
nagy bûn, amit elkövettek!

– Tudtuk mi azt plébános úr, de akkor már vétek lett volna
abbahagyni!

* * *
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 az édesapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mer-

tem volna visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb mint neked!

* * *
– Tanító úr, holnap hozok egy tyúkot!
– Jó lesz fiam, elõre is köszönöm!
Másnap reggel a tanító várja a tyúkot, de a gyerek anélkül

jön az iskolába.
– Na, Gyuri, hol van az ajándék?
– Jaj, tanító úr, nem hozhattam el a tyúkot!
– Talán elvitte a kánya?
– Az nem.
– Megdöglött?
– Az sem.
– Tán megbetegedett?
– Dehogy betegedett meg, inkább csak jobban lett!
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zsírban átsütöttem. Vigyázni kell, azt mondják a tudós szakácsok
(Gál Áron barátom), az egybesütéshez legjobb a 60-70 dekagram-
mos máj, az én libamájam viszont 1 kg 20 dkg volt.

Az estét végül a somlói és a pezsgő zárta. Remekül éreztük
magunkat a „nagy” napon. Remélem érzitek az illatfelhőt és az
ízeket. 

„Jó étvágyat gyerekek!” 
Üdv: Sanyi City 231 

Tisztelt kollégák! 
Erősen gondolkodtam, hogy mit is főzzek, (írjak) mert nem
szeretném ismételni önmagamat, de ahogy mondják, ahol nagy a
szükség, kéznél a segítség. Bevásárolt az asszony, itthon kipakolt,
s adott volt a feladat: 

Brokkolikrém-levest akart enni, hát meg kellett főznöm. Persze
nem nagy ügy, írom is ide rögvest. A mintegy fél kilónyi brokkoli
rózsáját darabokra szedjük, lemossuk, majd odatesszük főzni,
vizébe némi sót, Vegetát teszünk. Ha van húsleves alaplevünk,
akkor abban főzzük. Ha megpuhult, botmixerrel pépesítjük, kissé
sűríthetjük egy kanálnyi keményítővel, borsozzuk
ízlés szerint. A végén némi tejfölt vagy bele-
habarunk, vagy a tetejét díszítjük vele, ahogy
magam is tettem. Egész jó lett, jóízűen
kanalazták.

Aztán volt még a kosárban némi sertés
szűzérme, rák, gomba, paprika, miegymás.

Itt némileg improvizáltam, s összehoztam
ezeket a dolgokat. 

A szűzérmékből tallérokat szeltem, s pirítani
kezdtem kevés olíván, majd sóztam, borsoztam,
s reá vetettem szeletelt gombát, hagymát, kalifor-
niai paprikát. Az egészet csak addig pirítottam,

hogy a zöldségek ropogósak marad-

janak. A
rákot megtisztítottam,
s szintén kevés olajon
néhány percig pirítot-
tam, mert a húsa puha,
nem igényel több időt.
Az utolsó percekben
aprított fokhagymát és
petrezselymet adtam
hozzá, s ezzel átforgat-
tam. Így készen is
voltam, s a tálalásnál
együtt kínáltam a
szűzérmét a rákkal, így
ez a fogás szénhidrát-
mentes lett, mellé pedig
kevés pirítóst adtam, ami jól felitatja a fokhagymás olíva olajat. 

Javasolt hozzá száraz fehér bor, esetleg jó hideg pezsgő. És ha
még gyertyát is gyújtasz a terített asztalon, hát egy extra vacsorával
leped meg szeretteidet.

Mindezekhez fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 20. rész

Egy vEgy vásárásárlás örlás örömeiömei

Folytatás a 41. oldalon
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akár
duplájára is nőhet, tekintettel a növekvő partnerállo-
mányra. Természetesen örömmel vesszük tapasztalt sofőrök jelent-
kezését is, akár konkurens cégtől is, hiszen a releváns szakmai ta-
pasztalat minden esetben egy plusz pontot jelent.
• Támogatjátok a helyi sportot is?
• Igen, a Győri ETO szerződéses partnerei vagyunk, utasaink között
tudhatjuk a fiatal sportolókat, az utánpótlás-csapat tagjait. Kedvez-
ményes tarifával szállítjuk őket, sokszor segítünk olyan esetekben,
amikor ún. „feladatos fuvart” kell megoldani.
• Mennyi a tarifa?
• 280 Ft/km, csakúgy, mint Budapesten, de minden hónap utolsó
keddjén rendkívüli kedvezménnyel kedveskedünk az utazni vágyók-
nak.
• Köszönjük a betekintést, további sok sikert kívánunk!

- KoP -

39

Folytatás a 37. oldalról

Szabadjel-
zők a fel-

szerelés el-
ső napján

Egy felszerelt autó, a TaxiPlus dizájnnal

A központ 100 nm-en helyezkedik el
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V. Tüköry utca
Ismét megforgatták az utca egyirányúságát, most
az Arany János utca felől egyirányú a Széchenyi
utca

felé. De azért figyeljünk – itt is – azokra, akik
nem veszik észre a változást. 

XII. Stromfeld 
Aurél út 
A rendszeres torló-
dások miatt meg-
szűnik a jelzőlám-
pás forgalomirányí-
tás, egy nagymére-
tű körforgalmat ala-
kítanak ki az elkö-
vetkező hónapok-
ban a Stromfeld
Aurél út – Német-
völgyi út – Pagony
utca – csomó-
pontban. A már-
ciusban elkezdett
építkezés – a ter-
vek szerint – júli-
us végéig fog tar-
tani. Az építkezés
során többször
változik majd –
ideiglenesen – a
forgalmi rend. Fi-
gyeljünk az aktu-
ális változásokra.
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Két szõke beszélget:
– Tegnap voltam a

nagymamámnál..
– És még mindig olyan

öreg?
* * *

A vak koldus több
nyelven tudja megkö-
szönni a kapott alamizs-
nát, ezért a nyakában
tábla van, ezzel a felirat-
tal: „Többnyelvû vak
koldus”. A szõke nõ
megpillantja a fölírást és
mélységes szánakozással
mondja a barátnõjének:

– Szegééény, nem
elég, hogy vak, még
több nyelve is van!

* * *
A szõke nõt elviszi a

barátja az Operába, ahol
a nõ be akarja bizonyíta-
ni, hogy milyen mûvelt.
Lemutat a nézõtérre, és
szól a barátjának:

– Nézd csak, az ott nem
Gobbi Hilda?

– Ugyan, Gobbi Hilda
rég meghalt!

– De most, mintha
megmozdult volna...

A rendőröknek is 
be kell tartani…

Taxis kolléga egy percre állt meg a Terézvárosban, a Hunyadi téri 
piac főbejáratánál, a gyalogátkelőhely előtt, hogy egy mamika be-

szálljon a tele-

fonon rendelt taxiba. Ez a mutatvány kollégánknak több tízezer fo-
rintjába került. A napokban ugyanitt egy rendőrségi autó hosszadal-
masan várakozott. A rendőrautó vezetőjét is megbüntették a térfi-
gyelő kamera felvétele alapján?  (A válsz rövidítve, szerkesztve. Ki-
emelés tőlem. J. P.)

A kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály állo-
mányába tartozó rendőrök láttak el szolgálatot, amikor is a részükre

előírt ellenőrzés elvégzése céljából
meg kellett állniuk a téren. Tekintettel
arra, hogy a helyszínen parkolási nehéz-
ségek adódtak, így a megállás csak úgy
volt lehetséges, hogy a gépkocsi eleje a
kijelölt gyalogátkelőhelyet érintette. A
Terézvárosi Térfigyelő Központ tájékoz-
tatása szerint a kamerafelvételek időköz-
ben törlésre kerültek, így a beadvány
Budapesti rendőr – főkapitányságra ér-
kezésekor nem álltak rendelkezésre. 

A rendelkezésre álló adatok alap-
ján a gépjárművezető rendőr fele-
lősségének vizsgálatára fegyelmi el-
járás keretében fog sor kerülni.

Bodó Bernadett 
rendőr alezredes 

– rendőrségi főtanácsos 
hivatalvezető
BUDAPESTI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

Köszönjük a választ. Tehát, a rendőrök-
nek is be kell tartani a közlekedés szabá-
lyait.

Juhász Péter

A rendőröknek is be kell tartani
a közlekedési szabályokat

Forgalmirend-változások

V. Tüköry utca. Megint megforgattát az egyirányúságot...
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxiból kamionba 20. rész

Egy vEgy vásárásárlás örlás örömeiömei

Folytatás a 41. oldalon
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akár
duplájára is nőhet, tekintettel a növekvő partnerállo-
mányra. Természetesen örömmel vesszük tapasztalt sofőrök jelent-
kezését is, akár konkurens cégtől is, hiszen a releváns szakmai ta-
pasztalat minden esetben egy plusz pontot jelent.
• Támogatjátok a helyi sportot is?
• Igen, a Győri ETO szerződéses partnerei vagyunk, utasaink között
tudhatjuk a fiatal sportolókat, az utánpótlás-csapat tagjait. Kedvez-
ményes tarifával szállítjuk őket, sokszor segítünk olyan esetekben,
amikor ún. „feladatos fuvart” kell megoldani.
• Mennyi a tarifa?
• 280 Ft/km, csakúgy, mint Budapesten, de minden hónap utolsó
keddjén rendkívüli kedvezménnyel kedveskedünk az utazni vágyók-
nak.
• Köszönjük a betekintést, további sok sikert kívánunk!

- KoP -
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Folytatás a 37. oldalról

Szabadjel-
zők a fel-

szerelés el-
ső napján

Egy felszerelt autó, a TaxiPlus dizájnnal

A központ 100 nm-en helyezkedik el
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V. Tüköry utca
Ismét megforgatták az utca egyirányúságát, most
az Arany János utca felől egyirányú a Széchenyi
utca

felé. De azért figyeljünk – itt is – azokra, akik
nem veszik észre a változást. 

XII. Stromfeld 
Aurél út 
A rendszeres torló-
dások miatt meg-
szűnik a jelzőlám-
pás forgalomirányí-
tás, egy nagymére-
tű körforgalmat ala-
kítanak ki az elkö-
vetkező hónapok-
ban a Stromfeld
Aurél út – Német-
völgyi út – Pagony
utca – csomó-
pontban. A már-
ciusban elkezdett
építkezés – a ter-
vek szerint – júli-
us végéig fog tar-
tani. Az építkezés
során többször
változik majd –
ideiglenesen – a
forgalmi rend. Fi-
gyeljünk az aktu-
ális változásokra.
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Két szõke beszélget:
– Tegnap voltam a

nagymamámnál..
– És még mindig olyan

öreg?
* * *

A vak koldus több
nyelven tudja megkö-
szönni a kapott alamizs-
nát, ezért a nyakában
tábla van, ezzel a felirat-
tal: „Többnyelvû vak
koldus”. A szõke nõ
megpillantja a fölírást és
mélységes szánakozással
mondja a barátnõjének:

– Szegééény, nem
elég, hogy vak, még
több nyelve is van!

* * *
A szõke nõt elviszi a

barátja az Operába, ahol
a nõ be akarja bizonyíta-
ni, hogy milyen mûvelt.
Lemutat a nézõtérre, és
szól a barátjának:

– Nézd csak, az ott nem
Gobbi Hilda?

– Ugyan, Gobbi Hilda
rég meghalt!

– De most, mintha
megmozdult volna...

A rendőröknek is 
be kell tartani…

Taxis kolléga egy percre állt meg a Terézvárosban, a Hunyadi téri 
piac főbejáratánál, a gyalogátkelőhely előtt, hogy egy mamika be-

szálljon a tele-

fonon rendelt taxiba. Ez a mutatvány kollégánknak több tízezer fo-
rintjába került. A napokban ugyanitt egy rendőrségi autó hosszadal-
masan várakozott. A rendőrautó vezetőjét is megbüntették a térfi-
gyelő kamera felvétele alapján?  (A válsz rövidítve, szerkesztve. Ki-
emelés tőlem. J. P.)

A kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály állo-
mányába tartozó rendőrök láttak el szolgálatot, amikor is a részükre

előírt ellenőrzés elvégzése céljából
meg kellett állniuk a téren. Tekintettel
arra, hogy a helyszínen parkolási nehéz-
ségek adódtak, így a megállás csak úgy
volt lehetséges, hogy a gépkocsi eleje a
kijelölt gyalogátkelőhelyet érintette. A
Terézvárosi Térfigyelő Központ tájékoz-
tatása szerint a kamerafelvételek időköz-
ben törlésre kerültek, így a beadvány
Budapesti rendőr – főkapitányságra ér-
kezésekor nem álltak rendelkezésre. 

A rendelkezésre álló adatok alap-
ján a gépjárművezető rendőr fele-
lősségének vizsgálatára fegyelmi el-
járás keretében fog sor kerülni.

Bodó Bernadett 
rendőr alezredes 

– rendőrségi főtanácsos 
hivatalvezető
BUDAPESTI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

Köszönjük a választ. Tehát, a rendőrök-
nek is be kell tartani a közlekedés szabá-
lyait.

Juhász Péter

A rendőröknek is be kell tartani
a közlekedési szabályokat

Forgalmirend-változások

V. Tüköry utca. Megint megforgattát az egyirányúságot...
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Folytatás a 39. oldalról

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca
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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Emlékezzünk!
2005 március 20-án, életének 72. évében tért örök nyugalom-
ra Demeter Mihály, mindenki Misije, vagy Misi bácsija. Szer-
kesztőségünk újságíró kollégának is tekintette, hiszen humo-
ros történeteivel  másfél évtizedig szórakoztatta olvasóinkat.
Emlékét most egy régebbi írásának részletével idézzük fel:
„…Végre a kisasszony, aki mellesleg igen-igen csinos volt,
beült – sajnos hátra –, és néhány röpke k. anyáddal elbúcsú-
zott szíve választottjától. Igen, egy csúnya összeveszésnek le-
hettem szem- és fültanúja…

Egy kicsit bizseregni kezdett bennem valami. Nekem ne
mondd, te is ismered ezt az érzést! Ezek a helyzetek szoktak
a legkedvezőbbek lenni egy taxis számára a hódítás szem-
pontjából. Ott ült a nő, félbehagyva, mint a bősi vízlépcső! És
itt állok én, pontosabban nem csak ülök, és ahogy a tükörbe
nézek, rohadtul jóképű srác vagyok! Csoda, hogy máris nem
marcangol szét ez a gyönyörűség, vagy csak nincs kifejlődve
a szépérzéke?! Hátrafordultam, hogy a kis virágbogár az elő-
nyösebb felemet élvezhesse. Mélyen a szemébe néztem, a
hosszú Kent hanyagul lógott a szám bal szegletében, amit
hónapokig gyakoroltam és rekedtes hangon, mint Humphrey
Bogart, szívtipró hangon megkérdeztem: „Merre szabad?”

A kérdést úgy tettem fel, hogy a válasz – bár sokféle –, de
számomra csakis kedvező lehetett. Például: Ugyan szépfiú,
menjünk hozzád, vagy maradhatunk a kocsiban is… A vá-
gyam, mint annyi sok más, szintén nem teljesült. Ez a bűbáj,
rám sem nézve, ezer villogó fogát kimutatva, csak úgy odazi-
zegte: Fű utca akárhány! 

Több dolog is meglepett. Először is, hogy ezt a gyönyörű-
séget nem vette le a lábáról lebilincselő egyéniségem. Má-
sodszor, hogy egyáltalán nem lepte meg az a hódítási manő-
ver, amely hannibáli nagyságokat is megszégyenített. Pedig ő
elefántokkal hódított, sőt megmászta az Alpokat! Én meg
nem másztam meg senkit. Pláne elefántokkal… Harmadszor
pedig, hogy: hol a fenében van az a Fű utca?!

Itt most elszakadt bennem valami, talán a taxisok legna-
gyobb ellensége, az, amikor az embernek fogalma sincs,
hogy mi hol van, és egyáltalán. Annyi lélekjelenlétem még
volt, hogy bekapcsoltam az ablaktörlőt, majd enyhe kuplun-
golás után egyből harmadikba tettem, elfelejtve, hogy hol van
a második. Ki törődik ilyen csekélységekkel, amikor nekem a
Fű utcába kell vinnem ezt a már közel sem vonzó hölgyet.
Egy darabig elbíbelődtem mindennel, ami a kezem ügyébe
akadt. De azt, hogy hol van a Fű utca, továbbra sem tudtam.
Lázasan kutattam az agyamban: Fű, fű, fű, Tabán, Rózsa-
domb? Pasarét? Talán máshol? Vagy sehol sem? Sorba vet-
tem az utcákat, Pázsit utca az van, Rét utca, az is de Fű? Le-
het, hogy mégsem tudok mindent? Hiába buktam meg há-
romszor is helyismeretből? Micsoda szégyen! Hogy akartam
becserkészni ezt a csibefalatot, amikor még abba a szaros
Fűbe se találok be! Pedig csak két betű. Taxis az ilyen? –
kérdeztem magamtól. Mert az utastól – aki már kezdett átala-
kulni banyává – nincs az az isten, hogy megkérdezzem! Rá
kell jönnöm! Magamtól!

Nem jöttem. Csak mentem összevissza, Krisztina, Tabán,
Vár, Vérmező, és sunyin figyeltem a tükörből ennek a vérszo-
pónak a reagálását. De ő üres szemmel bámult ki az
ablakon… A baj a Moszkva téren jött, de csőstül. Hirtelen fé-
keznem kellett, mert egy kuka taxis váratlanul sávot váltott, de
ő legalább tudta, hogy hová akar menni. Ez az elvetemült nő-
személy meg beverte azt a randa nagy fejét, mint Csipkeró-
zsika 100 éves álma után. Még nem is igen tért magához, és

szelíden kérdezte mintegy saját magától: Hol vagyok? Hát
nem a Fű utcában, az biztos! 

– Mit kóvályog itt velem, mint gólyafos a levegőben? – na
erre aztán végleg kiesett nálam a pixisből. – Talán bizony
nem tudja, hogy hol van? Mióta taxizik?

Így belémgázolt ez a formátlan, alaktalan, női mivoltát meg-
hazudtoló valami. Hová tettem a szemem, amikor csibének
néztem? De ő tovább folytatta porig alázásomat… Szakmai
önbecsülésemet a sárba tiporva mondta, mondta a magáét.
Én meg közben reméltem, hogy bekattan, leesik. De nem
esett le semmi, sőt inkább felszaladt a vérnyomásom, de
olyan magasra, hogy annál talán csak az életszínvonal van
magasabban. És akkor ez a számomra már libává változott pi-
pi átvette a hatalmat. Már nem volt erőm az érvelésre, hogy
én már akkor taxiztam, amikor ő még csak egy kéjes gondo-
lat volt. Ellentmondást nem tűrően irányított: maga csak men-
jen itt, meg ott, meg egyenesen. Attila út, alagút (igaz abban
voltam eddig is…).  Majd amikor elértem a Clark Ádám teret,
az oroszlán röhögőgörcsöt kapott, mert idegességemben
nem tudtam kijönni a körforgalomból. A nő, látva kínlódáso-
mat a Lánchíd presszó előtt közölte, hogy itt forduljak jobbra,
majd néhányszáz  méter megtétele után egy hangos stop ki-
áltással megállított. Haragtól villámló szemekkel bökött ki gö-
csörtösnek tűnő ujjaival (még jó, hogy nem matatott vele,
amikor pipike volt) a Szép Ilonka fölött kissé kopottas, ferdén
álló utcatáblára, amelyen ez állt: Fű utca. A Fő utca Ő betűjé-
nek felső része hiányzott! Egyszerűen le volt kopva! És ez a
faluról jött tudatlan Fű utcának nézte! Én meg megettem, úgy
ahogyan kell! Nesze neked Humphrey Bogart! Ott helyben
bezártam a taxit, és lementem a Szép Ilonkába meginni né-
hány vodkát. A nő elviharzott. Egyfolytában röhögtem, Dini
barátom, a dobos azt hitte, hogy agyamra ment a sok vodka,
mondta is a pincéreknek, hogy egy kicsit több vizet tegyenek
bele. Kifelé jövet még megmásztam a négy lépcsőt, mint
Hilary a Mount Everestet. Ott álltam kissé illumináltan, várva
a rendelt taxit, és közben benéztem az én taximba, mert vala-
mi abban gyanúsan ketyegett. Bombára nem gondoltam, ak-
kor még nem volt divatban. Ez annál is rosszabb: a taxióra
volt, melyben vidáman ugráltak a forintocskák. Lányos zava-
romban nem csak az utcát, hanem a taxiórát is elfelejtettem
lecsapni…!”

Kevés az utas, sok a taxis – Békéscsabai körkép
Hosszabb riportot közölt a Taxisok Világa a békéscsabai taxis
helyzetről, ebből idézünk:

„Békéscsabán 125 taxi van, melyből 20 szabadúszó. A
többiek négy társaságban dolgoznak. Békés megyében 
taxiznak még Gyulán 44-en, Orosházán 30-an, Szarvason
négyen, Békésen és Mezőberényben ketten-ketten és mind-
össze egy-egy taxi üzemel Szeghalomban és Mezőhegye-
sen.

A békéscsabai társaságok: Csaba Taxi, Gábriel Taxi, Kő-
rös Taxi, Thermál Taxi. Az alapdíj mindenhol 40 Ft, a viteldíj
50 és 75 forint között szóródik, a percdíj 10–14 Ft. A társa-
sági tagdíjak mindenhol havi 5000 Ft körül mozognak. 

Összesen öt droszt van Békéscsabán, három nagyobb és
kettő kicsi. A Fiume szállónál hivatalosan 10 autó fér el, de
ott szabálytalanul 25–30-an is szoktunk állni. A vasútnál is
10 autó számára van hely, de a parkolót is kihasználva
18–20-an várakozunk ott. Az ún. „Torony”-nál is általában
4–5 taxi ácsorog. Megállapítható, hogy a drosztok hivatalos
befogadóképessége egynegyede sincs a taxik számának…”

Erről írt a Taxisok Világa 2005 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1995 áprilisában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Folytatás a 39. oldalról

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca
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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Emlékezzünk!
2005 március 20-án, életének 72. évében tért örök nyugalom-
ra Demeter Mihály, mindenki Misije, vagy Misi bácsija. Szer-
kesztőségünk újságíró kollégának is tekintette, hiszen humo-
ros történeteivel  másfél évtizedig szórakoztatta olvasóinkat.
Emlékét most egy régebbi írásának részletével idézzük fel:
„…Végre a kisasszony, aki mellesleg igen-igen csinos volt,
beült – sajnos hátra –, és néhány röpke k. anyáddal elbúcsú-
zott szíve választottjától. Igen, egy csúnya összeveszésnek le-
hettem szem- és fültanúja…

Egy kicsit bizseregni kezdett bennem valami. Nekem ne
mondd, te is ismered ezt az érzést! Ezek a helyzetek szoktak
a legkedvezőbbek lenni egy taxis számára a hódítás szem-
pontjából. Ott ült a nő, félbehagyva, mint a bősi vízlépcső! És
itt állok én, pontosabban nem csak ülök, és ahogy a tükörbe
nézek, rohadtul jóképű srác vagyok! Csoda, hogy máris nem
marcangol szét ez a gyönyörűség, vagy csak nincs kifejlődve
a szépérzéke?! Hátrafordultam, hogy a kis virágbogár az elő-
nyösebb felemet élvezhesse. Mélyen a szemébe néztem, a
hosszú Kent hanyagul lógott a szám bal szegletében, amit
hónapokig gyakoroltam és rekedtes hangon, mint Humphrey
Bogart, szívtipró hangon megkérdeztem: „Merre szabad?”

A kérdést úgy tettem fel, hogy a válasz – bár sokféle –, de
számomra csakis kedvező lehetett. Például: Ugyan szépfiú,
menjünk hozzád, vagy maradhatunk a kocsiban is… A vá-
gyam, mint annyi sok más, szintén nem teljesült. Ez a bűbáj,
rám sem nézve, ezer villogó fogát kimutatva, csak úgy odazi-
zegte: Fű utca akárhány! 

Több dolog is meglepett. Először is, hogy ezt a gyönyörű-
séget nem vette le a lábáról lebilincselő egyéniségem. Má-
sodszor, hogy egyáltalán nem lepte meg az a hódítási manő-
ver, amely hannibáli nagyságokat is megszégyenített. Pedig ő
elefántokkal hódított, sőt megmászta az Alpokat! Én meg
nem másztam meg senkit. Pláne elefántokkal… Harmadszor
pedig, hogy: hol a fenében van az a Fű utca?!

Itt most elszakadt bennem valami, talán a taxisok legna-
gyobb ellensége, az, amikor az embernek fogalma sincs,
hogy mi hol van, és egyáltalán. Annyi lélekjelenlétem még
volt, hogy bekapcsoltam az ablaktörlőt, majd enyhe kuplun-
golás után egyből harmadikba tettem, elfelejtve, hogy hol van
a második. Ki törődik ilyen csekélységekkel, amikor nekem a
Fű utcába kell vinnem ezt a már közel sem vonzó hölgyet.
Egy darabig elbíbelődtem mindennel, ami a kezem ügyébe
akadt. De azt, hogy hol van a Fű utca, továbbra sem tudtam.
Lázasan kutattam az agyamban: Fű, fű, fű, Tabán, Rózsa-
domb? Pasarét? Talán máshol? Vagy sehol sem? Sorba vet-
tem az utcákat, Pázsit utca az van, Rét utca, az is de Fű? Le-
het, hogy mégsem tudok mindent? Hiába buktam meg há-
romszor is helyismeretből? Micsoda szégyen! Hogy akartam
becserkészni ezt a csibefalatot, amikor még abba a szaros
Fűbe se találok be! Pedig csak két betű. Taxis az ilyen? –
kérdeztem magamtól. Mert az utastól – aki már kezdett átala-
kulni banyává – nincs az az isten, hogy megkérdezzem! Rá
kell jönnöm! Magamtól!

Nem jöttem. Csak mentem összevissza, Krisztina, Tabán,
Vár, Vérmező, és sunyin figyeltem a tükörből ennek a vérszo-
pónak a reagálását. De ő üres szemmel bámult ki az
ablakon… A baj a Moszkva téren jött, de csőstül. Hirtelen fé-
keznem kellett, mert egy kuka taxis váratlanul sávot váltott, de
ő legalább tudta, hogy hová akar menni. Ez az elvetemült nő-
személy meg beverte azt a randa nagy fejét, mint Csipkeró-
zsika 100 éves álma után. Még nem is igen tért magához, és

szelíden kérdezte mintegy saját magától: Hol vagyok? Hát
nem a Fű utcában, az biztos! 

– Mit kóvályog itt velem, mint gólyafos a levegőben? – na
erre aztán végleg kiesett nálam a pixisből. – Talán bizony
nem tudja, hogy hol van? Mióta taxizik?

Így belémgázolt ez a formátlan, alaktalan, női mivoltát meg-
hazudtoló valami. Hová tettem a szemem, amikor csibének
néztem? De ő tovább folytatta porig alázásomat… Szakmai
önbecsülésemet a sárba tiporva mondta, mondta a magáét.
Én meg közben reméltem, hogy bekattan, leesik. De nem
esett le semmi, sőt inkább felszaladt a vérnyomásom, de
olyan magasra, hogy annál talán csak az életszínvonal van
magasabban. És akkor ez a számomra már libává változott pi-
pi átvette a hatalmat. Már nem volt erőm az érvelésre, hogy
én már akkor taxiztam, amikor ő még csak egy kéjes gondo-
lat volt. Ellentmondást nem tűrően irányított: maga csak men-
jen itt, meg ott, meg egyenesen. Attila út, alagút (igaz abban
voltam eddig is…).  Majd amikor elértem a Clark Ádám teret,
az oroszlán röhögőgörcsöt kapott, mert idegességemben
nem tudtam kijönni a körforgalomból. A nő, látva kínlódáso-
mat a Lánchíd presszó előtt közölte, hogy itt forduljak jobbra,
majd néhányszáz  méter megtétele után egy hangos stop ki-
áltással megállított. Haragtól villámló szemekkel bökött ki gö-
csörtösnek tűnő ujjaival (még jó, hogy nem matatott vele,
amikor pipike volt) a Szép Ilonka fölött kissé kopottas, ferdén
álló utcatáblára, amelyen ez állt: Fű utca. A Fő utca Ő betűjé-
nek felső része hiányzott! Egyszerűen le volt kopva! És ez a
faluról jött tudatlan Fű utcának nézte! Én meg megettem, úgy
ahogyan kell! Nesze neked Humphrey Bogart! Ott helyben
bezártam a taxit, és lementem a Szép Ilonkába meginni né-
hány vodkát. A nő elviharzott. Egyfolytában röhögtem, Dini
barátom, a dobos azt hitte, hogy agyamra ment a sok vodka,
mondta is a pincéreknek, hogy egy kicsit több vizet tegyenek
bele. Kifelé jövet még megmásztam a négy lépcsőt, mint
Hilary a Mount Everestet. Ott álltam kissé illumináltan, várva
a rendelt taxit, és közben benéztem az én taximba, mert vala-
mi abban gyanúsan ketyegett. Bombára nem gondoltam, ak-
kor még nem volt divatban. Ez annál is rosszabb: a taxióra
volt, melyben vidáman ugráltak a forintocskák. Lányos zava-
romban nem csak az utcát, hanem a taxiórát is elfelejtettem
lecsapni…!”

Kevés az utas, sok a taxis – Békéscsabai körkép
Hosszabb riportot közölt a Taxisok Világa a békéscsabai taxis
helyzetről, ebből idézünk:

„Békéscsabán 125 taxi van, melyből 20 szabadúszó. A
többiek négy társaságban dolgoznak. Békés megyében 
taxiznak még Gyulán 44-en, Orosházán 30-an, Szarvason
négyen, Békésen és Mezőberényben ketten-ketten és mind-
össze egy-egy taxi üzemel Szeghalomban és Mezőhegye-
sen.

A békéscsabai társaságok: Csaba Taxi, Gábriel Taxi, Kő-
rös Taxi, Thermál Taxi. Az alapdíj mindenhol 40 Ft, a viteldíj
50 és 75 forint között szóródik, a percdíj 10–14 Ft. A társa-
sági tagdíjak mindenhol havi 5000 Ft körül mozognak. 

Összesen öt droszt van Békéscsabán, három nagyobb és
kettő kicsi. A Fiume szállónál hivatalosan 10 autó fér el, de
ott szabálytalanul 25–30-an is szoktunk állni. A vasútnál is
10 autó számára van hely, de a parkolót is kihasználva
18–20-an várakozunk ott. Az ún. „Torony”-nál is általában
4–5 taxi ácsorog. Megállapítható, hogy a drosztok hivatalos
befogadóképessége egynegyede sincs a taxik számának…”

Erről írt a Taxisok Világa 2005 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1995 áprilisában

20 éve történt
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A férj veszekszik a nejével:
– Soha nem voltál hû hozzám!
– Ez nem igaz! Gyakran hû voltam hozzád!

Számoljunk el háromig!

Táppénz baleset esetén

A baleseti táppénz magasabb mértékű, mint a normál táppénz, hi-
szen nem 50, illetve 60 százalékos, hanem 90, illetve 100 százalék.
A kiindulási szabály  az, hogy baleseti táppénz üzemi baleset vagy
foglalkozási betegség esetén illetheti meg a biztosítottat.
Üzemi baleset:

• az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett
munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Taxis vállalkozónál a
közlekedési balesetből eredő keresőképtelenség lehet is ilyen!

• az a baleset, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására
menet közben szenved el (úgynevezett úti baleset). Például egy téli
időszakban elcsúszás következtében törést szenved a taxis vállalko-
zó miközben a taxijához indul, hogy dolgozni kezdjen

Nem számít üzemi balesetnek az a baleset, amely a sérült ittassá-
ga miatt, vagy munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nél-
kül végzett munka során, vagy a lakásról  munkába, illetőleg a mun-
kából lakásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb út-
vonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása so-
rán történt.

Az év elején jelentősen módosultak a táppénz megállapí-
tására vonatkozó szabályok. A változások a baleseti táp-
pénzt sem hagyták érintetlenül.

Idegbeteg az ország, és a fe-
szültség a közösségekben csa-
pódik le. Sokszor – ez pedig
nagyon nagy baj – a családo-
kon belül. De az se jó, ha csalá-
don kívül borul ki a bili. Veszek-
szenek az emberek a közértek-
ben, lökdösődnek a postán, in-
gerültek a buszon, a villamoson.
Így, a taxikban is…

Vannak utasok, akik minden
alkalommal a taxist, a taxit nézik
ki maguknak, ahol levezethetik a
feszültségüket. Mindenbe bele-
kötnek: miért nincs feltekerve az
ablak, vagy, ha fel van tekerve,
miért nincs leengedve ebben a
jó időben? Ha előre van tolva a
jobb első ülés, az a baj, ha hát-
ra, akkor meg az. 

Természetesen, a rádiós kor-
szakban már nagyon figyeltük
az ilyen utasokat és nem vettük
fel inkább a címet. Többet ér a
lelki nyugalom, annál a pár száz
forintnál. Ha meg ismerős kollé-
ga vette fel az ilyen fuvarokat,
rögtön „használati utasítást” ad-
tunk számára. De most itt is új
időszámítás jött. Többségében
nem tudjuk, ki milyen fuvart ka-
pott, ha csak nem éppen mel-
lettem állt a kolléga címfelvétel-
kor. Így gyakran előfordul, hogy
a konkrét személyből felkészü-
letlen taxis kapja a házsártos,
kötekedő utast. Mit lehet tenni?

Számoljunk el háromig, mielőtt
megszólalunk, ha kötekedő
ügyfelet dob a gép. A taxisok
többsége magában keresi a hi-
bát, úgy gondolja valamit vétett
és védekezni próbál, magyaráz-
za a bizonyítványt, és a köteke-
dő utasnak pont ez kell! Vála-
szol a válaszra, egyre jobban
belelovalja magát a vádasko-
dásba és szitkok özönét zúdítja
a taxisra. Miért megy ilyen gyor-
san? Vagy, ha lassan megy, mi-
ért nem tud gyorsabban men-
ni? Nincs fűtés a kocsiban?
Máskor meg, meglehet főni eb-
ben a taxiban. Mindegy mit
mond, csak kötekedhessen… 

A bölcs taxis csendben ma-
rad és gondolkodik. Elszámol
háromig, mielőtt megszólal. Ter-
mészetesen a személyes sérté-
seket nem kell szó nélkül hagy-
ni, de az átlátszó vádakra ne re-
agáljunk! Igen csókolom, tu-
dunk gyorsabban menni. Igenis,
máris letekerem az ablakot. A
fontos, hogy ne húzzuk fel ma-
gunkat, nem ér annyit az egész.
Néhány utasnak éppen az a bol-
dogság, ha látja a taxis vörösre
formálódó arcát!  A taxisnak jön
a következő utas, számára még
hosszú a nap. Inkább számol-
junk el háromig a lelki béke
érdekében…

Ferenczy P. Károly

Figyeljetek oda a nyugati határ
irányába tartó fuvarokra!

Sajnos több taxis kolléga ül előzetesben Bécsben, jó néhányan ül-
nek börtönben Németországban, embercsempészet vádjával.
Mondjuk, mi a vádat sem értjük. A taxis egy személyszállító, aki elvi-
szi utasát „A” pontból „B” pontba. Nem jogosult leigazoltatni az
utasát, nem jogosult kifaggatni magánjellegű kérdésekkel kapcso-
latban. 

A Büntetőtörvénykönyv egyértelműen fogalmaz, csempész az,
aki a vámhatáron a Vámhatóság kikerülésével akar árut át-
juttatni. De hát a taxisok a határállomáson át szeretnék utasaikat
nyugatra vinni. 

Szerény személyem a Belügyminisztérium Határőrségének tarta-
lékos lövész szakaszvezetője. Egy Hegyeshalomhoz közeli őrsön
szolgáltam, mint határőr, így ismerem az ottani földutakat, kerülő
utakat. A rendszerváltás után elvittem családomat egy kirándulásra,
megmutatni, merre voltam katona. A kirándulás addig tartott, amíg
egy osztrák határvadász meg nem kért arra, hogy keressek egy hi-
vatalos határátkelőhelyet. Mint kiderült, már Ausztriában jártunk… 

Ha, most én az utasaimat arra vinném, akkor embercsempész
lennék, ez egyértelmű! De hogyan lehetek embercsempész, ha a
határállomáson akarom átvinni az utasomat?

Természetesen megkerestem az Országos Rendőrfőkapitányt,
hogy legyen egy központi telefonszám, ahol indulás előtt bejelent-
kezhetünk. Bemondanánk a nevünket, taxink rendszámát, az utasok
neveit és a tervezett határátlépési pontot. A diszpécser leellenőriz-
heti, hogy nem körözött személyekről van-e szó, ezzel is segítenék
a taxisok a hatóság munkáját. Így lefednénk magunkat, hogy mi tisz-
tességes, törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. ( A válasz rövidít-
ve, szerkesztve, kiemelés tőlem J. P.)

A kérdésekre a választ a büntetőtörvénykönyvről szóló törvény, an-
nak kommentárja, valamint a joggyakorlat és a jogértelmezés kér-
dés, büntető elvi határozat, számtalan egyedi bírósági döntés, illet-
ve az interneten is fellelhető tanulmány pontosan és jól értelmezhe-
tően megadja. 

Az Országos Taxis Szövetség elnökének kezdeményezé-
sére a tárgyban szakmai megbeszélésre került sor, amelyen
részt vett a Taxisok Világa lap főszerkesztője is. 

A szakmai egyeztetésen a témában felmerült kérdéseket a rend-
őrség szakértői megválaszolták, valamint megállapodtak abban,
hogy a rendőrség által elkészített bűnmegelőzési kiadványt a taxi-
sok képviselői a rendelkezésükre álló csatornákon terjesztik, így
elősegítik az érdekeltek megfelelő szintű tájékoztatását.  Ajánlom fi-
gyelmébe a jövőben megjelenő bűnmegelőzési kiadványt is, amely
a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével ajánlásokat fogalmaz
meg a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése érdeké-
ben. 

Dr. Halmosi Zsolt
rendőr vezérőrnagy – rendőrségi főtanácsos

országos rendőrfőkapitány-helyettes 
rendészeti főigazgató

Köszönjük a választ. Jól gondoljuk meg, elinduljunk-e egyáltalában,
ha az utas a nyugati határ felé szeretne eljutni…

Juhász Péter

U. i.: Az ORFK felhívása a taxisok részére a Taxisok Világa 2015.
márciusi számának 26–27. oldalán megjelent. Az OTSZ elnöke,
Metál Zoltán részletesen is beszámol a fent említett találkozóról
ugyanezen szám 6. oldalán. 
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A vállalkozás feltételei-
nek szigorodásával egyre
gyakoribb a lemondó só-
haj: Inkább abbahagyom!
Leginkább a már nyugdí-
jas, vagy nyugdíjhoz kö-
zeli kollégák döntenek
úgy, befejezik taxis vállal-
kozásukat. A vállalkozás
lezárása azonban nem
egyszerű, és a sorrend is
fontos.

• Legelső teendőnk legyen, ha
már taxis tevékenységünk meg-
szüntetése mellett döntöttünk, a
taxaméter kiszereltetése. Még-
pedig nem saját kezűleg, hanem
az illetékes szakműhelyben. Az
óraszerviz ugyanis a szerelési te-
vékenységek mellett az admi-
nisztrációt is elvégzi: a záró ada-
tokat a megfelelő nyomtatvá-
nyon elküldi az adóhivatalnak.
Kinyomtatja a taxióra teljes élet-
tartamát, kiszereli a memóriát és
ezeket átadja nekünk, amiket a
többi vállalkozási bizonylathoz
hasonlóan meg kell őriznünk az
adójogi elévülési határidő végé-
ig, azaz 5+1 évig. Nem utolsó-
sorban előfordulhat, hogy a még
használható taxamétert a szerviz
megvásárolja tőlünk. Azért a ta-
xióra kiszerelése az első lépés,
hogy elkerüljük a félreértéseket:
egy visszaadott engedélyű, eset-

leg már fehér rendszámos autó-
ban található beszerelt taxióra
legalább is gyanakvásra adhat
okot egy közúti ellenőrzés so-
rán…
• Második lépésként javaslom a
helyi közlekedésfelügyeletnél való
megjelenést: itt leadjuk taxienge-
délyünket és az arcképes igazol-
vány mindkét lapját. Cserében ka-
punk ezekről egy igazolást, amivel
mehetünk a következő helyre, ami
nem más, mint a: 
• Központi Okmányiroda. Buda-
pestieknek és Pest megyeieknek
a Visegrádi utcai intézmény. Itt a
közlekedésfelügyelettől kapott
igazolás alapján leadjuk a sárga
szolgáltatói rendszámot, és ka-
punk helyette egy új fehéret, meg
egy új forgalmit. Persze csak ab-
ban az esetben, ha a műszaki
vizsga még legalább harminc na-
pig érvényes. Amennyiben nem,
az ügyintéző elmondja, hogy mi a
teendő annak érdekében, hogy
az autót fehér rendszámra vizs-
gáztathassuk.
• Ha már sem taxióránk sem en-
gedélyünk, ill. sárga rendszá-
munk nincsen, magát a vállalko-
zási tevékenységet is le kell zár-
nunk. Sokan esnek abba a téve-
désbe, hogy a taxiengedély, illet-
ve a rendszám leadásával min-
dent elintéztek. Korántsem! A
vállalkozás befejezésének beje-

lentése két lépésből áll. Egy-
részt az ügyfélkapun keresztül a
megfelelő nyomtatványon tájé-
koztatjuk a vállalkozói engedélyt
kiadó okmányirodát,  hogy vállal-
kozásunkat befejezettnek tekint-
jük. Fontos, hogy ezt a bejelen-
tést sem előre, sem vissza nem
lehet dátumozni: kizárólag a be-
jelentést követő naptól érvé-
nyes. Az okmányiroda néhány
napon belül szintén az ügyfélka-
pun keresztül tájékozatást küld,
hogy bejelentésünket tudomá-
sul vette. Ez ügyben a második
lépés a még nálunk lévő – papír
alapú – vállalkozói igazolvány le-
adása, vagy postai továbbítása
ugyanezen okmányirodához. Aki
már korábban leadta ezt a papírt
– hisz néhány éve nem kötelező
hogy legyen –, annak további te-
endője ez ügyben nincs. Az ok-
mányiroda tájékoztatja az illeté-
kes adóhatóságot arról, hogy
vállalkozásunkat befejeztük, zá-
ró adóbevallás benyújtása nem
szükséges. 
• Ezt a fentebbi négy lépést
igyekezzünk minél rövidebb idő-
be belesűríteni, hiszen függetle-
nül attól, hogy már nincs bevéte-
lünk, járulékfizetési kötelezettsé-
günk egészen addig „ketyeg”,
amíg a vállalkozás befejezését
be nem jelentettük. 
• A következő lépések sorrend-
je már nem ennyire meghatáro-
zó. Fel kell keresnünk a helyi ön-
kormányzatot – Budapestieknek
a Fővárosi Önkormányzatot –,
mert iparűzési adónkról – ellen-
tétben a személyi jövedelem-
adóval – záró bevallást kell be-
nyújtanunk, ezzel bejelentve vál-
lalkozói létünk megszűnését
• Érdemes felkeresni a helyi Ke-
reskedelmi és Iparkamarát, ahol
szintén bejelentjük, hogy meg-
szűntünk vállalkozók lenni.
Amennyiben a kamarai regisztrá-
ciós díjban hátralékunk mutatko-
zik, azt be fogják rajtunk hajtani.
Ugyanakkor a befizetett díjból
nem jár vissza részarányosan
semmi, mert ez ún. „tételes” ösz-
szeg, extrém esetben egy napi
vállalkozói létért is fizetnünk kell
(többek között ezért nem érde-
mes például január másodikán
befejezni az ipart).
• Azokon a településeken, ahol
„drosztdíjat” kell fizetni, érde-
mes megvizsgálni, hogy az mely

dátumig van rendezve. A kama-
rai díjjal ellentétben itt ugyanis
visszakaphatjuk a maradék ösz-
szeget. 
• Ne felejtsük el biztosítási
kötvényeinkben átíratni az új fe-
hér rendszámot. Érdemes új kal-
kulációt is kérni, akár a kötelező,
akár a casco tekintetében, hi-
szen immár privát autó lévén ol-
csóbb díjakra vagyunk jogosul-
tak.
• Amennyiben béreltük a POS
terminált, azt a bérbeadónak, vagy
a szerződött banknak vissza kell
adnunk, egyben kezdeményezni
a szerződés megszüntetését.
Vannak olyan pénzintézetek,
amelyek határozott időre – álta-
lában egy évre – kötnek ilyen jel-
legű szerződést, ők esetleg ra-
gaszkodni fognak ahhoz, hogy a
szerződés lejártáig fizessük a
bérleti díjat. Ha vásárolt készülé-
künk van, azt próbáljuk az eladó-
val visszavásároltatni, vagy tisz-
tázni, hogy milyen feltételekkel
adhatjuk el mi magunk. 
• Ha akár a POS terminál, akár
egyéb okból vállalkozói számlát
nyitottunk, azt meg kell szüntet-
nünk. Az esetlegesen később
ezekre a számlákra érkező ösz-
szegekről a bank értesíteni fog
minket.
• A NAV felé, mint említettük
nem kell időközi záróbevallást
küldeni, viszont a vállalkozás
megszűnését követő évben
„normál” adóbevallás benyújtá-
sa szükséges, immár magánsze-
mélyként, tehát május 20-i határ-
idővel. Ebben a bevallásban tün-
tetjük fel a tört év vállalkozási
adatait is.
• Érdemes megvizsgálni az adó-
folyószámlánkat, a vállalkozás
befejeztével, és az azt követő év-
ben benyújtott adóbevallás fel-
dogozása után. Ha hátralék mu-
tatkozik, azt „illik” rendezni, az
esetleges túlfizetést pedig visz-
sza lehet kérni. A hátralékot
egyébként – főleg ha százezer
forintot meghaladó összeg –
idővel behajthatják, akár a nyug-
díjból való levonással is.

A további teendők már opcio-
nálisak. Leszedethetjük az autó-
ról a sárga fóliát, de – miután
nem jogvédett a fővárosi dizájn
– akár rajta is hagyhatjuk. Még
el is adható ilyen formában! Bo-
rítékolható, hogy június 30-a
után több száz „taxinak látszó
tárgy” fogja róni a főváros
utcáit…
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Baleseti táppénz keresőképtelenség esetén jár Az minősül kere-
sőképtelennek, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykeze-
lést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz
hiányában munkát végezni nem tud.

A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a beteg-
szabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, azaz
a keresőképtelenség első napjától jár a baleseti táppénz. (Egyéni
vállalkozóknak „sima” táppénz esetén is.)

2015. január 1-jétől jelentősen változott a baleseti táppénz alap-
jának megállapítása. Baleseti táppénz alapja a hatályos szabály sze-
rint (most figyelj!): alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdő
napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától vissza-
felé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani
azzal, hogy a jövedelmet legfeljebb a baleseti táppénzre való jogo-
sultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet figye-
lembe venni.

Nem érted? Nem csoda! A kellően bonyolult, hivatalos bikkfa-
nyelven megfogalmazott szabály azt mondja, hogy hat hónapi átlag-
jövedelem alapján számolnak, de ebbe az utolsó három nem számít
bele… akárhogy is próbáltam, nem tudtam érthetőbben megfogal-
mazni. De mindegy is: főállású egyéni vállalkozóknak a mindenkori
minimálbér másfélszerese után jár a táppénz, mert a befizetendő já-
rulék alapja is ez. 

A baleseti táppénz mértéke az alapját képező jövedelem 100
százaléka, úti baleset esetén annak 90 százaléka.

Vállalkozás befejezése

ujtaxi.qxd  4/15/15 08:39  Page 43



42

A férj veszekszik a nejével:
– Soha nem voltál hû hozzám!
– Ez nem igaz! Gyakran hû voltam hozzád!

Számoljunk el háromig!

Táppénz baleset esetén

A baleseti táppénz magasabb mértékű, mint a normál táppénz, hi-
szen nem 50, illetve 60 százalékos, hanem 90, illetve 100 százalék.
A kiindulási szabály  az, hogy baleseti táppénz üzemi baleset vagy
foglalkozási betegség esetén illetheti meg a biztosítottat.
Üzemi baleset:

• az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett
munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Taxis vállalkozónál a
közlekedési balesetből eredő keresőképtelenség lehet is ilyen!

• az a baleset, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására
menet közben szenved el (úgynevezett úti baleset). Például egy téli
időszakban elcsúszás következtében törést szenved a taxis vállalko-
zó miközben a taxijához indul, hogy dolgozni kezdjen

Nem számít üzemi balesetnek az a baleset, amely a sérült ittassá-
ga miatt, vagy munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nél-
kül végzett munka során, vagy a lakásról  munkába, illetőleg a mun-
kából lakásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb út-
vonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása so-
rán történt.

Az év elején jelentősen módosultak a táppénz megállapí-
tására vonatkozó szabályok. A változások a baleseti táp-
pénzt sem hagyták érintetlenül.

Idegbeteg az ország, és a fe-
szültség a közösségekben csa-
pódik le. Sokszor – ez pedig
nagyon nagy baj – a családo-
kon belül. De az se jó, ha csalá-
don kívül borul ki a bili. Veszek-
szenek az emberek a közértek-
ben, lökdösődnek a postán, in-
gerültek a buszon, a villamoson.
Így, a taxikban is…

Vannak utasok, akik minden
alkalommal a taxist, a taxit nézik
ki maguknak, ahol levezethetik a
feszültségüket. Mindenbe bele-
kötnek: miért nincs feltekerve az
ablak, vagy, ha fel van tekerve,
miért nincs leengedve ebben a
jó időben? Ha előre van tolva a
jobb első ülés, az a baj, ha hát-
ra, akkor meg az. 

Természetesen, a rádiós kor-
szakban már nagyon figyeltük
az ilyen utasokat és nem vettük
fel inkább a címet. Többet ér a
lelki nyugalom, annál a pár száz
forintnál. Ha meg ismerős kollé-
ga vette fel az ilyen fuvarokat,
rögtön „használati utasítást” ad-
tunk számára. De most itt is új
időszámítás jött. Többségében
nem tudjuk, ki milyen fuvart ka-
pott, ha csak nem éppen mel-
lettem állt a kolléga címfelvétel-
kor. Így gyakran előfordul, hogy
a konkrét személyből felkészü-
letlen taxis kapja a házsártos,
kötekedő utast. Mit lehet tenni?

Számoljunk el háromig, mielőtt
megszólalunk, ha kötekedő
ügyfelet dob a gép. A taxisok
többsége magában keresi a hi-
bát, úgy gondolja valamit vétett
és védekezni próbál, magyaráz-
za a bizonyítványt, és a köteke-
dő utasnak pont ez kell! Vála-
szol a válaszra, egyre jobban
belelovalja magát a vádasko-
dásba és szitkok özönét zúdítja
a taxisra. Miért megy ilyen gyor-
san? Vagy, ha lassan megy, mi-
ért nem tud gyorsabban men-
ni? Nincs fűtés a kocsiban?
Máskor meg, meglehet főni eb-
ben a taxiban. Mindegy mit
mond, csak kötekedhessen… 

A bölcs taxis csendben ma-
rad és gondolkodik. Elszámol
háromig, mielőtt megszólal. Ter-
mészetesen a személyes sérté-
seket nem kell szó nélkül hagy-
ni, de az átlátszó vádakra ne re-
agáljunk! Igen csókolom, tu-
dunk gyorsabban menni. Igenis,
máris letekerem az ablakot. A
fontos, hogy ne húzzuk fel ma-
gunkat, nem ér annyit az egész.
Néhány utasnak éppen az a bol-
dogság, ha látja a taxis vörösre
formálódó arcát!  A taxisnak jön
a következő utas, számára még
hosszú a nap. Inkább számol-
junk el háromig a lelki béke
érdekében…

Ferenczy P. Károly

Figyeljetek oda a nyugati határ
irányába tartó fuvarokra!

Sajnos több taxis kolléga ül előzetesben Bécsben, jó néhányan ül-
nek börtönben Németországban, embercsempészet vádjával.
Mondjuk, mi a vádat sem értjük. A taxis egy személyszállító, aki elvi-
szi utasát „A” pontból „B” pontba. Nem jogosult leigazoltatni az
utasát, nem jogosult kifaggatni magánjellegű kérdésekkel kapcso-
latban. 

A Büntetőtörvénykönyv egyértelműen fogalmaz, csempész az,
aki a vámhatáron a Vámhatóság kikerülésével akar árut át-
juttatni. De hát a taxisok a határállomáson át szeretnék utasaikat
nyugatra vinni. 

Szerény személyem a Belügyminisztérium Határőrségének tarta-
lékos lövész szakaszvezetője. Egy Hegyeshalomhoz közeli őrsön
szolgáltam, mint határőr, így ismerem az ottani földutakat, kerülő
utakat. A rendszerváltás után elvittem családomat egy kirándulásra,
megmutatni, merre voltam katona. A kirándulás addig tartott, amíg
egy osztrák határvadász meg nem kért arra, hogy keressek egy hi-
vatalos határátkelőhelyet. Mint kiderült, már Ausztriában jártunk… 

Ha, most én az utasaimat arra vinném, akkor embercsempész
lennék, ez egyértelmű! De hogyan lehetek embercsempész, ha a
határállomáson akarom átvinni az utasomat?

Természetesen megkerestem az Országos Rendőrfőkapitányt,
hogy legyen egy központi telefonszám, ahol indulás előtt bejelent-
kezhetünk. Bemondanánk a nevünket, taxink rendszámát, az utasok
neveit és a tervezett határátlépési pontot. A diszpécser leellenőriz-
heti, hogy nem körözött személyekről van-e szó, ezzel is segítenék
a taxisok a hatóság munkáját. Így lefednénk magunkat, hogy mi tisz-
tességes, törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. ( A válasz rövidít-
ve, szerkesztve, kiemelés tőlem J. P.)

A kérdésekre a választ a büntetőtörvénykönyvről szóló törvény, an-
nak kommentárja, valamint a joggyakorlat és a jogértelmezés kér-
dés, büntető elvi határozat, számtalan egyedi bírósági döntés, illet-
ve az interneten is fellelhető tanulmány pontosan és jól értelmezhe-
tően megadja. 

Az Országos Taxis Szövetség elnökének kezdeményezé-
sére a tárgyban szakmai megbeszélésre került sor, amelyen
részt vett a Taxisok Világa lap főszerkesztője is. 

A szakmai egyeztetésen a témában felmerült kérdéseket a rend-
őrség szakértői megválaszolták, valamint megállapodtak abban,
hogy a rendőrség által elkészített bűnmegelőzési kiadványt a taxi-
sok képviselői a rendelkezésükre álló csatornákon terjesztik, így
elősegítik az érdekeltek megfelelő szintű tájékoztatását.  Ajánlom fi-
gyelmébe a jövőben megjelenő bűnmegelőzési kiadványt is, amely
a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével ajánlásokat fogalmaz
meg a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése érdeké-
ben. 

Dr. Halmosi Zsolt
rendőr vezérőrnagy – rendőrségi főtanácsos

országos rendőrfőkapitány-helyettes 
rendészeti főigazgató

Köszönjük a választ. Jól gondoljuk meg, elinduljunk-e egyáltalában,
ha az utas a nyugati határ felé szeretne eljutni…

Juhász Péter

U. i.: Az ORFK felhívása a taxisok részére a Taxisok Világa 2015.
márciusi számának 26–27. oldalán megjelent. Az OTSZ elnöke,
Metál Zoltán részletesen is beszámol a fent említett találkozóról
ugyanezen szám 6. oldalán. 
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A vállalkozás feltételei-
nek szigorodásával egyre
gyakoribb a lemondó só-
haj: Inkább abbahagyom!
Leginkább a már nyugdí-
jas, vagy nyugdíjhoz kö-
zeli kollégák döntenek
úgy, befejezik taxis vállal-
kozásukat. A vállalkozás
lezárása azonban nem
egyszerű, és a sorrend is
fontos.

• Legelső teendőnk legyen, ha
már taxis tevékenységünk meg-
szüntetése mellett döntöttünk, a
taxaméter kiszereltetése. Még-
pedig nem saját kezűleg, hanem
az illetékes szakműhelyben. Az
óraszerviz ugyanis a szerelési te-
vékenységek mellett az admi-
nisztrációt is elvégzi: a záró ada-
tokat a megfelelő nyomtatvá-
nyon elküldi az adóhivatalnak.
Kinyomtatja a taxióra teljes élet-
tartamát, kiszereli a memóriát és
ezeket átadja nekünk, amiket a
többi vállalkozási bizonylathoz
hasonlóan meg kell őriznünk az
adójogi elévülési határidő végé-
ig, azaz 5+1 évig. Nem utolsó-
sorban előfordulhat, hogy a még
használható taxamétert a szerviz
megvásárolja tőlünk. Azért a ta-
xióra kiszerelése az első lépés,
hogy elkerüljük a félreértéseket:
egy visszaadott engedélyű, eset-

leg már fehér rendszámos autó-
ban található beszerelt taxióra
legalább is gyanakvásra adhat
okot egy közúti ellenőrzés so-
rán…
• Második lépésként javaslom a
helyi közlekedésfelügyeletnél való
megjelenést: itt leadjuk taxienge-
délyünket és az arcképes igazol-
vány mindkét lapját. Cserében ka-
punk ezekről egy igazolást, amivel
mehetünk a következő helyre, ami
nem más, mint a: 
• Központi Okmányiroda. Buda-
pestieknek és Pest megyeieknek
a Visegrádi utcai intézmény. Itt a
közlekedésfelügyelettől kapott
igazolás alapján leadjuk a sárga
szolgáltatói rendszámot, és ka-
punk helyette egy új fehéret, meg
egy új forgalmit. Persze csak ab-
ban az esetben, ha a műszaki
vizsga még legalább harminc na-
pig érvényes. Amennyiben nem,
az ügyintéző elmondja, hogy mi a
teendő annak érdekében, hogy
az autót fehér rendszámra vizs-
gáztathassuk.
• Ha már sem taxióránk sem en-
gedélyünk, ill. sárga rendszá-
munk nincsen, magát a vállalko-
zási tevékenységet is le kell zár-
nunk. Sokan esnek abba a téve-
désbe, hogy a taxiengedély, illet-
ve a rendszám leadásával min-
dent elintéztek. Korántsem! A
vállalkozás befejezésének beje-

lentése két lépésből áll. Egy-
részt az ügyfélkapun keresztül a
megfelelő nyomtatványon tájé-
koztatjuk a vállalkozói engedélyt
kiadó okmányirodát,  hogy vállal-
kozásunkat befejezettnek tekint-
jük. Fontos, hogy ezt a bejelen-
tést sem előre, sem vissza nem
lehet dátumozni: kizárólag a be-
jelentést követő naptól érvé-
nyes. Az okmányiroda néhány
napon belül szintén az ügyfélka-
pun keresztül tájékozatást küld,
hogy bejelentésünket tudomá-
sul vette. Ez ügyben a második
lépés a még nálunk lévő – papír
alapú – vállalkozói igazolvány le-
adása, vagy postai továbbítása
ugyanezen okmányirodához. Aki
már korábban leadta ezt a papírt
– hisz néhány éve nem kötelező
hogy legyen –, annak további te-
endője ez ügyben nincs. Az ok-
mányiroda tájékoztatja az illeté-
kes adóhatóságot arról, hogy
vállalkozásunkat befejeztük, zá-
ró adóbevallás benyújtása nem
szükséges. 
• Ezt a fentebbi négy lépést
igyekezzünk minél rövidebb idő-
be belesűríteni, hiszen függetle-
nül attól, hogy már nincs bevéte-
lünk, járulékfizetési kötelezettsé-
günk egészen addig „ketyeg”,
amíg a vállalkozás befejezését
be nem jelentettük. 
• A következő lépések sorrend-
je már nem ennyire meghatáro-
zó. Fel kell keresnünk a helyi ön-
kormányzatot – Budapestieknek
a Fővárosi Önkormányzatot –,
mert iparűzési adónkról – ellen-
tétben a személyi jövedelem-
adóval – záró bevallást kell be-
nyújtanunk, ezzel bejelentve vál-
lalkozói létünk megszűnését
• Érdemes felkeresni a helyi Ke-
reskedelmi és Iparkamarát, ahol
szintén bejelentjük, hogy meg-
szűntünk vállalkozók lenni.
Amennyiben a kamarai regisztrá-
ciós díjban hátralékunk mutatko-
zik, azt be fogják rajtunk hajtani.
Ugyanakkor a befizetett díjból
nem jár vissza részarányosan
semmi, mert ez ún. „tételes” ösz-
szeg, extrém esetben egy napi
vállalkozói létért is fizetnünk kell
(többek között ezért nem érde-
mes például január másodikán
befejezni az ipart).
• Azokon a településeken, ahol
„drosztdíjat” kell fizetni, érde-
mes megvizsgálni, hogy az mely

dátumig van rendezve. A kama-
rai díjjal ellentétben itt ugyanis
visszakaphatjuk a maradék ösz-
szeget. 
• Ne felejtsük el biztosítási
kötvényeinkben átíratni az új fe-
hér rendszámot. Érdemes új kal-
kulációt is kérni, akár a kötelező,
akár a casco tekintetében, hi-
szen immár privát autó lévén ol-
csóbb díjakra vagyunk jogosul-
tak.
• Amennyiben béreltük a POS
terminált, azt a bérbeadónak, vagy
a szerződött banknak vissza kell
adnunk, egyben kezdeményezni
a szerződés megszüntetését.
Vannak olyan pénzintézetek,
amelyek határozott időre – álta-
lában egy évre – kötnek ilyen jel-
legű szerződést, ők esetleg ra-
gaszkodni fognak ahhoz, hogy a
szerződés lejártáig fizessük a
bérleti díjat. Ha vásárolt készülé-
künk van, azt próbáljuk az eladó-
val visszavásároltatni, vagy tisz-
tázni, hogy milyen feltételekkel
adhatjuk el mi magunk. 
• Ha akár a POS terminál, akár
egyéb okból vállalkozói számlát
nyitottunk, azt meg kell szüntet-
nünk. Az esetlegesen később
ezekre a számlákra érkező ösz-
szegekről a bank értesíteni fog
minket.
• A NAV felé, mint említettük
nem kell időközi záróbevallást
küldeni, viszont a vállalkozás
megszűnését követő évben
„normál” adóbevallás benyújtá-
sa szükséges, immár magánsze-
mélyként, tehát május 20-i határ-
idővel. Ebben a bevallásban tün-
tetjük fel a tört év vállalkozási
adatait is.
• Érdemes megvizsgálni az adó-
folyószámlánkat, a vállalkozás
befejeztével, és az azt követő év-
ben benyújtott adóbevallás fel-
dogozása után. Ha hátralék mu-
tatkozik, azt „illik” rendezni, az
esetleges túlfizetést pedig visz-
sza lehet kérni. A hátralékot
egyébként – főleg ha százezer
forintot meghaladó összeg –
idővel behajthatják, akár a nyug-
díjból való levonással is.

A további teendők már opcio-
nálisak. Leszedethetjük az autó-
ról a sárga fóliát, de – miután
nem jogvédett a fővárosi dizájn
– akár rajta is hagyhatjuk. Még
el is adható ilyen formában! Bo-
rítékolható, hogy június 30-a
után több száz „taxinak látszó
tárgy” fogja róni a főváros
utcáit…
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Baleseti táppénz keresőképtelenség esetén jár Az minősül kere-
sőképtelennek, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykeze-
lést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz
hiányában munkát végezni nem tud.

A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a beteg-
szabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, azaz
a keresőképtelenség első napjától jár a baleseti táppénz. (Egyéni
vállalkozóknak „sima” táppénz esetén is.)

2015. január 1-jétől jelentősen változott a baleseti táppénz alap-
jának megállapítása. Baleseti táppénz alapja a hatályos szabály sze-
rint (most figyelj!): alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdő
napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától vissza-
felé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani
azzal, hogy a jövedelmet legfeljebb a baleseti táppénzre való jogo-
sultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet figye-
lembe venni.

Nem érted? Nem csoda! A kellően bonyolult, hivatalos bikkfa-
nyelven megfogalmazott szabály azt mondja, hogy hat hónapi átlag-
jövedelem alapján számolnak, de ebbe az utolsó három nem számít
bele… akárhogy is próbáltam, nem tudtam érthetőbben megfogal-
mazni. De mindegy is: főállású egyéni vállalkozóknak a mindenkori
minimálbér másfélszerese után jár a táppénz, mert a befizetendő já-
rulék alapja is ez. 

A baleseti táppénz mértéke az alapját képező jövedelem 100
százaléka, úti baleset esetén annak 90 százaléka.

Vállalkozás befejezése
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Oly sokszor leírtuk már e
hasábokon, hogy egy egyéni vállalkozónak
negyedévenként adóelőleget kell fizetnie.
Nem lehet, hanem kell! Mégpedig azért,
mert a személyi jövedelemadó törvény így
írja elő. Továbbá az adóbevallás szakszerű
kitöltése nyomán a folyószámlán is így, ne-
gyedéves bontásban jelenik meg a fizeten-
dő éves adó. Mégis, sokan úgy gondolják,
hogy elég az adóbevallási határidőig, vagyis
február 25-ig befizetniük személyi jövede-
lemadójukat. Amikor pedig szembesülnek a
felszámított késedelmi pótlékkal, csodálkoz-
nak: hiszen mindent pontosan fizettek..

Az év során a folyószámlán nem jelentke-
zik hátralék személyi jövedelemadó adó-
nemben (a járulékokat most hagyjuk, téte-
lezzük fel, hogy havonta határidőre vannak
fizetve). A vállalkozó, akárhogy is nézi, nem
fedez fel rajta tartozást. Egészen jövede-
lemadó-bevallásának feldolgozásáig, amikor
a követelés oldalon megjelenik négy tétel:
április 12, július 12, október 12, és január
12-i esedékességel. A feldolgozott adóbe-
vallásban jelzett adóelőlegek, melyeknek
összege éppen az éves adót teszi ki. A ké-
sedelmi pótlék pedig ezen esedékességek-
től kezdve „ketyeg” egészen február 25-ig,
ha akkor befizetésre kerül a teljes összeg.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a késedelmi
pótlék nem jelenik meg azonnal a folyó-
számlán. Már többször írtunk erről: a ható-

ság minden év november 15-én teszi közzé
az előző évi késedelmi pótlék összegét. Ha
tehát ma, 2015-ben látunk valamilyen tarto-
zást késedelmi pótlék adónemben, az még
a 2013-as évre (és még régebbre) vonatko-
zik. A 2014-es év késedelmi pótlékait majd
idén novemberben tudjuk meg, a 2015-öst
meg 2016 novemberben!

A késedelmi pótlék ilyetén „késedelmes”
feltüntetése okozza a következő, egyre gyak-
rabban felmerülő kérdést: hogy lehet, hogy
tartozásom van, amikor tavaly, két éve, stb.
kaptam nullás papírt? Hát így! November
14-én kapunk egy adóigazolást, hogy nincs
tartozásunk, mert az aktuális folyószámlán
aznap tényleg nem volt, november 15-én
meg megjelenik esetleg több tízezer forint
hátralék. Hiába fizettük meg az utolsó fillérig
a törzstartozás hátralékot, a háttérben ott
bujkálhat a késedelmi pótlék. Évekig…

Ugyanez a helyzet az adóbevallási határ-
idő környékén kért adóigazolásokkal is.
Február végén, március elején kérünk iga-
zolást, hurrá, nincs tartozásunk! Aztán né-
hány nap, vagy hét után, az adóbevallás fel-
dolgozását követően megjelenik az esetleg
százezres adótartozás. Mégpedig négy ne-
gyedévre osztva. Na ilyenkor fordul elő az,
hogy a vállalkozó csodálkozik: az idén kap-
tam nullás papírt, akkor hogy lehet, hogy ta-
valy áprilisban meg júliusban, meg október-
ben tartozásom volt? Hát így, az adóelőleg

fizetés elmulasztása és a bevallás feldolgo-
zásának logikája miatt.

Ha biztosra akarunk menni, akkor nem te-
hetünk mást: hajszálpontosan, a megadott
határidőben, vagy inkább még néhány nap-
pal korábban fizessük esedékes járulékain-
kat, és negyedévenként az adóelőleget. Ha
ezt az eljárást követjük évekig, akkor nem ér-
het meglepetés a késedelmi kamat miatt…

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes az „A” válasz. Ilyen tábla jelzi az
utat keresztező vasúti pályát is, ha a vasúti
jármű áthaladását jelzőőr biztosítja. Biztosí-
tott a vasúti átjáró, ha a közúti járművek for-
galmát jelzőőr szabályozza.
2. Helyes az „A” válasz. A fekete színű au-
tó is az alárendelt útról érkezett, így a kanya-
rodási szabály szerint elsőbbséget kell ad-
jon a piros autó részére.
3. Helyes a „B” válasz. A képen látható ta-
xi vezetője azért nem követett el szabálysér-
tést, mert az adott helyen a „Taxiállomás” jel-
zőtábla „felülbírálja” az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 méteres megál-
lási tilalmat. 
4. Helyes a „B” válasz. A fénysorompó vil-
logó fehér fénye – fokozott óvatosság mel-
lett – a vasúti pályán való áthaladást engedé-
lyezi. 
5. Helyes az „A” válasz. Aki az úttest szé-
lét – az úttest szélét jelző vonalat – átlépi, az
irányt változtat. 
6. Helyes a „B” válasz. A főszabály szerint
a folyamatos sárga fényjelzésnél az útkeresz-
teződéshez érkező járművel meg kell állni.
Ha azonban biztonságosan megállni nem le-
het, az útkereszteződésben át kell haladni.
7. Helyes a „B” válasz. A taxi és a rakomá-

nya sajátosságaira a vezetőnek kell figyelnie,
ennek elmulasztását a gépkocsi ellenőrzésé-
re jogosult személy csak utólag, egy balese-
tet követően tudja megállapítani. 
8. Helyes a „B” válasz. A sárga és a fehér
színű megállás helyét jelző vonalak egyidejű
láthatósága esetén a sárga jelzést kell irány-
adónak tekinteni.
9. Helyes az „A” válasz. A jelzőtábla jelen-
tése; „Nyitott kerékpársáv”. Taxival a jobbra
tartási, vagy az úttest jobb szélén való köte-
lezettség szempontjából a nyitott kerékpár-
sávot fiaagyelmen kívül kell hagyni.
10. Helyes a „B” válasz. A kerékpárt toló
személy gyalogosnak minősül. Ha pedig
gyalogos, akkor a járdán kell közlekednie.
Téves az az álláspont, amely szerint a kerék-
párt toló személy a járdán mindig zavarja
más gyalogosok közlekedését, ezért feltétle-
nül a menetirány szerinti jobb oldalon, az út-
test szélén kell közlekednie.
11. Helyes a „B” válasz. Előzési szándék
jelzése céljából csak lakott területen kívül
szabad hangjelzést adni.
12. Helyes a „B” válasz. Ha a lengéscsil-
lapítók nem működnek hatásosan, akkor a
gumiabroncson körben keresztirányú kagy-
lós kopás képződik.

Ismeretlen bevallások
Segít a Nyilatkozat

Nemrégiben e lap hasábjain is foglalkoz-
tunk vele, hogy az egyéni vállalkozók időn-
ként olyan bevallások és adatszolgáltatások
beküldésére is kötelezettek, amelyeknek
nincs semmi néven nevezendő értelme. Je-
lesül a xx08-as és a xx01-es bevallásokra
gondolok, ahol az x-ek helyén az aktuális
adóév utolsó két számjegye szerepel, ese-
tünkben tehát 1401-es és 1408-as nyomtat-
ványról beszélünk (a bevallás utólagos). A
01-es nyomtatványon azt „valljuk be”, hogy
nem kell szakképzési hozzájárulást fizet-
nünk. Azt ugyanis az egyéni vállalkozó saját
maga után nem fizeti, csak alkalmazottja
után. Ha van neki. A 08-as nyomtatványon
kell az alkalmazottak részére kifizetett bért
és járulékokat bevallani, ez havi nyomtat-
vány. Ha az egyéni vállalkozó csak önmaga
dolgozik, akkor a „nullás” beküldéssel jelzi,
hogy nincs alkalmazottja. 

Ezeket a bevallásokat az adóhatóság az
elmúlt években csak hébe-hóba követelte
meg, pontosabban még attól is függött,
hogy melyik adóigazgatósághoz tartozik a
vállalkozó. Volt amelyik kérte, volt amelyik
nem.  Ez a helyzet napjainkra alapvetően
megváltotott, ezeket a jelzett adatszolgáltatá-
sokat most már kivétel nélkül elvárják. Mivel
azonban nem kapunk a hiányukról  rendsze-
res felszólítást (mint például a saját járulék-
bevallás elmaradása esetén), nagyrészt csak
akkor derül ki a mulasztás, amikor nemleges
adóigazolásért fordulunk a hatósághoz. Ak-
kor viszont öt évre visszamenőleg, vagyis az
adójogi elévülési határidőn belül minden be-
vallásunkat számonkérik. A napokban készí-
tettem egy érintett kollégának hiánypótlást
2010-ig visszamenőleg. Hatvankilenc darab
bevallást kellett beküldeni!

E fenti bevallások, adatszolgáltatások
szerencsére kiválthatók egy Nyilatkozat
beküldésével (NY jelű nyomtatvány). Fontos
tudnivaló, hogy ezzel előre nyilatkozunk, je-
len esetben tehát 2015-re. Pontosabban a
08-as nyomtatványok esetén már csak ápri-
listól, hiszen az első három havit már be kel-
lett (volna) küldeni. Érdemes ezért a nyilat-
kozatot az év elején benyújtani, ezzel lefed-
ve az egész előttünk álló adóévet. Amennyi-
ben valaki az év közben úgy dönt, hogy
mégis csak alkalmazottat foglalkoztat, a
megfelelő nyomtatványokat önellenőrzés-
ként kell benyújtania. Minden fentebb emlí-
tett nyomtatvány elektronikus formátumú, te-
hát azokat az ügyfélkapu segítségével elekt-
ronikus formában kell feltölteni.

Adóelőleg és késedelmi pótlék
Mi az összefüggés?
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Oly sokszor leírtuk már e
hasábokon, hogy egy egyéni vállalkozónak
negyedévenként adóelőleget kell fizetnie.
Nem lehet, hanem kell! Mégpedig azért,
mert a személyi jövedelemadó törvény így
írja elő. Továbbá az adóbevallás szakszerű
kitöltése nyomán a folyószámlán is így, ne-
gyedéves bontásban jelenik meg a fizeten-
dő éves adó. Mégis, sokan úgy gondolják,
hogy elég az adóbevallási határidőig, vagyis
február 25-ig befizetniük személyi jövede-
lemadójukat. Amikor pedig szembesülnek a
felszámított késedelmi pótlékkal, csodálkoz-
nak: hiszen mindent pontosan fizettek..

Az év során a folyószámlán nem jelentke-
zik hátralék személyi jövedelemadó adó-
nemben (a járulékokat most hagyjuk, téte-
lezzük fel, hogy havonta határidőre vannak
fizetve). A vállalkozó, akárhogy is nézi, nem
fedez fel rajta tartozást. Egészen jövede-
lemadó-bevallásának feldolgozásáig, amikor
a követelés oldalon megjelenik négy tétel:
április 12, július 12, október 12, és január
12-i esedékességel. A feldolgozott adóbe-
vallásban jelzett adóelőlegek, melyeknek
összege éppen az éves adót teszi ki. A ké-
sedelmi pótlék pedig ezen esedékességek-
től kezdve „ketyeg” egészen február 25-ig,
ha akkor befizetésre kerül a teljes összeg.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a késedelmi
pótlék nem jelenik meg azonnal a folyó-
számlán. Már többször írtunk erről: a ható-

ság minden év november 15-én teszi közzé
az előző évi késedelmi pótlék összegét. Ha
tehát ma, 2015-ben látunk valamilyen tarto-
zást késedelmi pótlék adónemben, az még
a 2013-as évre (és még régebbre) vonatko-
zik. A 2014-es év késedelmi pótlékait majd
idén novemberben tudjuk meg, a 2015-öst
meg 2016 novemberben!

A késedelmi pótlék ilyetén „késedelmes”
feltüntetése okozza a következő, egyre gyak-
rabban felmerülő kérdést: hogy lehet, hogy
tartozásom van, amikor tavaly, két éve, stb.
kaptam nullás papírt? Hát így! November
14-én kapunk egy adóigazolást, hogy nincs
tartozásunk, mert az aktuális folyószámlán
aznap tényleg nem volt, november 15-én
meg megjelenik esetleg több tízezer forint
hátralék. Hiába fizettük meg az utolsó fillérig
a törzstartozás hátralékot, a háttérben ott
bujkálhat a késedelmi pótlék. Évekig…

Ugyanez a helyzet az adóbevallási határ-
idő környékén kért adóigazolásokkal is.
Február végén, március elején kérünk iga-
zolást, hurrá, nincs tartozásunk! Aztán né-
hány nap, vagy hét után, az adóbevallás fel-
dolgozását követően megjelenik az esetleg
százezres adótartozás. Mégpedig négy ne-
gyedévre osztva. Na ilyenkor fordul elő az,
hogy a vállalkozó csodálkozik: az idén kap-
tam nullás papírt, akkor hogy lehet, hogy ta-
valy áprilisban meg júliusban, meg október-
ben tartozásom volt? Hát így, az adóelőleg

fizetés elmulasztása és a bevallás feldolgo-
zásának logikája miatt.

Ha biztosra akarunk menni, akkor nem te-
hetünk mást: hajszálpontosan, a megadott
határidőben, vagy inkább még néhány nap-
pal korábban fizessük esedékes járulékain-
kat, és negyedévenként az adóelőleget. Ha
ezt az eljárást követjük évekig, akkor nem ér-
het meglepetés a késedelmi kamat miatt…

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes az „A” válasz. Ilyen tábla jelzi az
utat keresztező vasúti pályát is, ha a vasúti
jármű áthaladását jelzőőr biztosítja. Biztosí-
tott a vasúti átjáró, ha a közúti járművek for-
galmát jelzőőr szabályozza.
2. Helyes az „A” válasz. A fekete színű au-
tó is az alárendelt útról érkezett, így a kanya-
rodási szabály szerint elsőbbséget kell ad-
jon a piros autó részére.
3. Helyes a „B” válasz. A képen látható ta-
xi vezetője azért nem követett el szabálysér-
tést, mert az adott helyen a „Taxiállomás” jel-
zőtábla „felülbírálja” az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 méteres megál-
lási tilalmat. 
4. Helyes a „B” válasz. A fénysorompó vil-
logó fehér fénye – fokozott óvatosság mel-
lett – a vasúti pályán való áthaladást engedé-
lyezi. 
5. Helyes az „A” válasz. Aki az úttest szé-
lét – az úttest szélét jelző vonalat – átlépi, az
irányt változtat. 
6. Helyes a „B” válasz. A főszabály szerint
a folyamatos sárga fényjelzésnél az útkeresz-
teződéshez érkező járművel meg kell állni.
Ha azonban biztonságosan megállni nem le-
het, az útkereszteződésben át kell haladni.
7. Helyes a „B” válasz. A taxi és a rakomá-

nya sajátosságaira a vezetőnek kell figyelnie,
ennek elmulasztását a gépkocsi ellenőrzésé-
re jogosult személy csak utólag, egy balese-
tet követően tudja megállapítani. 
8. Helyes a „B” válasz. A sárga és a fehér
színű megállás helyét jelző vonalak egyidejű
láthatósága esetén a sárga jelzést kell irány-
adónak tekinteni.
9. Helyes az „A” válasz. A jelzőtábla jelen-
tése; „Nyitott kerékpársáv”. Taxival a jobbra
tartási, vagy az úttest jobb szélén való köte-
lezettség szempontjából a nyitott kerékpár-
sávot fiaagyelmen kívül kell hagyni.
10. Helyes a „B” válasz. A kerékpárt toló
személy gyalogosnak minősül. Ha pedig
gyalogos, akkor a járdán kell közlekednie.
Téves az az álláspont, amely szerint a kerék-
párt toló személy a járdán mindig zavarja
más gyalogosok közlekedését, ezért feltétle-
nül a menetirány szerinti jobb oldalon, az út-
test szélén kell közlekednie.
11. Helyes a „B” válasz. Előzési szándék
jelzése céljából csak lakott területen kívül
szabad hangjelzést adni.
12. Helyes a „B” válasz. Ha a lengéscsil-
lapítók nem működnek hatásosan, akkor a
gumiabroncson körben keresztirányú kagy-
lós kopás képződik.

Ismeretlen bevallások
Segít a Nyilatkozat

Nemrégiben e lap hasábjain is foglalkoz-
tunk vele, hogy az egyéni vállalkozók időn-
ként olyan bevallások és adatszolgáltatások
beküldésére is kötelezettek, amelyeknek
nincs semmi néven nevezendő értelme. Je-
lesül a xx08-as és a xx01-es bevallásokra
gondolok, ahol az x-ek helyén az aktuális
adóév utolsó két számjegye szerepel, ese-
tünkben tehát 1401-es és 1408-as nyomtat-
ványról beszélünk (a bevallás utólagos). A
01-es nyomtatványon azt „valljuk be”, hogy
nem kell szakképzési hozzájárulást fizet-
nünk. Azt ugyanis az egyéni vállalkozó saját
maga után nem fizeti, csak alkalmazottja
után. Ha van neki. A 08-as nyomtatványon
kell az alkalmazottak részére kifizetett bért
és járulékokat bevallani, ez havi nyomtat-
vány. Ha az egyéni vállalkozó csak önmaga
dolgozik, akkor a „nullás” beküldéssel jelzi,
hogy nincs alkalmazottja. 

Ezeket a bevallásokat az adóhatóság az
elmúlt években csak hébe-hóba követelte
meg, pontosabban még attól is függött,
hogy melyik adóigazgatósághoz tartozik a
vállalkozó. Volt amelyik kérte, volt amelyik
nem.  Ez a helyzet napjainkra alapvetően
megváltotott, ezeket a jelzett adatszolgáltatá-
sokat most már kivétel nélkül elvárják. Mivel
azonban nem kapunk a hiányukról  rendsze-
res felszólítást (mint például a saját járulék-
bevallás elmaradása esetén), nagyrészt csak
akkor derül ki a mulasztás, amikor nemleges
adóigazolásért fordulunk a hatósághoz. Ak-
kor viszont öt évre visszamenőleg, vagyis az
adójogi elévülési határidőn belül minden be-
vallásunkat számonkérik. A napokban készí-
tettem egy érintett kollégának hiánypótlást
2010-ig visszamenőleg. Hatvankilenc darab
bevallást kellett beküldeni!

E fenti bevallások, adatszolgáltatások
szerencsére kiválthatók egy Nyilatkozat
beküldésével (NY jelű nyomtatvány). Fontos
tudnivaló, hogy ezzel előre nyilatkozunk, je-
len esetben tehát 2015-re. Pontosabban a
08-as nyomtatványok esetén már csak ápri-
listól, hiszen az első három havit már be kel-
lett (volna) küldeni. Érdemes ezért a nyilat-
kozatot az év elején benyújtani, ezzel lefed-
ve az egész előttünk álló adóévet. Amennyi-
ben valaki az év közben úgy dönt, hogy
mégis csak alkalmazottat foglalkoztat, a
megfelelő nyomtatványokat önellenőrzés-
ként kell benyújtania. Minden fentebb emlí-
tett nyomtatvány elektronikus formátumú, te-
hát azokat az ügyfélkapu segítségével elekt-
ronikus formában kell feltölteni.

Adóelőleg és késedelmi pótlék
Mi az összefüggés?
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Családi kedvezmények
Változások 2015-től

A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóalapot csök-
kentő kedvezmény. Néhány éve már az átalányadózással szer-
zett jövedelem is az összevont adóalap része, így a családi ked-
vezményt  (és az egyéb kedvezményeket) átalányadózók is érvé-
nyesíthetik.  

2015. évben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető
családi kedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottan-
ként

62 500 forint egy és két eltartott, 
206 250 forint három vagy több eltartott esetén.

2015. január 1-jétől bővült a családi kedvezmény jogosultjai-
nak köre. A változás eredményeképpen jogosultnak minősül a
családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem
jogosult házastársa. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben például a feleség nevelőszülő – azaz a családban nevelt
gyermek él –, akkor a kedvezmény szempontjából a férj is jogo-
sultnak minősül. Így lehetőség van arra, hogy év közben közö-
sen érvényesítsék nem csak a közös, hanem a nevelt gyermek
után járó családi kedvezményt is.

A családi kedvezményt az arra jogosult év közben az adóelő-
leg megállapítása során is érvényesítheti. Egyéni vállalkozók a
negyedévenként aktuális adóelőleg fizetési kötelezettségükből
levonhatják a családi kedvezmény összegét.  Egy gyermek ese-
tén havi tízezer, két gyermeknél havi húszezer, három gyermek-
nél pedig már havi 99ezer forintig nem kell személyi jövedelem-
adót fizetni. 

Az idei változás eredményeképpen a családi kedvezmény ab-
ban az esetben is érvényesíthető, ha a magánszemély tartós
megbízási jogviszonyból, kifizetőtől ingatlan bérbeadásból szár-
mazó rendszeres jövedelmet szerez.

Fontos, hogy a 2015-ös adóévről szóló bevallásban (majd
2016-ban), a családi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha
az eltartottak, kedvezményezett eltartottak – a magzat ki-
vételével – adóazonosító jele a nyilatkozaton szerepel.
2016-tól kezdődően két eltartott esetén a kedvezményezett el-
tartottanként érvényesíthető kedvezmény havi összege emel-
kedik fog.

Véget ér a BKK ámokfutása?

Beismerés?
Az autósok, így a taxisok is döbbenettel tapasztalták az új parkolási
rendet a főváros több útvonalán. A lényeg, hogy az egyirányú utcák egy
részében számolni kell a forgalommal szemben közlekedő kerékpáro-
sokkal. Ezért, az autós nem szemben megy fel ferdén a járdára, hanem
feltolat, ami igen nehéz folyamat a szűk utcákban. Ilyen utca az Erzsé-
betvárosban a Vörösmarty utca. Rémálom a ferde beállás. Most folyta-
tódik az útburkolati jelek újrafestése a Vörösmarty utca további szaka-
szán a Terézvárosban, és láss csodát, a régi módon történik a felfes-
tés. Lehet, hogy a BKK beismerte tévedését és már több helyen nem

lesz ez a „tolatós” agyrém?       Juhász Péter

Visszatértek a régi
parkolási rendhez

IlleIlle tékmértékmér téktékekek
VVáállttoozzáássookk  22001155--ttőőll

Az eljárási illeték  közgazdasági funkciója, hogy az ügyfél leg-
alább részben finanszírozza azokat a költségeket, amelyeket a
kérelme benyújtásával a hatóságnál generál. Ebből az alapelv-
ből következik, hogy az illetéket az eljárás kezdeményezőjének
kell teljesíteni. Az illetéket sosem a hatóság ügyfélre nézve ked-
vező döntéséért, hanem magáért az eljárás lefolytatásáért kell
megfizetni attól függetlenül, hogy a döntés pozitívan vagy nega-
tívan hat az eljárás kezdeményezőjére.

Közigazgatási, hatósági eljárásokhoz egyes esetekben nem
csak illeték-, hanem igazgatási szolgáltatási díjkötelezettség
is kapcsolódhat. A legismertebb ezek közül a földhivatali eljá-
rás. 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási ható-
sági eljárás megindítása után 3000 forint, a bírósági eljárás kez-
deményezéskor pedig a pertárgy érték 6 százalékának megfele-
lő összegű illetéket kell fizetni.

A törvény az egyes eljárásokhoz kapcsolódóan a főszabálytól
eltérően határozza meg az illetékkötelezettséget: 

• a személyazonosító igazolvány után 1500 forint 
• a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) után

500 forint 
• a gépjárművezetői engedély (jogosítvány) után 4000 forint
• a forgalmi engedély után 6000 forint 
• a törzskönyv után szintén 6000 forint

közigazgatási hatósági eljárási illeték terheli az ügyfelet.
2014. december 31-éig az illetéket – főszabály szerint – az el-

járást kezdeményező iratra ragasztott, postán megvásárolható il-
letékbélyeg lerovásával kellett megfizetni. A közigazgatási ható-
sági eljárási illeték tekintetében azonban 2015. január 1-jétől
módosult a szabály, így az ügyfeleknek lehetőségük van arra is,
hogy az illetékfizetési kötelezettségüket utalással teljesítsék.
Mindemellett számos olyan törvényi kivétel-szabály él,  amely
egyes eljárásoknál eddig is előírta, hogy az illetéket utalással
kell megfizetni. Ezekben az esetben az illetéket nem is lehet bé-
lyeg lerovásával teljesíteni (adóhatósági, illetve elektronikus eljá-
rásoknál stb.).

Az illetéket alapesetben az eljárás megindítására vonatkozó
kérelemmel egyidejűleg kell fizetni. Amennyiben az ügyfél kérel-
mét illetékbélyeg lerovása nélkül nyújtja be, a hatóság 8 napon
belül felhívja arra, hogy illetékkötelezettségét fizesse meg. Ha
az ügyfél az eljárási illetékfizetési kötelezettségét a hatóság fel-
hívására megjelölt határidőn belül sem teljesíti, a hatóság az el-
járást megszünteti. 

Az adóeljárásokat azonban (például adóigazolás, „nullás pa-
pír”) az illeték megfizetésétől függetlenül le kell folytatni. Ilyen
esetben az állami adóhatóság írja elő az illetékkötelezettséget,
a felhívás költségét és a mulasztási bírságot is. 

Forrás: 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
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Mózsi bá s István bá talál-
koznak hóviharban, mínusz
húsz fokban az úton.

– Há te komám mé nem
hordod ilyen idõbe a bunda-
sapkát?

– Azét, me esszevágtam,
mikó a múltkó az a szeren-
csétlenség történt velem!

– Mien szerencsétlenség
te?

– Pálinkával kénáltak, s
nem hallottam...

* * *
Mari néni felmegy Pestre

egyetlen leányát meglátogat-
ni. Szép kertes házban laknak,
modern felszerelés, a garázs-

ban Mercedesz, minden ami
kell. Örült is Mari néni, aztán
megkérdi a lányát:

– Oszt mondd, boldog
vagy-e édes jányom?

– Hát édesanyám, nem va-
gyok boldog!

– Oszt há ménem lányom?
– Én azért, me a férjem im-

potens.
– Ó hogy a ráksúj egye

meg a pofáját, pedig nekem
aszonta az lakodalomkor,
hogy mérnök!

* * *
Ha biológussal laksz

együtt, jobb, ha nem torkos-
kodsz a hûtõbõl…

X. Gyömrői út
Nagyon balesetveszélyes volt a Gyömrői út és az Újhegyi út találko-
zása Kőbányán, hasonlóan a Kőbányai út – Szállás utca csomó-
ponthoz. Most végre ide is jelzőlámpákat szereltek fel, megkönnyít-
ve ezzel a járművezetők dolgát. 

JéPé

X. Gyömrői út: Jelzőlám-
pákat telepítenek a bal-
esetek megelőzésére

VI. Nagymező utca: A tér-
figyelő kamera éjjel-nap-
pal figyeli a megállást

Józsefvárosban
továbbra is bilincselnek

Gál Zoltántól (FŐTAXI URH 1508) kaptuk a képet, köszönet érte.
A Józsefvárosban továbbra is lebilincselik a taxiállomáson parkoló
civil autókat. Izgalmas kérdés, hogy a többi kerület miért nem teszi
ugyanezt? 

Bevétel az államnak (büntetés), bevétel a kerületnek (kerékbi-
lincs leszerelése). Évekkel ezelőtt megkerestem valamennyi belvá-
rosi önkormányzatot, hogy kövessék Józsefváros példáját (Belvá-
ros–Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros).

Miután nem vezettek eredményre a levelezések, ismét megkere-
sem az érintett polgármestereket. A taxiállomás a taxisoké. Úgy-
sincs sok belőlük…

J.P.

Vannak, akik nem változnak…

Állnak a taxik a taxiállomáson, egyiknek nyílik az ajtaja, és zsupsz,
egy marék mandarinhéj a járdára. Pár perc, újabb adag mandarin-
héj… És így megy tovább. 

Udvariasan próbáltam rávenni a kollégát, hogy szedje össze sze-
metét. Nem jártam sikerrel…

Vannak, akik nem változnak, akik nem értik, hogy a taxiállomás a
második otthonunk. Sőt! Ha figyelembe vesszük, hogy az alvást le-
számítva otthon csak egy pár órát töltünk, a taxiban meg fényéve-
ket, akkor e szerint a taxiállomás az otthonunk. 

És otthon szemetelünk? Mit gondolnak rólunk a járókelők? Per-
sze, a taxisok…

Juhász Péter

Józsefvárosban évek óta figyelnek a taxiállomásokra

Hab a tortán, hogy ott
a szemetes edény a ta-
xik másik oldalán...
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Családi kedvezmények
Változások 2015-től

A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóalapot csök-
kentő kedvezmény. Néhány éve már az átalányadózással szer-
zett jövedelem is az összevont adóalap része, így a családi ked-
vezményt  (és az egyéb kedvezményeket) átalányadózók is érvé-
nyesíthetik.  

2015. évben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető
családi kedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottan-
ként

62 500 forint egy és két eltartott, 
206 250 forint három vagy több eltartott esetén.

2015. január 1-jétől bővült a családi kedvezmény jogosultjai-
nak köre. A változás eredményeképpen jogosultnak minősül a
családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem
jogosult házastársa. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben például a feleség nevelőszülő – azaz a családban nevelt
gyermek él –, akkor a kedvezmény szempontjából a férj is jogo-
sultnak minősül. Így lehetőség van arra, hogy év közben közö-
sen érvényesítsék nem csak a közös, hanem a nevelt gyermek
után járó családi kedvezményt is.

A családi kedvezményt az arra jogosult év közben az adóelő-
leg megállapítása során is érvényesítheti. Egyéni vállalkozók a
negyedévenként aktuális adóelőleg fizetési kötelezettségükből
levonhatják a családi kedvezmény összegét.  Egy gyermek ese-
tén havi tízezer, két gyermeknél havi húszezer, három gyermek-
nél pedig már havi 99ezer forintig nem kell személyi jövedelem-
adót fizetni. 

Az idei változás eredményeképpen a családi kedvezmény ab-
ban az esetben is érvényesíthető, ha a magánszemély tartós
megbízási jogviszonyból, kifizetőtől ingatlan bérbeadásból szár-
mazó rendszeres jövedelmet szerez.

Fontos, hogy a 2015-ös adóévről szóló bevallásban (majd
2016-ban), a családi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha
az eltartottak, kedvezményezett eltartottak – a magzat ki-
vételével – adóazonosító jele a nyilatkozaton szerepel.
2016-tól kezdődően két eltartott esetén a kedvezményezett el-
tartottanként érvényesíthető kedvezmény havi összege emel-
kedik fog.

Véget ér a BKK ámokfutása?

Beismerés?
Az autósok, így a taxisok is döbbenettel tapasztalták az új parkolási
rendet a főváros több útvonalán. A lényeg, hogy az egyirányú utcák egy
részében számolni kell a forgalommal szemben közlekedő kerékpáro-
sokkal. Ezért, az autós nem szemben megy fel ferdén a járdára, hanem
feltolat, ami igen nehéz folyamat a szűk utcákban. Ilyen utca az Erzsé-
betvárosban a Vörösmarty utca. Rémálom a ferde beállás. Most folyta-
tódik az útburkolati jelek újrafestése a Vörösmarty utca további szaka-
szán a Terézvárosban, és láss csodát, a régi módon történik a felfes-
tés. Lehet, hogy a BKK beismerte tévedését és már több helyen nem

lesz ez a „tolatós” agyrém?       Juhász Péter

Visszatértek a régi
parkolási rendhez

IlleIlle tékmértékmér téktékekek
VVáállttoozzáássookk  22001155--ttőőll

Az eljárási illeték  közgazdasági funkciója, hogy az ügyfél leg-
alább részben finanszírozza azokat a költségeket, amelyeket a
kérelme benyújtásával a hatóságnál generál. Ebből az alapelv-
ből következik, hogy az illetéket az eljárás kezdeményezőjének
kell teljesíteni. Az illetéket sosem a hatóság ügyfélre nézve ked-
vező döntéséért, hanem magáért az eljárás lefolytatásáért kell
megfizetni attól függetlenül, hogy a döntés pozitívan vagy nega-
tívan hat az eljárás kezdeményezőjére.

Közigazgatási, hatósági eljárásokhoz egyes esetekben nem
csak illeték-, hanem igazgatási szolgáltatási díjkötelezettség
is kapcsolódhat. A legismertebb ezek közül a földhivatali eljá-
rás. 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási ható-
sági eljárás megindítása után 3000 forint, a bírósági eljárás kez-
deményezéskor pedig a pertárgy érték 6 százalékának megfele-
lő összegű illetéket kell fizetni.

A törvény az egyes eljárásokhoz kapcsolódóan a főszabálytól
eltérően határozza meg az illetékkötelezettséget: 

• a személyazonosító igazolvány után 1500 forint 
• a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) után

500 forint 
• a gépjárművezetői engedély (jogosítvány) után 4000 forint
• a forgalmi engedély után 6000 forint 
• a törzskönyv után szintén 6000 forint

közigazgatási hatósági eljárási illeték terheli az ügyfelet.
2014. december 31-éig az illetéket – főszabály szerint – az el-

járást kezdeményező iratra ragasztott, postán megvásárolható il-
letékbélyeg lerovásával kellett megfizetni. A közigazgatási ható-
sági eljárási illeték tekintetében azonban 2015. január 1-jétől
módosult a szabály, így az ügyfeleknek lehetőségük van arra is,
hogy az illetékfizetési kötelezettségüket utalással teljesítsék.
Mindemellett számos olyan törvényi kivétel-szabály él,  amely
egyes eljárásoknál eddig is előírta, hogy az illetéket utalással
kell megfizetni. Ezekben az esetben az illetéket nem is lehet bé-
lyeg lerovásával teljesíteni (adóhatósági, illetve elektronikus eljá-
rásoknál stb.).

Az illetéket alapesetben az eljárás megindítására vonatkozó
kérelemmel egyidejűleg kell fizetni. Amennyiben az ügyfél kérel-
mét illetékbélyeg lerovása nélkül nyújtja be, a hatóság 8 napon
belül felhívja arra, hogy illetékkötelezettségét fizesse meg. Ha
az ügyfél az eljárási illetékfizetési kötelezettségét a hatóság fel-
hívására megjelölt határidőn belül sem teljesíti, a hatóság az el-
járást megszünteti. 

Az adóeljárásokat azonban (például adóigazolás, „nullás pa-
pír”) az illeték megfizetésétől függetlenül le kell folytatni. Ilyen
esetben az állami adóhatóság írja elő az illetékkötelezettséget,
a felhívás költségét és a mulasztási bírságot is. 

Forrás: 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
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Mózsi bá s István bá talál-
koznak hóviharban, mínusz
húsz fokban az úton.

– Há te komám mé nem
hordod ilyen idõbe a bunda-
sapkát?

– Azét, me esszevágtam,
mikó a múltkó az a szeren-
csétlenség történt velem!

– Mien szerencsétlenség
te?

– Pálinkával kénáltak, s
nem hallottam...

* * *
Mari néni felmegy Pestre

egyetlen leányát meglátogat-
ni. Szép kertes házban laknak,
modern felszerelés, a garázs-

ban Mercedesz, minden ami
kell. Örült is Mari néni, aztán
megkérdi a lányát:

– Oszt mondd, boldog
vagy-e édes jányom?

– Hát édesanyám, nem va-
gyok boldog!

– Oszt há ménem lányom?
– Én azért, me a férjem im-

potens.
– Ó hogy a ráksúj egye

meg a pofáját, pedig nekem
aszonta az lakodalomkor,
hogy mérnök!

* * *
Ha biológussal laksz

együtt, jobb, ha nem torkos-
kodsz a hûtõbõl…

X. Gyömrői út
Nagyon balesetveszélyes volt a Gyömrői út és az Újhegyi út találko-
zása Kőbányán, hasonlóan a Kőbányai út – Szállás utca csomó-
ponthoz. Most végre ide is jelzőlámpákat szereltek fel, megkönnyít-
ve ezzel a járművezetők dolgát. 

JéPé

X. Gyömrői út: Jelzőlám-
pákat telepítenek a bal-
esetek megelőzésére

VI. Nagymező utca: A tér-
figyelő kamera éjjel-nap-
pal figyeli a megállást

Józsefvárosban
továbbra is bilincselnek

Gál Zoltántól (FŐTAXI URH 1508) kaptuk a képet, köszönet érte.
A Józsefvárosban továbbra is lebilincselik a taxiállomáson parkoló
civil autókat. Izgalmas kérdés, hogy a többi kerület miért nem teszi
ugyanezt? 

Bevétel az államnak (büntetés), bevétel a kerületnek (kerékbi-
lincs leszerelése). Évekkel ezelőtt megkerestem valamennyi belvá-
rosi önkormányzatot, hogy kövessék Józsefváros példáját (Belvá-
ros–Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros).

Miután nem vezettek eredményre a levelezések, ismét megkere-
sem az érintett polgármestereket. A taxiállomás a taxisoké. Úgy-
sincs sok belőlük…

J.P.

Vannak, akik nem változnak…

Állnak a taxik a taxiállomáson, egyiknek nyílik az ajtaja, és zsupsz,
egy marék mandarinhéj a járdára. Pár perc, újabb adag mandarin-
héj… És így megy tovább. 

Udvariasan próbáltam rávenni a kollégát, hogy szedje össze sze-
metét. Nem jártam sikerrel…

Vannak, akik nem változnak, akik nem értik, hogy a taxiállomás a
második otthonunk. Sőt! Ha figyelembe vesszük, hogy az alvást le-
számítva otthon csak egy pár órát töltünk, a taxiban meg fényéve-
ket, akkor e szerint a taxiállomás az otthonunk. 

És otthon szemetelünk? Mit gondolnak rólunk a járókelők? Per-
sze, a taxisok…

Juhász Péter

Józsefvárosban évek óta figyelnek a taxiállomásokra

Hab a tortán, hogy ott
a szemetes edény a ta-
xik másik oldalán...
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Ajánlatunk 2015. május 31-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 90 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 90 
Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120 Tendance, HDi 90 Tendance és e-HDi 115 Tendance, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 Tendance, e-HDi 90 ETG6 Tendance és e-HDi 115 Tendance. A fenti ajánlat a Retail Prod Zrt. változó 
kamatozású, forint alapú, nyíltvégű pénzügyi lízingajánlata. 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 5-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-173 g/km, az új Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasz-
tása 3,8-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-145 g/km.

JÚLIUS 1-JE UTÁN MÁR AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYES!
Bizonyára Ön is tudja, hogy 2015. július 1. után a taxikra új szakmai előírások vonatkoznak majd. 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 � nanszírozással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi cascóval elérhetőek.
Egyedi ¤ ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: tamas.varga@mpsa.com
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NE FUSSON KI AZ IDŐBŐL: A CITROËN SEGÍT A VÁLASZTÁSBAN

KÖZEL A JÚLIUS!
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