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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 Combo átlagfogyasztása: 4,9-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-174 g/km, változattól és 
forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. 
A kép illusztráció.

ÍME, A TAXI, AMIRE VÁRT.

Combo Tour Enjoy akár

4.095.320 Ft-ért!*
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Sírunk-rívunk, panaszkodunk. Nem megy.
Rosszul megy. Nincs utas. Kevés az utas.
Lehetne még magasabb a tarifa. Hülye a
társaságunk menedzsere. Hideg van. Me-
leg van. Semmi se jó…

Igen, kétségtelen, valaminek változnia
kell. Ha úgy dolgozunk, hogy
már a szerény megélhetést
sem fedezi a jövedelmünk,
akkor csinálni kell valakinek
valamit. Ha ennyire rossz a
helyzet, ha túl nagy a minden-
féle engedély nélküli konku-
rencia, ha új, innovatív megol-
dások veszik el a munkánkat,
nekünk meg ennyire beszű-
kültek a lehetőségeink, akkor
ezen javítani kell. Más szabályok kellenek,
még szigorúbb ellenőrzés, több droszt,
mittudomén! Valaki oldja meg! – kiáltunk
fel kínunkban. De ki? Ki oldja meg?

Vannak olyan dolgok, események, ame-
lyeket maradéktalanul az ellenőrzésünk
alatt tarthatunk, és vannak olyanok, ame-
lyekre csak részben, vagy egyáltalán nem
rendelkezünk befolyással. Ez utóbbi példá-
ul a taxizással kapcsolatos szabályok köre.
Nem mi alkotjuk, és manapság már egyre
kevésbé szólhatunk bele. Persze azért
megpróbáljuk, csak nem vagyunk egysége-
sek. A kimondottan taxis érdekképvisele-
tek tényleges, fizető  tagsága, úgy vélem
kétjegyű számmal leírható...

Vannak olyan események, amelyeknek
irányítására nincs lehetőségünk, de mi azt
hisszük, hogy van. Szidjuk az időjárást, a
kormányt, társaságunk vezetőjét. Folyama-
tosan csak morgunk, elégedetlenkedünk.
Ezzel azonban nem oldunk meg semmit,
ezzel csak az időnket pazaroljuk.

Aztán vannak események, amelyeket ké-
pesek lennénk irányítani, mi azonban azt
hisszük, erre nincs módunk. Nem szabhat-
juk meg, hogy sok utas legyen az utcán, de
meghatározhatjuk, hogy abban az időben
dolgozunk, amikor nagyobb esély van rá.
Nem nagyon szólhatunk bele társaságunk
üzleti döntéseibe, de – ha nem is könnyen
– találhatunk másik társaságot, ahol job-
ban érezzük magunkat. Vannak olyan kollé-
gák, akik már „csapat-csavargók”, szinte
minden társaságot kipróbáltak, mígnem le-
horgonyoztak valamelyiknél. Sokan érzik
úgy, hogy mókuskerékben vannak, hogy
örökre hozzá vannak kötve ehhez a szak-
mához, pedig ez a kötelék csak az agyuk-
ban létezik. 

De hát tény, hogy problémáink vannak!
Szakmai problémák! Taxis problémák! Ezt
csak közösen, összefogottan, generálisan
lehet megoldani! Igen, ezt szajkózzuk évti-
zedek óta. Nem velünk van probléma, ha-

nem a körülményekkel! Nem mi vagyunk a
probléma, hanem az a rohadt vezető, ható-
ság, kormány, aki nem tud rendet tenni.
Csendben ellentmondanék, legalábbis
részben, és meg is indoklom miért:

J ó m a -
gam 1976 óta megszakítás nélkül „taxis
környezetben” tevékenykedem. Voltam al-
kalmazott és vállalkozó, voltam éjszakás és
nappalos taxis, voltam telefonos és diszpé-
cser, voltam társaságvezető és érdekképvi-
seleti vezető. Álltam a munkaadói és a
munkavállalói oldalon egyaránt. Beszéltem
taxisokkal, és tárgyaltam kormánytagokkal.
Talán nem tűnik túlzásnak, ha azt mondom,
hogy ismerem ezt a szakmát alulról, fölülről
egyaránt. Így hát, e sok év tapasztalatait le-
szűrve azt kell mondanom: ma nincs más
út, alkalmazkodnunk kell. A jó szabályok-
hoz, és az életszerűségnek nyomát sem
mutató hülye szabályokhoz egyaránt. Per-
sze továbbra is kellenek a jobbító szándé-
kú kezdeményezések, javaslatok a törvény-
alkotók felé, de ne áltassuk magunkat: eb-
ből igen kevés fog beépülni a megjelenő
jogszabályokba. 
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Az egyetlen létező valami, ami felett tel-
jes ellenőrzést gyakorolhatunk, amit teljes
egészében irányításunk alatt tarthatunk, mi
magunk vagyunk. A szokásaink, a dolgokra
való reagálásunk, a hangulatunk tőlünk

függ, csak tőlünk. Sok taxist van szeren-
csém ismerni. Olyat is, aki a tönkremenés
szélén áll, gyászos hangulatban végzi szá-
mára lélekölő munkáját, és olyan is, aki lel-
kes, és éves bevételével alig fér bele a hat-

milliós áfa-határba. A körülmények mind-
kettőjük számára ugyanazok. A hozzáállás
más…

Nagy Zoltán
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IX. Mester utca 

A Tinódi utcától kifelé eddig is csak CÉLFORGALOM
hajthatott végig a Mester utcán. Miután ezt a tilalmat sokan
figyelmen kívül hagyták, rendszeresen álltak ott rendőrök a
következő sarkon. A közlekedésszervezők most megoldották a
problémát, egyirányú lett a Tinódi utca utáni szakasz a Ferenc
körút irányába.
XI. Gellért rakpart

A Rudas fürdő látogatóinak kedvezve villamos-megállóhelyet
létesítettek a fürdő közelében. A villamos-járdaszigethez vezető
gyalogátkelőhelyhez forgalomirányító jelzőlámpát telepítettek.
Figyeljünk a tilos jelzésnél átszaladó gyalogosokra. 

I. Várfok utca – Vérmező utca sarok 
A BKV autóbuszok és a többi járművek biz-
tonságosabb közlekedése érdekében for-
galomirányító jelzőlámpákat telepítettek a
csomópontban. Villogó sárga üzemmód-

ban nagyon figyeljünk a „mackósajtra”, akkor is, ha a főúton
haladunk.

V. Széchenyi tér 

A gyalogosok, a turisták érdekében jelzőlámpával
védett gyalogátkelőhelyet alakítottak ki a Lánchíd tövében.
Vigyázzunk a tilosban átszaladókra! 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Olyan meleg van, hogy a hûtõben az egyik söröm meg-
itta a másikat!

* * *
Tanár: – Kíváncsi lennék, melyik az Amazonas legna-

gyobb bal oldali mellékfolyója.
Diák: – Nem tudom én sem, tanár úr. De kívánom, hogy

a következõ ötven évben ez legyen a mi kettõnk legfõbb
gondja…

IX., Mester utca: Egyirányú lett
az utca egy rövid szakasza I., Vérmező utca: Jelző-

lámpákat telepítettek
a biztonságosabb köz-
lekedés érdekében

V., Széchenyi tér: Új gya-
logos-átkelőhely épült

XI., Gellért rkp.: Vigyázzunk
a tilosban átrohanókra
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X. Grgely utca 81.

A HIT Gyülekezet épülete közelében rendszeresen
nagyarányú a gyalogosforgalom, ezért nagyon helyesen GYA-
LOGÁTKELŐHELY létesült. Apró szépséghiba, az egyik irány-
ból a fa mögé tették a „Gyalogátkelőhely” jelzőtáblát. 
XIII. Újlipótváros 

Terézváros, Erzsébetváros után Újlipótvárosban, Angyalföldön,
Újpesten és Csepelen egyre több helyen jelölnek ki külön for-
galmi sávot a kerékpárosoknak. Ne felejtsük el az alapszabályt,
az egyenesen haladó járművek előnyt éveznek a kanyarodó jár-
művekkel szemben! 

Tehát, ha a kerékpáros egyenesen halad és mi kanyarodunk,
akkor a kerékpárosnak van elsőbbsége, még akkor is, ha mi
erősebbek vagyunk…
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A Taxisok Világa 2015. júniusi számában megjelent A taxisok
konkurenciái… című cikkünk fényképfelvételén szereplő Mer-
cedes Vitoval (rendszám: ECP-) szolgáltató taxis kollégánkról
tévesen keltettük azt a látszatot, hogy a jogszabályok megke-
rülésével végzi szolgáltatói tevékenységét. A képen látható
gépjárművel dolgozó személy a szükséges engedélyek birto-
kában, a jogszabályok teljes körű betartásával végzi tevékeny-
ségét. A megtévesztésre és a jó hírnév csorbítására alkalmas
közlés miatt sajnálatunkat fejezzük ki.

Ne keverjük a fővárosi 
és a kormányrendeletet! 

Budapesti taxis kollégák egy része – tévedésből – fellélegzett a taxi-
sokra vonatkozó kormányrendelet megjelenésekor. Ez az országos ha-
tályú rendelet más előírásokat tartalmaz, mint a fővárosi rendelet.  A
lényeget látni kell! Az országos rendelet bizonyos tekintetben „eny-
hébb” szabályozást tartalmaz a fővárosi rendeletnél. Erre Budapest-
nek törvényi felhatalmazása van, amivel élt is. Csak halkan jegyzem
meg, az öszszes többi város is alkothat „saját” szabályozást a taxikra
vonatkozóan, mely úgyszintén lehet szigorúbb, mint amit az augusztus
7-től hatályos kormányrendelet előír. Ha ezzel a lehetőséggel nem él-
nek, az az ottani taxisok szerencséje, vagy szerencsétlensége. Ez né-
zőpont kérdése…

Aki tehát a fővárosban akar taxizni, az a fővárosi rendeletet vegye fi-
gyelembe. Ennek részleteit minden itt dolgozó taxis ismeri, nem érde-
mes egymást „okosítani”…

Ferenczy P. Károly

XIII., Újlipótváros: Itt is külön sá-
vot kaptak a kerékpárosok

X., Gergely utca: Fa mögé dugták az
újonnan (!) kihelyezett jelzőtáblát 

Tisztelt Taxis Kollégák!
2015.09.05.-én, 09.00-órától, immár XV. alkalommal kerül
megrendezésre az Országos Taxis Kispályás Labdarú-
gó Torna. Az idei helyszín: Mogyoród.

Nevezés: Kimondottan csak taxis kollégákból álló 5+1-es
csapatok jelentkezését várjuk!
Nevezési feltétel: Fényképes Taxis Igazolvány
Nevezési díj: Csapatonként 15.000 Ft. – mely tartalmazza
10 fő ebédjét is.

A Torna kiemelt támogatói, melyet ez úton külön is
köszönünk:

– MB Elit Taxi
– TaxiPlus
– Főtaxi

A sorsolást és a játékot követően eredményhirdetés majd
ebéd, és azt követően zenés, táncos mulatság. A hangulat-
ról és a jó zenéről Dj. Ragacs és sztár-vendége: DJ.Papus
gondoskodik.

Jelentkezni és érdeklődni:
06/70/70-34-888-on: Ragacsnál.

Mindenkinek Kellemes Szórakozást Kívánunk!
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Az egyetlen létező valami, ami felett tel-
jes ellenőrzést gyakorolhatunk, amit teljes
egészében irányításunk alatt tarthatunk, mi
magunk vagyunk. A szokásaink, a dolgokra
való reagálásunk, a hangulatunk tőlünk

függ, csak tőlünk. Sok taxist van szeren-
csém ismerni. Olyat is, aki a tönkremenés
szélén áll, gyászos hangulatban végzi szá-
mára lélekölő munkáját, és olyan is, aki lel-
kes, és éves bevételével alig fér bele a hat-

milliós áfa-határba. A körülmények mind-
kettőjük számára ugyanazok. A hozzáállás
más…

Nagy Zoltán

4

IX. Mester utca 

A Tinódi utcától kifelé eddig is csak CÉLFORGALOM
hajthatott végig a Mester utcán. Miután ezt a tilalmat sokan
figyelmen kívül hagyták, rendszeresen álltak ott rendőrök a
következő sarkon. A közlekedésszervezők most megoldották a
problémát, egyirányú lett a Tinódi utca utáni szakasz a Ferenc
körút irányába.
XI. Gellért rakpart

A Rudas fürdő látogatóinak kedvezve villamos-megállóhelyet
létesítettek a fürdő közelében. A villamos-járdaszigethez vezető
gyalogátkelőhelyhez forgalomirányító jelzőlámpát telepítettek.
Figyeljünk a tilos jelzésnél átszaladó gyalogosokra. 

I. Várfok utca – Vérmező utca sarok 
A BKV autóbuszok és a többi járművek biz-
tonságosabb közlekedése érdekében for-
galomirányító jelzőlámpákat telepítettek a
csomópontban. Villogó sárga üzemmód-

ban nagyon figyeljünk a „mackósajtra”, akkor is, ha a főúton
haladunk.

V. Széchenyi tér 

A gyalogosok, a turisták érdekében jelzőlámpával
védett gyalogátkelőhelyet alakítottak ki a Lánchíd tövében.
Vigyázzunk a tilosban átszaladókra! 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Olyan meleg van, hogy a hûtõben az egyik söröm meg-
itta a másikat!

* * *
Tanár: – Kíváncsi lennék, melyik az Amazonas legna-

gyobb bal oldali mellékfolyója.
Diák: – Nem tudom én sem, tanár úr. De kívánom, hogy

a következõ ötven évben ez legyen a mi kettõnk legfõbb
gondja…

IX., Mester utca: Egyirányú lett
az utca egy rövid szakasza I., Vérmező utca: Jelző-

lámpákat telepítettek
a biztonságosabb köz-
lekedés érdekében

V., Széchenyi tér: Új gya-
logos-átkelőhely épült

XI., Gellért rkp.: Vigyázzunk
a tilosban átrohanókra
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X. Grgely utca 81.

A HIT Gyülekezet épülete közelében rendszeresen
nagyarányú a gyalogosforgalom, ezért nagyon helyesen GYA-
LOGÁTKELŐHELY létesült. Apró szépséghiba, az egyik irány-
ból a fa mögé tették a „Gyalogátkelőhely” jelzőtáblát. 
XIII. Újlipótváros 

Terézváros, Erzsébetváros után Újlipótvárosban, Angyalföldön,
Újpesten és Csepelen egyre több helyen jelölnek ki külön for-
galmi sávot a kerékpárosoknak. Ne felejtsük el az alapszabályt,
az egyenesen haladó járművek előnyt éveznek a kanyarodó jár-
művekkel szemben! 

Tehát, ha a kerékpáros egyenesen halad és mi kanyarodunk,
akkor a kerékpárosnak van elsőbbsége, még akkor is, ha mi
erősebbek vagyunk…
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa..hhuu

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

Elköltözött a Gvadányi NAV
Elköltözött  a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságá-
nak Gvadányi utcai központi ügyfélszolgálata.

A NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságának központi ügyfél-
szolgálata a 1144 Budapest, Gvadányi u. 69. szám alól a 
1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alá költözik,
ahol 2015. július 28-ától egy éven át fogadja az ügyfeleket.

A kizárólag lakóhely/székhely szerint illetékes ügyfélszolgála-
ton intézhető adóügyekben a Kelet-budapesti Adóigazgató-
ság ügyfélszolgálati kirendeltségeit is kereshetik az alábbi
helyszíneken:

• 1073 Budapest, Kertész u. 35.,
• 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. és
• 1173 Budapest, Pesti út 27.

A fővárosi ügyfélszolgálataink, kirendeltségeink címéről és a
helyben intézhető ügyek köréről a honlapon (nav.gov.hu), va-
lamint telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén a
06-40-42-42-42 telefonszámon is kapható tájékoztatás.

Túlerőben, paprikaspray-vel támadtak

Megfutamított rabló trió
Nem riadt vissza támadóitól az az erősen középkorú taxi-
sofőr, akit július egyik hajnalán három fiatal próbált kira-
bolni. A tettesek puszta kézzel, gázspray-vel, és a túlere-
jükben bízva akarták értékeitől megszabadítani a fuvaro-
zót, ám nem várt ellenállásba ütköztek, úgyhogy jobbnak
látták mihamarabb kereket oldani.

Az ausztriai Bad Ischlben egy 58 éves taxisofőr megfutamított há-
rom fiatalembert, akik ki akarták őt rabolni július végén az egyik haj-
nali órában – derül ki az osztrák hírügynökségi jelentésből.

A történetről annyit lehet tudni, hogy a taxis telefonhívásra ment ki
egy lakáshoz, amikor azonban megérkezett, három fiatalember vár-
ta. Egyikük feltépte a kocsi ajtaját, megragadta a sofőr ruháját, hogy
kirántsa, a másik pedig paprikasprayt fújt az arcába. A sértett meg-
őrizte lélekjelenlétét és váratlan cselekedetre szánta el magát: a ma-
gánál legálisan tartott pisztolyból több lövést adott le a levegőbe,
amire mindhárom rabló jobbnak látta zsákmány nélkül elmenekülni. 

Az 58 éves sofőrt a helyi kórházban az arcába fújt paprikaspray
miatt ellátták, de egyébként nem sérült meg.

A rendőrség keresi a három támadót, akik ellen csoportosan el-
követett rablás miatt indítottak büntetőeljárást.

Cash
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a teljes magyar felnőtt
lakosság kettő-négy százaléka – tehát több százezer ember – szen-
ved alvási apnoe betegségben. /Lásd keretes írásunkat./ 2014-ben
290 közlekedési baleset történt az utakon azért, mert a vezető el-
aludt a volánnál. A megváltozott jogszabály célja a gyakran tragikus
kimenetelű balesetek megelőzése.

Alvászavar esetén az érintett személy hiába fekszik le este időben,
mégsem tudja kipihenni magát. Nem egyszerű fáradtságról, vagy ki-
merültségről van szó, az alvászavarok kezelése orvosi segítséget igé-
nyel – tudtuk meg dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológustól. 

Az alvászavaroknak több típusát ismerjük, ezek közül az alvási
apnoe, vagy alvás közbeni légzéskimaradás a leggyakoribb. A beteg-
ség gyakrabban jelentkezik túlsúlyos, elhízott személyek körében,
45 év felett, dohányosoknál, magas vérnyomásos betegek és gene-
tikai hajlam esetén. 

A megváltozott kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat ke-
retén belül, első körben a háziorvosok feladata kiszűrni az alvászava-
ros egyéneket. Ehhez az európai orvosi bizottság által összeállított
kérdőívet szükséges kitöltetniük a beteggel.   

Ha a válaszok alapján a háziorvos úgy ítéli meg, hogy részletesebb
szűrésre van szükség, annak elvégzése hordozható készülékkel a
beteg otthonában, vagy alváslaborban történhet – ismertette a szű-
rés menetét dr. Vida Zsuzsanna. 

Amíg szűrővizsgálatra nem kerül sor, nem hosszabbítják meg a jo-
gosítványt! 

„Az alvási apnoéval
élő beteg a legtöbb
esetben nem is tud a be-
tegségéről, csak azt
érezheti, hogy hiába al-
szik eleget, napközben
mégis aluszékony, nehe-
zebben koncentrál. Ez-
zel együtt jár, hogy veze-
tésnél nő a reakcióideje,
gyakrabban tart pihenő-
ket, engedi le az abla-
kot, küzd az álmosság
ellen, vagy rosszabb
esetben pár másodperc-
re behunyja a szemét ve-
zetés közben.”

Akinél a tünetek alapján felmerül az alvási apnoe gyanúja, annak
érdemes már idejében lépnie és a szükséges vizsgálatot elvégeznie.
Az alvásvizsgálat elvégezhető a beteg saját otthonában, az ehhez
szükséges hordozható készülékkel. Az éjszaka folyamán mért ada-
tok kiértékelését az alvászavarokkal foglalkozó specialista, szom-
nológus végzi, aki egyúttal javaslatot tesz a kezelésre is. Amennyiben
diagnosztizálják az alvási apnoe betegséget, a megfelelő terápia be-
állítása után a jogosítvány meghosszabbítható – tudtuk meg a szak-

értőtől.
Hivatásos gépjárművezetők esetében külö-

nösen fontos lehet az alvászavar időbeni diag-
nosztizálása és a szükséges terápia mihama-
rabbi elvégzése. Esetükben ugyanis a jogosít-
vány valóban életbe vágóan fontos kérdés!

k.z.t. 

Az alvászavart is szűrik az új alkalmasságin

Horkolók, figyelem!
Új jogszabály alapján a jogosítvány megújításához szükséges egészségügyi alkal-
massági vizsgálat része az alvás közbeni légzészavar kiszűrése is. Amennyiben fel-
merül a betegség gyanúja, a jogosítvány megszerzése hónapokig elhúzódhat. Ha
valaki a rizikócsoportba tartozik, vagy már jelentkeznek nála a tünetek, érdemes
időben orvoshoz fordulni! 

A nagyon gyakori „alvási apnoé”
szindróma az erős horkolást megszakító
légzésleállásokról (apnoe) kapta a nevét. A
légzésszünetek rendszeresen felébresztik
az alvót, ami nappali fáradékonysággal,
hosszú távon pedig a krónikus oxigénhi-
ányból eredő további megbetegedések
kockázatával jár. Az alvási apnoé szindró-
ma kivizsgálása rendszerint alvás-centru-
mokban, poliszomnográfiás készülékekkel
történik, ezek neurológiai illetve pul-
monológiai intézményekben találhatók. A
poliszomnográfiás készülék az alvás köz-
beni agykérgi elektromos tevékenységet, a
légzést, a szívműködést és az izomtónust is
rögzíti, és így lehetővé teszi az alvászavar
mechanizmusának pontos tisztázását.

A tünetek javulása rendszerint már a
testsúly, és ezzel a haskörfogat csökkenté-
sétől is várható, továbbá az alkoholfogyasz-
tás mellőzésétől. Súlyosabb, makacsabb
esetekben egy speciális, alvás közben vi-
selt légzésjavító készüléktől várható a tüne-
tek csökkenése.

1. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának minimumkövetel-
ményei és az egészségi alkalmasság elbírálásának szempontjai

6.2. OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA

6.2.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások.
6.2.1.1. E rendelet alkalmazásában a mérsékelt obstruktív alvási apnoé szindróma

óránként 15–29 közötti, a súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 30 vagy
annál több apnoénak és hipopnoénak (apnoé-hipopnoé index) felel meg, és a
szindróma mindkét típusa túlzott nappali aluszékonysággal társul.

6.2.1.2. Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsé-
kelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma gyanúja, a vezetői engedély kiadá-
sát, illetve megújítását megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra kell beutalni. Ezen ké-
relmezők számára javasolni kell, hogy a szakorvosi vizsgálat lefolytatásáig tartózkodja-
nak a gépjárművezetéstől.

6.2.1.3. A mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő
kérelmezők számára a vezetői engedély akkor adható ki, illetve újítható meg, ha alvás-
diagnosztikai központban kiállított szakorvosi véleménnyel igazolni tudják az állapotuk
megfelelő ellenőrzését, a szükséges kezelés során kapott utasítások betartását és az
aluszékonyság tekintetében elért esetleges javulást.

6.2.1.4. A kezelés alatt álló, mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindró-
mában szenvedő kérelmezőknek háromévente alvásdiagnosztikai központban végzett
orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük, amelynek célja annak megállapítása, hogy a
beteg betartja-e a kezelés során kapott utasításokat, szükséges-e a kezelés folytatása,
és továbbra is éberen figyelemmel kísérik-e a beteg állapotát.

6.2.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások
6.2.2.1. A kérelmezőnek a 6.2.1.4. pont szerinti orvosi felülvizsgálaton évente kell

részt vennie.

A kisfiú az iskolából hoz 2 piros és 1 fe-
kete pontot. Megmutatja az apjának, aki
ad neki 500 forintot, mert azért mégis
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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

Elköltözött a Gvadányi NAV
Elköltözött  a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságá-
nak Gvadányi utcai központi ügyfélszolgálata.

A NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságának központi ügyfél-
szolgálata a 1144 Budapest, Gvadányi u. 69. szám alól a 
1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alá költözik,
ahol 2015. július 28-ától egy éven át fogadja az ügyfeleket.

A kizárólag lakóhely/székhely szerint illetékes ügyfélszolgála-
ton intézhető adóügyekben a Kelet-budapesti Adóigazgató-
ság ügyfélszolgálati kirendeltségeit is kereshetik az alábbi
helyszíneken:

• 1073 Budapest, Kertész u. 35.,
• 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. és
• 1173 Budapest, Pesti út 27.

A fővárosi ügyfélszolgálataink, kirendeltségeink címéről és a
helyben intézhető ügyek köréről a honlapon (nav.gov.hu), va-
lamint telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén a
06-40-42-42-42 telefonszámon is kapható tájékoztatás.

Túlerőben, paprikaspray-vel támadtak

Megfutamított rabló trió
Nem riadt vissza támadóitól az az erősen középkorú taxi-
sofőr, akit július egyik hajnalán három fiatal próbált kira-
bolni. A tettesek puszta kézzel, gázspray-vel, és a túlere-
jükben bízva akarták értékeitől megszabadítani a fuvaro-
zót, ám nem várt ellenállásba ütköztek, úgyhogy jobbnak
látták mihamarabb kereket oldani.

Az ausztriai Bad Ischlben egy 58 éves taxisofőr megfutamított há-
rom fiatalembert, akik ki akarták őt rabolni július végén az egyik haj-
nali órában – derül ki az osztrák hírügynökségi jelentésből.

A történetről annyit lehet tudni, hogy a taxis telefonhívásra ment ki
egy lakáshoz, amikor azonban megérkezett, három fiatalember vár-
ta. Egyikük feltépte a kocsi ajtaját, megragadta a sofőr ruháját, hogy
kirántsa, a másik pedig paprikasprayt fújt az arcába. A sértett meg-
őrizte lélekjelenlétét és váratlan cselekedetre szánta el magát: a ma-
gánál legálisan tartott pisztolyból több lövést adott le a levegőbe,
amire mindhárom rabló jobbnak látta zsákmány nélkül elmenekülni. 

Az 58 éves sofőrt a helyi kórházban az arcába fújt paprikaspray
miatt ellátták, de egyébként nem sérült meg.

A rendőrség keresi a három támadót, akik ellen csoportosan el-
követett rablás miatt indítottak büntetőeljárást.

Cash
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a teljes magyar felnőtt
lakosság kettő-négy százaléka – tehát több százezer ember – szen-
ved alvási apnoe betegségben. /Lásd keretes írásunkat./ 2014-ben
290 közlekedési baleset történt az utakon azért, mert a vezető el-
aludt a volánnál. A megváltozott jogszabály célja a gyakran tragikus
kimenetelű balesetek megelőzése.

Alvászavar esetén az érintett személy hiába fekszik le este időben,
mégsem tudja kipihenni magát. Nem egyszerű fáradtságról, vagy ki-
merültségről van szó, az alvászavarok kezelése orvosi segítséget igé-
nyel – tudtuk meg dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológustól. 

Az alvászavaroknak több típusát ismerjük, ezek közül az alvási
apnoe, vagy alvás közbeni légzéskimaradás a leggyakoribb. A beteg-
ség gyakrabban jelentkezik túlsúlyos, elhízott személyek körében,
45 év felett, dohányosoknál, magas vérnyomásos betegek és gene-
tikai hajlam esetén. 

A megváltozott kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat ke-
retén belül, első körben a háziorvosok feladata kiszűrni az alvászava-
ros egyéneket. Ehhez az európai orvosi bizottság által összeállított
kérdőívet szükséges kitöltetniük a beteggel.   

Ha a válaszok alapján a háziorvos úgy ítéli meg, hogy részletesebb
szűrésre van szükség, annak elvégzése hordozható készülékkel a
beteg otthonában, vagy alváslaborban történhet – ismertette a szű-
rés menetét dr. Vida Zsuzsanna. 

Amíg szűrővizsgálatra nem kerül sor, nem hosszabbítják meg a jo-
gosítványt! 

„Az alvási apnoéval
élő beteg a legtöbb
esetben nem is tud a be-
tegségéről, csak azt
érezheti, hogy hiába al-
szik eleget, napközben
mégis aluszékony, nehe-
zebben koncentrál. Ez-
zel együtt jár, hogy veze-
tésnél nő a reakcióideje,
gyakrabban tart pihenő-
ket, engedi le az abla-
kot, küzd az álmosság
ellen, vagy rosszabb
esetben pár másodperc-
re behunyja a szemét ve-
zetés közben.”

Akinél a tünetek alapján felmerül az alvási apnoe gyanúja, annak
érdemes már idejében lépnie és a szükséges vizsgálatot elvégeznie.
Az alvásvizsgálat elvégezhető a beteg saját otthonában, az ehhez
szükséges hordozható készülékkel. Az éjszaka folyamán mért ada-
tok kiértékelését az alvászavarokkal foglalkozó specialista, szom-
nológus végzi, aki egyúttal javaslatot tesz a kezelésre is. Amennyiben
diagnosztizálják az alvási apnoe betegséget, a megfelelő terápia be-
állítása után a jogosítvány meghosszabbítható – tudtuk meg a szak-

értőtől.
Hivatásos gépjárművezetők esetében külö-

nösen fontos lehet az alvászavar időbeni diag-
nosztizálása és a szükséges terápia mihama-
rabbi elvégzése. Esetükben ugyanis a jogosít-
vány valóban életbe vágóan fontos kérdés!

k.z.t. 

Az alvászavart is szűrik az új alkalmasságin

Horkolók, figyelem!
Új jogszabály alapján a jogosítvány megújításához szükséges egészségügyi alkal-
massági vizsgálat része az alvás közbeni légzészavar kiszűrése is. Amennyiben fel-
merül a betegség gyanúja, a jogosítvány megszerzése hónapokig elhúzódhat. Ha
valaki a rizikócsoportba tartozik, vagy már jelentkeznek nála a tünetek, érdemes
időben orvoshoz fordulni! 

A nagyon gyakori „alvási apnoé”
szindróma az erős horkolást megszakító
légzésleállásokról (apnoe) kapta a nevét. A
légzésszünetek rendszeresen felébresztik
az alvót, ami nappali fáradékonysággal,
hosszú távon pedig a krónikus oxigénhi-
ányból eredő további megbetegedések
kockázatával jár. Az alvási apnoé szindró-
ma kivizsgálása rendszerint alvás-centru-
mokban, poliszomnográfiás készülékekkel
történik, ezek neurológiai illetve pul-
monológiai intézményekben találhatók. A
poliszomnográfiás készülék az alvás köz-
beni agykérgi elektromos tevékenységet, a
légzést, a szívműködést és az izomtónust is
rögzíti, és így lehetővé teszi az alvászavar
mechanizmusának pontos tisztázását.

A tünetek javulása rendszerint már a
testsúly, és ezzel a haskörfogat csökkenté-
sétől is várható, továbbá az alkoholfogyasz-
tás mellőzésétől. Súlyosabb, makacsabb
esetekben egy speciális, alvás közben vi-
selt légzésjavító készüléktől várható a tüne-
tek csökkenése.

1. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának minimumkövetel-
ményei és az egészségi alkalmasság elbírálásának szempontjai

6.2. OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA

6.2.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások.
6.2.1.1. E rendelet alkalmazásában a mérsékelt obstruktív alvási apnoé szindróma

óránként 15–29 közötti, a súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 30 vagy
annál több apnoénak és hipopnoénak (apnoé-hipopnoé index) felel meg, és a
szindróma mindkét típusa túlzott nappali aluszékonysággal társul.

6.2.1.2. Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsé-
kelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma gyanúja, a vezetői engedély kiadá-
sát, illetve megújítását megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra kell beutalni. Ezen ké-
relmezők számára javasolni kell, hogy a szakorvosi vizsgálat lefolytatásáig tartózkodja-
nak a gépjárművezetéstől.

6.2.1.3. A mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő
kérelmezők számára a vezetői engedély akkor adható ki, illetve újítható meg, ha alvás-
diagnosztikai központban kiállított szakorvosi véleménnyel igazolni tudják az állapotuk
megfelelő ellenőrzését, a szükséges kezelés során kapott utasítások betartását és az
aluszékonyság tekintetében elért esetleges javulást.

6.2.1.4. A kezelés alatt álló, mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindró-
mában szenvedő kérelmezőknek háromévente alvásdiagnosztikai központban végzett
orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük, amelynek célja annak megállapítása, hogy a
beteg betartja-e a kezelés során kapott utasításokat, szükséges-e a kezelés folytatása,
és továbbra is éberen figyelemmel kísérik-e a beteg állapotát.

6.2.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások
6.2.2.1. A kérelmezőnek a 6.2.1.4. pont szerinti orvosi felülvizsgálaton évente kell

részt vennie.

A kisfiú az iskolából hoz 2 piros és 1 fe-
kete pontot. Megmutatja az apjának, aki
ad neki 500 forintot, mert azért mégis
több a piros. Anyukájának is megmutat-
ja, õ is ad 500 forintot, mert mégiscsak
több a piros pont. Aztán megy a nagyap-
jához, aki szintén ad neki 500 forintot, de
azért megkérdezi, hogy miért kapta azt a
fekete pontot.

– Mert beírtam a 2 pirosat…
* * *

Egy paraszt bácsi bement az autóhifi
boltba:

– Van egy nagy kocsim és kéne bele
autóhifi.

– Tessék parancsolni, van többféle.
– Melyik a leghangosabb?
– Ez itt.
– Mikrofont lehet rákötni?
– Hááát, tulajdonképpen lehet.
– Kipróbálhatom?
– Tessék, itt a mikrofon.
– Dinnyét vegyeneeeeeeek!
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Fontosabb NAV-számlaszámok
Egyre több taxis vállalkozó van, aki nem csekken, hanem banki átutalással teljesíti fizetési kötelezettségeit. Az alábbiakban a leg-
gyakrabban használt NAV számlaszámokat közöljük:

Ha átutalással fizetünk az adóhatóságnak, az átutalás „megjegyzés” nevű rovatában feltétlenül tüntessük fel adószámun-
kat! Mást nem érdemes erre a részre írni, például, hogy melyik időszakra történik a befizetés, azt úgyis az adott adónemben fennál-
ló legrégebbi tartozásunkra számolják el.

8

Ismét meghalt egy ember a Halálúton, a
repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton.
Egy teljesen szabályosan közlekedő taxi-
val ütközött frontálisan. A tragédia a tra-
gédiában, hogy a taxis semmit sem tehe-
tett az ütközés elkerülése érdekében. A
szó szoros értelmében korlátok közé volt
szorítva. Bármennyire profi volt, bármeny-
nyire mestere a szakmájának, semmit
sem tehetett.

Megint meghalt egy ember! Hányadik?
És még hányan fognak meghalni?  Mikor
bontják el a korlátokat? 

(Az illetékes válasza, rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. J. P.)

A ferihegyi gyorsforgalmi út 1940-es
években történő megépítésekor a Ferihe-
gyi repülőtér és a belváros közötti lehető
leggyorsabb közúti kapcsolat biztosítása
volt az elsődleges szempont. Ennek ér-
dekében alakultak ki a külön szintű cso-
mópontok, és a szalagkorláttal elválasz-
tott 2x1 sávos útfelület. A jelenlegi kiala-
kítás biztosítani tudja a nagy sebességű
haladást, azonban az utóbbi években be-
bizonyosodott, hogy zavarérvényességi
és forgalombiztonsági szempontból ag-
gályos a kialakítás.

A szalagkorlát elbontása már ko-
rábban is felmerült, Társaságunk
ezért a tárgyban előzetes felmérése-
ket végzett. A Gyömrői úti szervizút

és a gyorsforgalmi út
pályaszintjei között je-
lentős (körülbelül 40 -
50 centiméteres) szint-
különbség van, ezért
pusztán a korlátok le-
szerelésével nem le-
het biztonságos mű-
szaki megoldást kiala-
kítani.

A korlátsor elbontá-
sával további problémát
okozna a megmaradó
külön szintű műtárgyak környezetében a
fonódások biztosítása, amelynek érde-
kében egyedi forgalomtechnikai jelzés-
rendszer (táblázás, burkolati jelek) kiala-
kítása lenne szükséges. A kialakuló 2x3
sávos úton a forgalmi sávoknak a gyors-
forgalmi úti és a Gyömrői úti ingatlanok
miatt szervizúti, kiszolgáló funkciót is el
kellene látnia, amely miatt sávonkénti
sebességszabályozás lenne szükséges.
A sávonkénti különböző sebességkorlá-
tozás kialakítása a hatályban lévő rende-
leti szabályozások szerint azonban nem
megoldható.

A korlátsor elbontása összegségé-
ben olyan mértékű átalakítást gene-
rál, amely komoly anyagi ráfordítást
igényel. Társaságunknak jelenleg
nem áll rendelkezésére a szükséges

pénzügyi keret
egy ilyen mértékű beruházás megva-
lósítására.

Társaságunk egy korábbi bejelentése
alapján elvégezte a gyorsforgalmi úton
található műtárgyak környezetében a for-
galmi rend felülvizsgálatát. Megállapítást
nyert, hogy a jelenlegi záróvonalak hosz-
sza elegendő, a gépjárművek számára
biztosított az előzési művelet végrehajtá-
sához szükséges úgynevezett rálátási há-
romszög. A fentiek alapján, a gyorsforgal-
mi úton a záróvonalak meghosszabbítá-
sát, és a teljes szakaszon az előzési tila-
lom bevezetését nem tervezzük.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZ-
PONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

Nem lesz változás a repülőtéri gyorsforgalmi úton 

Marad a Halálút!
Elég egy lerobbant autó,

és megáll a forgalom.
Ehhez baleset sem kell...

Adónem Számla megnevezése Számlaszám Információk
kód
103 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni 10032000-06056353 Személyi 

vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla jövedelemadó
124 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, 10032000-06056229 Nyugdíj melletti vál-

őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla lalkozók eü-járuléka 
(a havi fix összeg)

188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, 10032000-06057749 Főállásúak egész-
őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla ségbiztosítási járuléka

125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, 10032000-06056236 Nyugdíjjárulék (főállá-
egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla súak és nyugdíj 

mellettiek egyaránt)
258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla 10032000-06055912 Főállásúak szociális 

hozzájárulási adója
288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla 10032000-01076349 KATA 
138 NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01076985 Késedelmi pótlék
221 NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla 10032000-01076064 Illeték (erre kell fizetni 

a „nullás papír” 
3000 Ft-os illetékét)
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tott 2x1 sávos útfelület. A jelenlegi kiala-
kítás biztosítani tudja a nagy sebességű
haladást, azonban az utóbbi években be-
bizonyosodott, hogy zavarérvényességi
és forgalombiztonsági szempontból ag-
gályos a kialakítás.

A szalagkorlát elbontása már ko-
rábban is felmerült, Társaságunk
ezért a tárgyban előzetes felmérése-
ket végzett. A Gyömrői úti szervizút

és a gyorsforgalmi út
pályaszintjei között je-
lentős (körülbelül 40 -
50 centiméteres) szint-
különbség van, ezért
pusztán a korlátok le-
szerelésével nem le-
het biztonságos mű-
szaki megoldást kiala-
kítani.

A korlátsor elbontá-
sával további problémát
okozna a megmaradó
külön szintű műtárgyak környezetében a
fonódások biztosítása, amelynek érde-
kében egyedi forgalomtechnikai jelzés-
rendszer (táblázás, burkolati jelek) kiala-
kítása lenne szükséges. A kialakuló 2x3
sávos úton a forgalmi sávoknak a gyors-
forgalmi úti és a Gyömrői úti ingatlanok
miatt szervizúti, kiszolgáló funkciót is el
kellene látnia, amely miatt sávonkénti
sebességszabályozás lenne szükséges.
A sávonkénti különböző sebességkorlá-
tozás kialakítása a hatályban lévő rende-
leti szabályozások szerint azonban nem
megoldható.

A korlátsor elbontása összegségé-
ben olyan mértékű átalakítást gene-
rál, amely komoly anyagi ráfordítást
igényel. Társaságunknak jelenleg
nem áll rendelkezésére a szükséges

pénzügyi keret
egy ilyen mértékű beruházás megva-
lósítására.

Társaságunk egy korábbi bejelentése
alapján elvégezte a gyorsforgalmi úton
található műtárgyak környezetében a for-
galmi rend felülvizsgálatát. Megállapítást
nyert, hogy a jelenlegi záróvonalak hosz-
sza elegendő, a gépjárművek számára
biztosított az előzési művelet végrehajtá-
sához szükséges úgynevezett rálátási há-
romszög. A fentiek alapján, a gyorsforgal-
mi úton a záróvonalak meghosszabbítá-
sát, és a teljes szakaszon az előzési tila-
lom bevezetését nem tervezzük.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZ-
PONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

Nem lesz változás a repülőtéri gyorsforgalmi úton 

Marad a Halálút!
Elég egy lerobbant autó,

és megáll a forgalom.
Ehhez baleset sem kell...

Adónem Számla megnevezése Számlaszám Információk
kód
103 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni 10032000-06056353 Személyi 

vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla jövedelemadó
124 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, 10032000-06056229 Nyugdíj melletti vál-

őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla lalkozók eü-járuléka 
(a havi fix összeg)

188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, 10032000-06057749 Főállásúak egész-
őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla ségbiztosítási járuléka

125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, 10032000-06056236 Nyugdíjjárulék (főállá-
egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla súak és nyugdíj 

mellettiek egyaránt)
258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla 10032000-06055912 Főállásúak szociális 

hozzájárulási adója
288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla 10032000-01076349 KATA 
138 NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01076985 Késedelmi pótlék
221 NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla 10032000-01076064 Illeték (erre kell fizetni 

a „nullás papír” 
3000 Ft-os illetékét)
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MM int köztudott, a Margitszigeten meg-
szüntették a taxiállomásokat, és a

taxik is csak annyi ideig maradhatnak a
sorompón belül, mint a többi civil autó.
És ez mindössze 10 perc. Tíz perc, egy
másodperccel sem több! Igaz, a repülő-
téren is csak öt percig lehet a két sorom-
pón belül lenni, de ott az öt percet nem
veszik annyira komolyan. Kollégák tájé-
koztatása szerint van, akit 7–8 perc után
is kienged a számítógépes rendszer. 

De a Margitsziget nem a repülőtér. Itt
tessék komolyan venni a 10 percet! Ép-
pen ezért meglepetéssel nézem a taxis
kollégákat, akik a bal oldali fizetős kapu-
nál sorba állnak, megkockáztatva, hogy
kifutnak az időből, és nekik is fizetni kell.

A kihajtásnál azért van két sorompó,
hogy akiknek nem kell fizetni, azok hala-
déktalanul elhagyhassák a szigetet. A
jobb oldali sorompónál csak egy másod-
percre kell megállni, a számítógép leol-
vassa a rendszámot, és máris tovább le-
het haladni. Horváth András 
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Újabb rÚjabb r epülőjárepülőjár atat ok Budapesok Budapes tt en en 
A turizmus nyári csúcspontján újabb repülőjáratokat üdvözölhet-
tünk Budapesten:

Air Mediterranee   „A” terminál
VLM Airlines          „B” terminál 

Kihajtás Kihajtás 
a Mara Margitszigegitszigetrtről ől 

Nem kell sorba állni a bal oldali sorompónál, a jobb
oldalon gyorsan kienged a számítógépes rendszer

Nincs kivétel!

Helyszín: Józsefváros

Két medvevadász helikopterrel közelíti meg a he-
lyet, ahol vadászni fognak. A pilótával megbeszélik,
hogy másnap ugyanebben az idõben találkoznak. A
pilóta figyelmezteti õket:

– Csak egy medvét lõjenek, mert a helikopter nem
bír el többet.

Másnap meg is érkezik és látja, hogy a két vadász
mellett két medve van kiterítve.

– Mondtam, hogy csak egyet lõjenek, mert a heli-
kopter nem tud többet elvinni!

– Ugyan! – válaszolja az egyik vadász –, tavaly a pi-
lótánknak adtunk 200 dollárt és berakhattuk a gép-
be a két medvét. Magának adunk 300 dollárt.

A pilóta kicsit gondolkodik, de aztán belemegy a
dologba, és elindultak. A helikopter viszont tényleg
nem bírja a terhelést és lezuhan, ám a két vadász túl-
éli a zuhanást.

– Te, hol a francban vagyunk? – kérdezi az egyik.
– Hát, ha jól tájékozódom, akkor körülbelül egy

mérfölddel vagyunk délre attól a helytõl, ahol tavaly
lezuhantunk.
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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 
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Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal
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fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!

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

Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:57  Page 15

Taxi 48o 2013 dec.indd   14 12/11/13   6:42 PM

Szórakozó
hely

Étterem

Cég

Irodaház

Szálloda

2014 a        éve2014 a        éve

Étte
rem

Szálloda

Irodaház

Cég

Cég

Cég

S
zó

ra
ko

zó
he

ly

A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor
Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

Taxi februar 48o.indd   6 2/12/14   2:16 PM

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...
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MM int köztudott, a Margitszigeten meg-
szüntették a taxiállomásokat, és a

taxik is csak annyi ideig maradhatnak a
sorompón belül, mint a többi civil autó.
És ez mindössze 10 perc. Tíz perc, egy
másodperccel sem több! Igaz, a repülő-
téren is csak öt percig lehet a két sorom-
pón belül lenni, de ott az öt percet nem
veszik annyira komolyan. Kollégák tájé-
koztatása szerint van, akit 7–8 perc után
is kienged a számítógépes rendszer. 

De a Margitsziget nem a repülőtér. Itt
tessék komolyan venni a 10 percet! Ép-
pen ezért meglepetéssel nézem a taxis
kollégákat, akik a bal oldali fizetős kapu-
nál sorba állnak, megkockáztatva, hogy
kifutnak az időből, és nekik is fizetni kell.

A kihajtásnál azért van két sorompó,
hogy akiknek nem kell fizetni, azok hala-
déktalanul elhagyhassák a szigetet. A
jobb oldali sorompónál csak egy másod-
percre kell megállni, a számítógép leol-
vassa a rendszámot, és máris tovább le-
het haladni. Horváth András 
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Újabb rÚjabb r epülőjárepülőjár atat ok Budapesok Budapes tt en en 
A turizmus nyári csúcspontján újabb repülőjáratokat üdvözölhet-
tünk Budapesten:

Air Mediterranee   „A” terminál
VLM Airlines          „B” terminál 

Kihajtás Kihajtás 
a Mara Margitszigegitszigetrtről ől 

Nem kell sorba állni a bal oldali sorompónál, a jobb
oldalon gyorsan kienged a számítógépes rendszer

Nincs kivétel!

Helyszín: Józsefváros

Két medvevadász helikopterrel közelíti meg a he-
lyet, ahol vadászni fognak. A pilótával megbeszélik,
hogy másnap ugyanebben az idõben találkoznak. A
pilóta figyelmezteti õket:

– Csak egy medvét lõjenek, mert a helikopter nem
bír el többet.

Másnap meg is érkezik és látja, hogy a két vadász
mellett két medve van kiterítve.

– Mondtam, hogy csak egyet lõjenek, mert a heli-
kopter nem tud többet elvinni!

– Ugyan! – válaszolja az egyik vadász –, tavaly a pi-
lótánknak adtunk 200 dollárt és berakhattuk a gép-
be a két medvét. Magának adunk 300 dollárt.

A pilóta kicsit gondolkodik, de aztán belemegy a
dologba, és elindultak. A helikopter viszont tényleg
nem bírja a terhelést és lezuhan, ám a két vadász túl-
éli a zuhanást.

– Te, hol a francban vagyunk? – kérdezi az egyik.
– Hát, ha jól tájékozódom, akkor körülbelül egy

mérfölddel vagyunk délre attól a helytõl, ahol tavaly
lezuhantunk.
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A budapesti taxisok megdöbbenve figyelték,
hogy sorra tűntek el a TAXIÁLLOMÁS jelző-
táblák a taxiállomásokról a III. kerületben. Fo-
lyamatosan érkeztek fényképek a szerkesztő-
ségbe. Eltűnt a jelzőtábla a Pünkösdfürdői
úton, a Vörösvári úti SZTK előtt, a Heltai Je-
nő téren, a Mátyás Király úton, a Csobánka
téren, a Kolosy téren. 
Természetesen megkerestem Óbuda – Bé-
kásmegyer Önkormányzatát, kérjük vissza a
taxiállomásokat! (A válasz rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. J. P.)

Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata
nem szüntetett meg egyetlen egy taxiállo-
mást sem, hiszen a BKK tartotta fent azo-
kat. A bérleti díjat is nekik fizették be, nem
a III. kerületi Önkormányzatnak. 
A BKK döntött arról saját hatáskör-
ben, hogy nem fizet bérleti díjat az ön-
kormányzatnak és megszünteti a taxi-
állomásokat. 
Javaslom kérelmét elküldeni a BKK illetékes osz-
tályának, ahol bővebb felvilágosítást kaphat Ön és kollégái is.

Sztamenits Adrienn 
főtanácsadó, sajtócsoport-vezető

Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal, Sajtócsoport 

Köszönjük a választ, megkeressük a Budapesti Közlekedési
Központot az óbudai, a csillaghegyi, a békásmegyeri taxiállo-
másokkal kapcsolatban. Az igazsághoz tartozik, hogy a Kolosy
téren – végre – visszakerült a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla.

J. P.
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Visszakerült a taxiállomás jelzőtábla a Kolosy téren

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

Az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 37. § (2) bekezdése
szabályozza ezt a területet. A törvény szerint az adó megfizeté-
sének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési
számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte
(vállalkozói bankszámlával rendelkezők esetén).  Ilyen számlával
nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az
adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy  az adóhatóság pénztárá-
ba (például bankkártyával) befizették.  Minden más esetben az
adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság
számláján a befizetést jóváírják. 

Fentiekből következik, hogy banki átutalás
esetén még a határidő utolsó napján is fizethe-
tünk, de legalább a bank zárás előtt négy órával
(maximum ennyi idő alatt kell teljesülnie az át-
utalásnak). Az adóhatóság kijelölt ügyfélszolgá-
latain bankkártyával is fizethetünk, itt szintén
elegendő (de persze nem kötelező!) az esedé-
kesség utolsó napján indítani a tranzakciót. A
leggyakoribb fizetési mód a taxis egyéni vállal-
kozók körében azonban még mindig a postai
csekkes befizetés. Ezt mindenképpen legalább
3-4 nappal az esedékesség előtt indítsuk, hogy

az adóhatóság számlájára határidőben beér-
kezzen. 

A fenti szabályok minden NAV adó- és já-
rulék esetén érvényesek. Helyi adók (ipar-
űzési, súlyadó stb.) azzal a kiegészítéssel,
hogy ezeken a helyeken (egyelőre) bankkár-
tyás fizetésre nincs mód. 

Időről időre érdemes átnézni, vagy a könyvelővel átnézetni az
adófolyószámlákat is (ma már a fővárosi iparűzési adó-folyó-
számlát is lehet elektronikusan követni). A taxigépkocsi minősí-
tésekor elvárják az iparűzési adó „nullás papírt”, ez most már
évente esedékes. Egy esetleges – akár csak néhány száz forin-
tos – tartozás nagyban késleltetheti a minősítés kiadását. Kocsi-
cserénél pedig ezen felül az összes NAV adónak és járuléknak
rendben kell lennie. Javaslom ezért minden hasonló ügyintézés
megkezdése előtt először is a folyószámlákat ellenőrizni és az
esetleges hátralékokat rendezni.

A közterhek befizetésének esedékessége
A napokban kezde el postázni a vállalkozók részére a Fővárosi Önkor-
mányzat Adó Ügyosztálya az iparűzési adó egyenlegeket. Sokan szem-
besültek azzal, hogy – bár tudomásuk szerint mindig időben fizettek -,
mégis néhányszor tíz-, vagy száz forint késedelmi pótlék jelentkezett a
számlán. Mikor kell fizetni, hogy ez ne legyen? – hangzik el a kérdés.
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Mint arról magazinunkban is be-
számoltunk, a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság XVIII. kerületi
Rendőrkapitánysága nyomozást
folytatott F. Katalin 39 éves bu-
dapesti lakossal szemben sú-
lyos testi sértés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja
miatt.

A gyanúsított 2014. decem-
ber 9-én 9 óra körüli időben egy

közlekedési affér miatt szóvál-
tásba keveredett egy taxisofőrrel
és megfenyegette, hogy részé-
ről az ügy még nem tekinthető
lezártnak. Körülbelül egy órával
később a Budapest XVIII., Mar-
gó Tivadar utcai autómosóban
észrevette, hogy a taxis éppen
gépjárművét mosatja, ahol nem
sokkal később két ismerősével
megjelent. A két férfi a sértettet

súlyosan bántalmazta,
majd elhagyták az épüle-
tet. Kis idő múlva a gyanú-
sított és két ismeretlen tár-
sa visszatértek, majd a nő

egyértelműen a taxis tudomásá-
ra hozta, hogy a közlekedési vita
folyományaként verette őt meg. 

A súlyos sérüléseket szenve-
dő férfihoz riasztották a mentő-
ket.  Az Országos Mentőszolgá-
lat helyszínre érkező munkatár-
sai megállapították, hogy a taxis
a bántalmazás során 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.
Ezután indult büntetőeljárás,

amelyben a felbujtó nőt az ese-
tet követően röviddel gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Idő közben a Budapesti
Rendőr-főkapitányság XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitánysága az el-
járást befejezte, a keletkezett
ügyiratokat vádemelési javaslat-
tal az illetékes ügyészségnek
megküldte. Tárgyalás legkoráb-
ban késő ősszel várható, ahol el
kell számolni tettéről a verésre
felbujtó nőnek csakúgy, mint a
bántalmazást végrehajtó két fér-
finak is.

k.z.t. 
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Korábban csak néhány autóval és néhány állványos fényképezőgép-
pel mértek sebességet Budapesten. A taxisok már kívülről tudták
azt az egy tucatnyi helyet, ahol sebességet mértek. Azonban az el-
múlt időszakban tucatnyi sebességmérő szerkezetet szereztek be a
rendőrök. Az alább felsorolt helyszíneken volt az elmúlt időszakban
sebességmérés, várhatóan az elkövetkező időszakban is itt találhat-
juk majd a közlekedési rendőröket, ugyanebből a célból. A lista
csak tájékoztató jellegű, az eltérésekért nem vállalunk felelősséget! 

I. kerület
Attila út                                                                nappal
Szentháromság tér                                                nappal 

II. kerület
Hűvösvölgyi út                                                    nappal - éjjel
Máriaremetei út                                                   nappal - éjjel 
Zöldlomb út                                                         nappal - éjjel

III. kerület
Aranyhegyi út                                                       nappal - éjjel
Bécsi út                                                                 nappal - éjjel
Szentendrei út                                                       nappal - éjjel

IV. kerület
Baross utca                                                          nappal - éjjel 
Fóti út                                                                  nappal - éjjel

VI. kerület
Andrássy út                                                         nappal - éjjel
Bajcsy – Zsilinszky út                                         nappal - éjjel
Podmaniczky utca                                               nappal - éjjel
Teréz körút                                                                              éjjel 

VII. kerület 
Dózsa György út                                                    nappal - éjjel

VIII. kerület
Elnök utca                                                            nappal
Orczy út                                                               nappal 
Vajda Péter utca                                                  nappal 

IX. kerület
Illatos út                                                               nappal - éjjel

Távíró utca                                                           nappal - éjjel 
Vágóhíd utca                                                        nappal - éjjel

X. kerület
Gergely utca                                                         nappal
Harmat utca                                                          nappal 
Vaspálya utca                                                       nappal - éjjel

XI. kerület
Andor utca                                                           nappal - éjjel 
Budafoki út                                                          nappal - éjjel
Nagyszőlős utca                                                   nappal - éjjel

XII. kerület 
Budakeszi út                                                         nappal - éjjel
Istenhegyi út                                                         nappal - éjjel
Jagelló út                                                              nappal 
Zugligeti út                                                           nappal  

XIII. kerület
Fiastyúk utca                                                         nappal
Hegedűs Gyula utca                                              nappal 
Lehel út                                                                 nappal
Róbert Károly körút                                              nappal 
Röppentyű utca                                                     nappal 
Tatai út                                                                  nappal 
Váci út                                                                  nappal - éjjel 
Vágány utca                                                          nappal 

XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor                                                   nappal 
Csömöri út                                                           nappal 
Fogarasi út                                                           nappal
Kacsóh Pongrác út                                               nappal 
Mogyoródi út                                                       nappal 

XV. kerület
Károlyi Sándor út                                                 nappal - éjjel
Késmárk utca                                                        nappal 
Pázmány Péter utca                                               nappal 
Rákos út                                                              éjjel
Szerencs utca                                                        nappal - éjjel 
Vasutastelep utca                                                  nappal - éjjel

Sebességellenőrzési helyszínek Budapesten, 22 00 11 55 -- bb ee nn

Bíróság előtt a taxisverésre felbujtó nő

Közlekedési vitából súlyos testi sértés
Vádemelési javaslattal zárult annak a nőnek az ügye, aki még
2014 decemberében felbujtott két férfit arra, hogy egy taxisofőrt
megverjenek, akivel korábban közlekedési vitába keveredett. A
sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
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XVI. kerület
Bökényföldi út                                                     nappal - éjjel
Margit utca                                                          nappal 
Ostoros utca                                                        nappal 
Pesti határút                                                        nappal
Rákospalotai határút                                           nappal - éjjel
Szlovák út                                                           nappal - éjjel
Újszász utca                                                        nappal - éjjel

XVII. kerület
Liget sor                                                                nappal - éjjel
Péceli út                                                                nappal
Szent Imre herceg út                                             nappal - éjjel
Zrínyi utca                                                            nappal - éjjel

XVIII. kerület
Gyömrői út                                                           nappal - éjjel
Királyhágó út                                                        nappal  
Nefelejcs                                                               nappal - éjjel

XIX. kerület 
Báthory utca                                                       nappal - éjjel
Határ út                                                               nappal - éjjel
Hunyadi utca                                                      nappal - éjjel
Zalaegerszeg utca                                               nappal 

XX. kerület
Határ út                                                                nappal - éjjel
Jókai út                                                            éjjel 
Török Flóris utca                                                 nappal - éjjel

XXI. kerület
Ady Endre utca                                                  nappal - éjjel
Hollandi út                                                         nappal - éjjel
Kossuth Lajos utca                                             nappal - éjjel
II. Rákóczi Ferenc út                                nappal - éjjel

XXII. kerület
Balatoni út                                          nappal - éjjel
Bartók Béla út                                                         nappal - éjjel
Dózsa György út                                         nappal - éjjel
Gádor utca                                                nappal - éjjel
Háros  út                                                    nappal - éjjel

XXIII. kerület
Grassalkovich út                                              nappal - éjjel
Ócsai út                                                                          nappal 
Szent László út                                                               nappal

Forrás: 
police.hu  / Sebességellenőrzés Budapesten
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Vádemelés a Budapest Airport tenderének 
korrupciós ügyében

Öten a vádlottak padján
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a Budapest Airport Zrt.
2006-ban kiírt taxipályázatával összefüggésben elkövetett vesz-
tegetés, valamint a cég sérelmére 2006 és 2010 között elköve-
tett, összesen félmilliárd forintos kárt okozó csalás miatt öt em-
ber ellen – közölte a főügyész.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta: az ügy elsőren-
dű vádlottja a vádbeli időszak egy részében jogi előadóként dolgozott a
Budapest Airportnál, szintén vádlott a cég volt jogi igazgatója, a taxitár-
saság tényleges irányítója és egyik alkalmazottja, valamint egy ügyvéd.
A vádirat szerint a Budapest Airport Zrt. új vezetősége 2006 májusában
nyílt pályázatot hirdetett alkalmi, azaz nem rendelt taxiszolgáltatás nyúj-
tására a repülőtér utasainak.

A gazdasági társaság korábban is végzett a repülőtéren szolgáltatást,
ami jól jövedelmezett, ezért a cég irányítója mindenképpen nyerni akart
a pályázaton. Ennek érdekében a tender kiírása után – az ügyvéd köz-
reműködésével – megállapodott a jogi előadóval és a jogi igazgatóval,
hogy 11 millió forint fejében segítsék győzelemhez őket.

A jogi előadó és a jogi igazgató ezután az ügyvéden keresztül ellátta
a taxitársaság irányítóját belső információkkal, segédanyagokkal, tájé-
koztatta a többi ajánlat tartalmáról és a belső megbeszélésekről. A vád-
lottak összehangolt munkája eredményeként a pályázat nyertese ez a
cég lett, az érte kapott pénzen pedig a jogi előadó, a jogi igazgató és
az ügyvéd osztozott.

A vád szerint a szolgáltatási szerződés megkötése után a jogi előadó
és a jogi igazgató további készpénzért vállalta: munkáltatójuk, a Buda-
pest Airport Zrt. gazdasági érdekeivel szemben a taxitársaság irányító-
jának segítséget nyújtanak abban, hogy ne kelljen megfizetnie a szerző-
désben vállalt szolgáltatási díjat. A két vádlott több millió forint jogtalan
előny ellenében abban is közreműködött, hogy a szolgáltatási szerző-
dést a Budapest Airport hátrányára módosítsák.

A taxitársaság irányítója azzal is megtévesztette a részvénytársaságot,
hogy alkalmazottja közreműködésével éveken keresztül lényegesen ke-
vesebb fuvart jelentett nekik, mint amennyit ténylegesen teljesített – de-
rül ki a fővárosi főügyész közleményéből.

k.z.t.

A feleség jó késõn tér haza bevásárló körútjáról és
mit tesz Isten, félreérthetetlen helyzetben találja
férjurát egy csinos ifjú hölggyel. Óriási patália, asz-
szony elõrángatja a bõröndöt és röpke csomagolás
után épp elviharzana, amikor a férje megállítja:

– Csak egy szóra, drágám! Mielõtt elmész, szeret-
ném, ha meghallgatnád, hogy is történt ez a dolog.

Szóval jövök hazafelé a kocsival, zuhog az esõ,
amikor az út mentén megláttam ezt a hölgyet, el-
gyötörve, fáradtan, csapzottan. Hazahoztam és
összeütöttem neki egy vacsorát abból a húsból, amit
te a hûtõben hagytál, mert elfelejtetted megsütni.
Egy szétázott szandál volt a lábán, úgyhogy odaad-
tam neki az egyik, még teljesen jó cipõdet, amit csak
azért nem hordasz, mert állítólag kiment a divatból.
Fázott, úgyhogy ráadtam azt a pulcsit, amit a szüle-
tésnapodra vettem, de sohasem hordtad, mert nem
tetszett a színe. A nadrágja is átázott, úgyhogy ad-
tam neki egyet a tieidbõl, ami még teljesen jó, csak
te már … khm … kinõtted. Ezután, mikor menni ké-
szült, még visszafordult az ajtóból és megkérdezte:

– Mondd, van még valami, amit a feleséged mos-
tanában már nem használ?

– És én megmutattam neki… Hát, így történt,
drágám..

* * *
A piros lámpánál fékez egy motor, megáll, majd el-

dõl. Egy autós észreveszi és megszólal:
– Segíthetek, uram?
– Nem, köszönöm. Tudja, csak a feleségem hagyott el.
– Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál fel-

boruljon.
– Dehogyisnem!  Elvitte magával az oldalkocsit…

* * *
Az apuka behozza a csupa sár és maszat kisfiút a

játszótérrõl.
– Hát te meg hogy nézel ki? – rivall rá az anyja. –

Ezért egy akkora pofont…
– Várj! – kiált az apa. – Elõbb mosdassuk meg! Le-

het, hogy nem is a mi gyerekünk…
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Mint arról magazinunkban is be-
számoltunk, a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság XVIII. kerületi
Rendőrkapitánysága nyomozást
folytatott F. Katalin 39 éves bu-
dapesti lakossal szemben sú-
lyos testi sértés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja
miatt.

A gyanúsított 2014. decem-
ber 9-én 9 óra körüli időben egy

közlekedési affér miatt szóvál-
tásba keveredett egy taxisofőrrel
és megfenyegette, hogy részé-
ről az ügy még nem tekinthető
lezártnak. Körülbelül egy órával
később a Budapest XVIII., Mar-
gó Tivadar utcai autómosóban
észrevette, hogy a taxis éppen
gépjárművét mosatja, ahol nem
sokkal később két ismerősével
megjelent. A két férfi a sértettet

súlyosan bántalmazta,
majd elhagyták az épüle-
tet. Kis idő múlva a gyanú-
sított és két ismeretlen tár-
sa visszatértek, majd a nő

egyértelműen a taxis tudomásá-
ra hozta, hogy a közlekedési vita
folyományaként verette őt meg. 

A súlyos sérüléseket szenve-
dő férfihoz riasztották a mentő-
ket.  Az Országos Mentőszolgá-
lat helyszínre érkező munkatár-
sai megállapították, hogy a taxis
a bántalmazás során 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.
Ezután indult büntetőeljárás,

amelyben a felbujtó nőt az ese-
tet követően röviddel gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Idő közben a Budapesti
Rendőr-főkapitányság XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitánysága az el-
járást befejezte, a keletkezett
ügyiratokat vádemelési javaslat-
tal az illetékes ügyészségnek
megküldte. Tárgyalás legkoráb-
ban késő ősszel várható, ahol el
kell számolni tettéről a verésre
felbujtó nőnek csakúgy, mint a
bántalmazást végrehajtó két fér-
finak is.

k.z.t. 
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Korábban csak néhány autóval és néhány állványos fényképezőgép-
pel mértek sebességet Budapesten. A taxisok már kívülről tudták
azt az egy tucatnyi helyet, ahol sebességet mértek. Azonban az el-
múlt időszakban tucatnyi sebességmérő szerkezetet szereztek be a
rendőrök. Az alább felsorolt helyszíneken volt az elmúlt időszakban
sebességmérés, várhatóan az elkövetkező időszakban is itt találhat-
juk majd a közlekedési rendőröket, ugyanebből a célból. A lista
csak tájékoztató jellegű, az eltérésekért nem vállalunk felelősséget! 

I. kerület
Attila út                                                                nappal
Szentháromság tér                                                nappal 

II. kerület
Hűvösvölgyi út                                                    nappal - éjjel
Máriaremetei út                                                   nappal - éjjel 
Zöldlomb út                                                         nappal - éjjel

III. kerület
Aranyhegyi út                                                       nappal - éjjel
Bécsi út                                                                 nappal - éjjel
Szentendrei út                                                       nappal - éjjel

IV. kerület
Baross utca                                                          nappal - éjjel 
Fóti út                                                                  nappal - éjjel

VI. kerület
Andrássy út                                                         nappal - éjjel
Bajcsy – Zsilinszky út                                         nappal - éjjel
Podmaniczky utca                                               nappal - éjjel
Teréz körút                                                                              éjjel 

VII. kerület 
Dózsa György út                                                    nappal - éjjel

VIII. kerület
Elnök utca                                                            nappal
Orczy út                                                               nappal 
Vajda Péter utca                                                  nappal 

IX. kerület
Illatos út                                                               nappal - éjjel

Távíró utca                                                           nappal - éjjel 
Vágóhíd utca                                                        nappal - éjjel

X. kerület
Gergely utca                                                         nappal
Harmat utca                                                          nappal 
Vaspálya utca                                                       nappal - éjjel

XI. kerület
Andor utca                                                           nappal - éjjel 
Budafoki út                                                          nappal - éjjel
Nagyszőlős utca                                                   nappal - éjjel

XII. kerület 
Budakeszi út                                                         nappal - éjjel
Istenhegyi út                                                         nappal - éjjel
Jagelló út                                                              nappal 
Zugligeti út                                                           nappal  

XIII. kerület
Fiastyúk utca                                                         nappal
Hegedűs Gyula utca                                              nappal 
Lehel út                                                                 nappal
Róbert Károly körút                                              nappal 
Röppentyű utca                                                     nappal 
Tatai út                                                                  nappal 
Váci út                                                                  nappal - éjjel 
Vágány utca                                                          nappal 

XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor                                                   nappal 
Csömöri út                                                           nappal 
Fogarasi út                                                           nappal
Kacsóh Pongrác út                                               nappal 
Mogyoródi út                                                       nappal 

XV. kerület
Károlyi Sándor út                                                 nappal - éjjel
Késmárk utca                                                        nappal 
Pázmány Péter utca                                               nappal 
Rákos út                                                              éjjel
Szerencs utca                                                        nappal - éjjel 
Vasutastelep utca                                                  nappal - éjjel

Sebességellenőrzési helyszínek Budapesten, 22 00 11 55 -- bb ee nn

Bíróság előtt a taxisverésre felbujtó nő

Közlekedési vitából súlyos testi sértés
Vádemelési javaslattal zárult annak a nőnek az ügye, aki még
2014 decemberében felbujtott két férfit arra, hogy egy taxisofőrt
megverjenek, akivel korábban közlekedési vitába keveredett. A
sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
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XVI. kerület
Bökényföldi út                                                     nappal - éjjel
Margit utca                                                          nappal 
Ostoros utca                                                        nappal 
Pesti határút                                                        nappal
Rákospalotai határút                                           nappal - éjjel
Szlovák út                                                           nappal - éjjel
Újszász utca                                                        nappal - éjjel

XVII. kerület
Liget sor                                                                nappal - éjjel
Péceli út                                                                nappal
Szent Imre herceg út                                             nappal - éjjel
Zrínyi utca                                                            nappal - éjjel

XVIII. kerület
Gyömrői út                                                           nappal - éjjel
Királyhágó út                                                        nappal  
Nefelejcs                                                               nappal - éjjel

XIX. kerület 
Báthory utca                                                       nappal - éjjel
Határ út                                                               nappal - éjjel
Hunyadi utca                                                      nappal - éjjel
Zalaegerszeg utca                                               nappal 

XX. kerület
Határ út                                                                nappal - éjjel
Jókai út                                                            éjjel 
Török Flóris utca                                                 nappal - éjjel

XXI. kerület
Ady Endre utca                                                  nappal - éjjel
Hollandi út                                                         nappal - éjjel
Kossuth Lajos utca                                             nappal - éjjel
II. Rákóczi Ferenc út                                nappal - éjjel

XXII. kerület
Balatoni út                                          nappal - éjjel
Bartók Béla út                                                         nappal - éjjel
Dózsa György út                                         nappal - éjjel
Gádor utca                                                nappal - éjjel
Háros  út                                                    nappal - éjjel

XXIII. kerület
Grassalkovich út                                              nappal - éjjel
Ócsai út                                                                          nappal 
Szent László út                                                               nappal

Forrás: 
police.hu  / Sebességellenőrzés Budapesten

15

Vádemelés a Budapest Airport tenderének 
korrupciós ügyében

Öten a vádlottak padján
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a Budapest Airport Zrt.
2006-ban kiírt taxipályázatával összefüggésben elkövetett vesz-
tegetés, valamint a cég sérelmére 2006 és 2010 között elköve-
tett, összesen félmilliárd forintos kárt okozó csalás miatt öt em-
ber ellen – közölte a főügyész.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta: az ügy elsőren-
dű vádlottja a vádbeli időszak egy részében jogi előadóként dolgozott a
Budapest Airportnál, szintén vádlott a cég volt jogi igazgatója, a taxitár-
saság tényleges irányítója és egyik alkalmazottja, valamint egy ügyvéd.
A vádirat szerint a Budapest Airport Zrt. új vezetősége 2006 májusában
nyílt pályázatot hirdetett alkalmi, azaz nem rendelt taxiszolgáltatás nyúj-
tására a repülőtér utasainak.

A gazdasági társaság korábban is végzett a repülőtéren szolgáltatást,
ami jól jövedelmezett, ezért a cég irányítója mindenképpen nyerni akart
a pályázaton. Ennek érdekében a tender kiírása után – az ügyvéd köz-
reműködésével – megállapodott a jogi előadóval és a jogi igazgatóval,
hogy 11 millió forint fejében segítsék győzelemhez őket.

A jogi előadó és a jogi igazgató ezután az ügyvéden keresztül ellátta
a taxitársaság irányítóját belső információkkal, segédanyagokkal, tájé-
koztatta a többi ajánlat tartalmáról és a belső megbeszélésekről. A vád-
lottak összehangolt munkája eredményeként a pályázat nyertese ez a
cég lett, az érte kapott pénzen pedig a jogi előadó, a jogi igazgató és
az ügyvéd osztozott.

A vád szerint a szolgáltatási szerződés megkötése után a jogi előadó
és a jogi igazgató további készpénzért vállalta: munkáltatójuk, a Buda-
pest Airport Zrt. gazdasági érdekeivel szemben a taxitársaság irányító-
jának segítséget nyújtanak abban, hogy ne kelljen megfizetnie a szerző-
désben vállalt szolgáltatási díjat. A két vádlott több millió forint jogtalan
előny ellenében abban is közreműködött, hogy a szolgáltatási szerző-
dést a Budapest Airport hátrányára módosítsák.

A taxitársaság irányítója azzal is megtévesztette a részvénytársaságot,
hogy alkalmazottja közreműködésével éveken keresztül lényegesen ke-
vesebb fuvart jelentett nekik, mint amennyit ténylegesen teljesített – de-
rül ki a fővárosi főügyész közleményéből.

k.z.t.

A feleség jó késõn tér haza bevásárló körútjáról és
mit tesz Isten, félreérthetetlen helyzetben találja
férjurát egy csinos ifjú hölggyel. Óriási patália, asz-
szony elõrángatja a bõröndöt és röpke csomagolás
után épp elviharzana, amikor a férje megállítja:

– Csak egy szóra, drágám! Mielõtt elmész, szeret-
ném, ha meghallgatnád, hogy is történt ez a dolog.

Szóval jövök hazafelé a kocsival, zuhog az esõ,
amikor az út mentén megláttam ezt a hölgyet, el-
gyötörve, fáradtan, csapzottan. Hazahoztam és
összeütöttem neki egy vacsorát abból a húsból, amit
te a hûtõben hagytál, mert elfelejtetted megsütni.
Egy szétázott szandál volt a lábán, úgyhogy odaad-
tam neki az egyik, még teljesen jó cipõdet, amit csak
azért nem hordasz, mert állítólag kiment a divatból.
Fázott, úgyhogy ráadtam azt a pulcsit, amit a szüle-
tésnapodra vettem, de sohasem hordtad, mert nem
tetszett a színe. A nadrágja is átázott, úgyhogy ad-
tam neki egyet a tieidbõl, ami még teljesen jó, csak
te már … khm … kinõtted. Ezután, mikor menni ké-
szült, még visszafordult az ajtóból és megkérdezte:

– Mondd, van még valami, amit a feleséged mos-
tanában már nem használ?

– És én megmutattam neki… Hát, így történt,
drágám..

* * *
A piros lámpánál fékez egy motor, megáll, majd el-

dõl. Egy autós észreveszi és megszólal:
– Segíthetek, uram?
– Nem, köszönöm. Tudja, csak a feleségem hagyott el.
– Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál fel-

boruljon.
– Dehogyisnem!  Elvitte magával az oldalkocsit…

* * *
Az apuka behozza a csupa sár és maszat kisfiút a

játszótérrõl.
– Hát te meg hogy nézel ki? – rivall rá az anyja. –

Ezért egy akkora pofont…
– Várj! – kiált az apa. – Elõbb mosdassuk meg! Le-

het, hogy nem is a mi gyerekünk…
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Sport
Sok mindenről ez idő szerint nem lehet írni.
Folynak az előkészületek a magyar–román
futballmérkőzéssel kapcsolatban. Megkez-
dődött a jegyek árusítása, stb. Ja, és még va-
lami: nyerünk! Hosszú Katinka világrekord-
dal nyerte a kétszázas vegyes úszást! Fan-
tasztikus! Gratulálunk!

Gasztronómia
Most egy olyan élményt osztanék meg vele-
tek – természetesen főzésről van szó –, amit
nem én készítettem, csak élveztem.

Július utolsó napján a jó sorsom Visegrá-
dig röpített. Dél körüli időben indultam visz-
sza és azt latolgattam, hol kellene ebédelni?
Sorra lőttem ki az ismert helyeket. Tulajdon-
képpen mindenhol ért már meglepetés – jó
és rossz is. Elhatároztam, új helyet keresek.
Szentendre határában már ordított a gyom-
rom egy „diabetikus” ebédért. Már-már le-
mondtam az újdonság élményéről, amikor
valami azt súgta, „balra át”! Bekanyarodtam

a Pap-szigetre. Szocreál tábor bejáratánál
kamaszos félszegséggel érdeklődtem az ét-
terem nyitva tartása felől. Bájos kisasszony
igazított szívélyesen: „..a taxis bácsi menjen
egyenesen, ott tud parkolni és aztán fel a
lépcsőn.” Ajaj, „taxis bácsi”! Egy világ omlott
össze bennem! Mindegy, felmentem a te-
raszra. Kedves, múltat idéző egyszerűség. A
terasz félig telt. A kövér cseppekben eleredő
eső ad még valami pluszt a rekkenő hőség-
ben. A körülöttem lévő asztaloknál csivitelő
lánykák és fiúk várták az egyébként bőséges
ebédet. A pincér szinte teljes egészében
üres tányérokat szedett le. Azonnal arra gon-
doltam, itt az én harcsa halászlém. És a pin-
cér megerősített, a túrós csuszám is finom
lesz. Így is volt. A harcsa halászlé fantaszti-
kusan sikerült. Sűrű, paprikával nem csak
megszórt, hanem elegyített, sötétpiros szí-
nű, telített ízű, megfelelően csípős levet kap-
tam. Forrón tálalva, a filézett, előre sózott,
fogkemény harcsaszeletekkel nekem igazi
gasztronómiai élményt jelentett. Ez jobb,

mint a mi díjnyertes halászlénk!  Mondom
ezt annak ellenére, hogy Hortobágyi Józsi
barátommal nagyon büszkék vagyunk a hat
évvel ezelőtt Újbudán nyert első, és mellé az
összes külön díjainkra. Azokat a díjakat meg-
érdemeltük, de ami igaz, az igaz, ez a halász-
lé még finomabb volt! Na és lássatok cso-
dát, miután elmondtam a szimpatikus és ud-
varias pincérnek – tapasztalt bográcsfőző
lévén – az elismerő véleményemet, az asztal-
hoz kijött a séf, az üzlet tulajdonosa és meg-
köszönte a dicsérő szavakat. Ez így rendben
van, de hol itt a csoda?

Nos, a tulajt Seregi Imrének hívják. Régi
taxis család sarja, aki a Camping Csárda
üzemeltetése mellett a Dunakanyar Taxinál
dolgozik, vagyis taxisofőr. Ezért határoztam
el, hogy megosztom veletek az élményemet,
hiszen nem általános ma még, hogy a túrós
csusza gyúrt, tépett tésztából készüljön,
mint itt a Camping Csárdában! 

Keressétek meg Ti is, ha arra jártok! Meg-
éri!  Sanyi231
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Csinos lány lép be a presszóba, és rögtön
megkeresi a pincért: 

– Kérem, nem volt itt egy fiatalember,
aki egy kék ruhás nõre várt?

– De igen – feleli a pincér. – Várt is vagy
fél órát, aztán elment. Egy zöld ruhás
nõvel…

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Könnyebben juthatnak hozzá az adatainkhoz

Óvatosan a külhoni szabálysértésekkel
Július 1-jén lépett hatályba a szabálysértési törvénynek az a módosítá-
sa, amely szerint a magyar gépjárművel külföldön elkövetett szabálysér-
tés esetén – az ottani hatóság megkeresésére – meg kell adni a magyar
üzembentartó adatait. Emellett újabb szervezetek kaptak jogosultságot
adataink hozzáféréséhez idehaza is.

Kétoldalú megállapodások és európai uniós jogszabályok alapján ez idáig is lehe-
tősége nyílt a külföldi hatóságnak arra, hogy aki közlekedési szabálysértést köve-
tett el az unió területén, a szabályszegő gépjármű tulajdonosának kikérje adatát,
majd a bírságot megküldje az érintettnek, amit a helyi jegyző érvényesített, szedett
be. A gyakorlatban 75 euró alatt azonban ezzel nem foglalkoztak a külhoni hatósá-
gok. Július elsejével azonban változtak a hazai jogszabályi körülmények, egyszerű-
sítették ezt a folyamatot. A külföldi szabálysértési hatóság – a gépjármű rendszá-
mának és gyártmányának megküldésével – annak a személynek a járműnyilvántar-
tásban rögzített adatait kérheti, aki a cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzem-
bentartója volt. A kérelmet a magyar legfőbb ügyésznek kell küldeni, az pedig to-
vábbítja a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek. Ez utóbbi 15 napon
belül megküldi a kért adatokat a legfőbb ügyésznek, ő továbbítja a megkereső kül-
földi hatóságnak. 

A közúti nyilvántartási törvény is módosult július 1-jén. Azóta új szervezetek is au-
tomatikusan kereshetnek a nyilvántartásban. A jogszabályban az áll, hogy a közúti
közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közigazgatási bírságolási eljá-
rás során – a rendőrség és a katasztrófavédelmi hatóság mellett – mások is jogo-
sultak a nyilvántartásban való automatikus keresésre. Az új két jogosult, az autópá-
lyák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos díj ellenőr-
zésre feljogosított, valamint az úthasználati díj ellenőrzésére kijelölt szervezet.

A gyakorlatban e szervezetek számára is egyszerűsödik az eljárás, így aki „meg-
feledkezik” az útdíj megfizetéséről, annak a gépjárműnek az üzembentartói adatai-
hoz közvetlenül kap hozzáférést az ellenőrzésre jogosult szervezet, míg korábban
az adott esetben csak több áttételen keresztül valósulhatott meg. Érdemes tehát
komolyabban venni a szabályokat, előírásokat idehaza éppúgy, mint határainkon kí-
vül. k.z.t.

VVálaszálaszoltolt ak ak 
a főva főv árár osi illeosi ille téktékesek esek 

Tájékoztattam Budapest Főpolgármesterét és a
Budapesti Közlekedési Központ vezetőjét a buda-
pesti taxis szakmában fellelhető gondokról, ame-
lyekről ti is olvashattok szakmai lapunkban, hó-
napról, hónapra. (A válasz rövidítve, szerkesztve.
Kiemelés tőlem J. P.)

A levelében felvázolt állapotokra megoldást je-
lenthet a taxis üzletágat egységesen szabály-
zó, és a szabályok betartásáért felelős szerveze-
teknek valós eszközöket biztosító országos
hatáskörű kormányrendelet, amelynek kiadását
a Budapesti Közlekedési Központ is várja.

Budapesti Közlekedési Központ 

A budapesti taxisok a fővárosi vezetőkre várnak,
hogy megoldódjanak a problémák. A fővárosi ve-
zetők meg a kormányra, mely június végén meg-
hozta a döntését. Várjuk tehát a Főváros lépé-
sét…

Juhász Péter
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Fizetési könnyítés

Új útmutató

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapelvként írja elő,
hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a tör-
vényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást
mérsékelni, illetve fizetési könnyítést engedélyezni a törvényes
keretek között, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülmé-
nyei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. 

A fizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére
csak ténylegesen fennálló tartozás vonatkozásában kerülhet
sor. Ez azt jelenti, hogy a már átvezetéssel, vagy befizetéssel
rendezett fizetési kötelezettséget e jogszabály alapján nem le-
het mérsékelni. Az adófolyószámlán könyvelt automatikusan fel-
számított késedelmi pótlék azonban mérsékelhető, amennyiben
a törvényi feltételek fennállnak.

Tőketartozást csak magánszemély kérelmező esetén lehet
mérsékelni vagy elengedni. Jogi személyek (bt, kft, stb.) ügyé-
ben a jogszabály a szankciók, például bírság, vagy pótlék mér-
séklésére nyújt lehetőséget.

Magánszemély adózónál az a legfőbb mérlegelési szempont,
hogy a tartozás megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti-e.

Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék-
és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, vagy
akár el is engedheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a
magánszemély (egyéni vállalkozó) tevékenységét ellehetetleníte-
né. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének
vagy egészének megfizetéséhez kötheti. 

Nem engedélyezhető fizetési könnyí-
tés az alkalmazottaktól levont személyi
jövedelemadóra és járulékokra.

A törvény értelmében fizetési könnyí-
tés a következő feltételek együttes meg-
léte esetén engedélyezhető:

• az adósnak fizetési nehézsége áll
fenn, amely miatt a tartozások azonnali
vagy egyösszegű megfizetésére nem
képes,

• a fizetési nehézség kialakulása a
kérelmezőnek nem róható fel, vagy
annak elkerülése érdekében úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben
tőle elvárható,

• a fizetési nehézség átmeneti jellegű,
tehát az adótartozás későbbi időpontban
való megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemélyek részére a fizetési
nehézség felróható kialakulásának fi-
gyelmen kívül hagyásával is engedé-
lyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérel-
mező igazolja vagy valószínűsíti, hogy
az adó azonnali vagy egyösszegű meg-
fizetése családi, jövedelmi, vagyoni és
szociális körülményeire is tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Fentiek azt jelentik, hogy a fizetési
könnyítés engedélyezése nem automati-
kus, arra csak a törvényben meghatáro-
zott feltételek fennállásakor van lehető-
ség.

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem
teljesítése esetén pótlékot számít fel az adóhatóság, de a pót-
lék kiszabása az adózó kérelmére vagy hivatalból kivételes mél-
tánylást érdemlő esetben mellőzhető. A benyújtott kérelemben

célszerű kitérni a pótlék elengedésének igényére.
Ha a kérelmező a határozatban szereplő feltételeket

nem teljesíti, a futamidőre felszámított kedvezőbb mér-
tékű pótlék, vagy a teljes pótlékmentesség kedvezmé-
nyét is elveszíti, ami azt jelenti, hogy a kedvezménnyel
érintett, meg nem fizetett tartozás után késedelmi pót-
lék kerül felszámításra. 

A határozatban feltételként  kötheti ki a hatóság a kedvez-
mény elvesztését, ha a kérelmező a fizetési könnyítés időtarta-
ma alatt esedékessé váló aktuális adófizetési kötelezettségeit, il-
letve adókötelezettségeit (például bevallások benyújtása) nem
teljesíti,

A rövid időn belül egymást követően sorozatosan benyújtott
fizetési könnyítési kérelmek engedélyezése (akár a korábbi át-
ütemezés nem teljesítéséről, akár új tartozásról van szó) elvileg
nem kizárt, de a kérelmek folyamatos ismétlődése megkérdője-
lezi a fizetési nehézség átmeneti jellegét.

Magánszemély adózónál a fizetési könnyítési kérelem elbírá-
lásakor vizsgálja az adóhatóság, hogy a kérelmező családi, jöve-
delmi, vagyoni és szociális körülményeihez mérve a tartozás
azonnali vagy egyösszegű megfizetése mennyiben jelent arány-
talanul súlyos megterhelést. Az adózó jövedelmi és vagyoni vizs-
gálatánál figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló informáci-
ók nincsenek-e feltűnő aránytalanságban egymással. A kérelem-
ben érdemes az esetleges vagyontárgyakat teljeskörűen feltün-
tetni (ingatlanok, gépkocsik, stb.), mert ezt az elbírálás során az
adóhatóság ellenőrzi a központi nyilvántartásokban.

A fizetési könnyítési kérelem  egyéni vállalkozók esetén kizá-
rólag elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül a
FAM01-es nyomtatványon nyújtható be. Az elbírálási idő 30 nap,
ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható. 

Meghatározott feltételek mellett az adózó adójának mérsék-
léséről és fizetési könnyítéséről dönthet a NAV. Az enyhítési
lehetőségekről, kötelezettségekről és a követendő eljárásról
a minap új útmutatót adott ki az adóhatóság.

Etikátlan viselkedés csendes címkiadásnál (3. rész)  
Már kétszer foglalkoztuk az etikátlan viselkedéssel a csendes címkiadásnál. Jó lenne össze-
foglalni a témát, de fizikailag lehetetlen, mert naponta változnak a dolgok! Amit ma még
megtehettünk, lehet, az holnap már etikátlan. Vagy lehet, ami tegnap még etikátlan volt, az
ma már szabályos. Esetleg, amit engednek az egyik taxis cégnél, az a másiknál tiltott…

Például korábban említettem, hogy az egyik taxitársaságnál, akár a konyhában, vagy reg-
gelizés közben, vagy a kertben kapálás közben is fel lehet venni a címet. Csilingel a szerke-
zet, a kolléga eldönti, hogy kell-e, vagy sem. Ha valami változás van, például kiderül, van egy
kiskutya is az utasnál, akkor URH berendezésen keresztül keresik a kollégát. Ha nem je-
lentkezik, akkor felhívják telefonon.

Ugyanakkor a másik taxitársaságnál ilyen esetben keresik az URH-n, ha nem jelentkezik,
következmények nélkül elveszik tőle a címet. A harmadik társaságnál viszont büntetés is jár
érte, ha nem ül a volán mögött a címfelvételnél. De nem lehet összefoglalni az etikátlan vi-
selkedést, mert újabb és újabb etikátlan cselekedeteket találnak ki a taxis kollégák.

Korábban rájöttek néhányan, hogy az okostelefonnal vagy a táblagépeknél le tudják fixál-
ni a GPS koordinátáikat. A fixálás után meg elmentek olyan helyre, ahol beülős utas is vár-
ható. Ha, telefonos rendelés volt a közelben, akkor is elsők voltak, ha beülős volt várható,
ott is elsők voltak.

Most, meg néhány cégnél a repülőgép üzemmóddal variálnak… Rájöttek, hogyan nem
kell felvenni egy nem tetsző címet, oly módon, büntetés se legyen a móka vége. A cím meg-
jelenése után van egy pár másodperc, amíg el lehet dönteni, kell a cím vagy sem. Ezt a né-
hány másodpercet használták ki néhányan. Gyorsan repülőgép üzemmódra tették a techni-
kát és ezzel megszakították a műholdas kapcsolatot. Még sajnáltatták is magukat, hogy ép-
pen most szakad meg a kapcsolat, amikor már majdnem fuvart kaptak… 

Hab a tartán, hogy néhány kolléga megy egyik társaságtól a másikhoz. És viszi magával a
„tanultakat”. Amit megtanult az egyik társaságnál, azt megtanítja a másik cégnél…

Horváth András

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:40  Page 17



Sport
Sok mindenről ez idő szerint nem lehet írni.
Folynak az előkészületek a magyar–román
futballmérkőzéssel kapcsolatban. Megkez-
dődött a jegyek árusítása, stb. Ja, és még va-
lami: nyerünk! Hosszú Katinka világrekord-
dal nyerte a kétszázas vegyes úszást! Fan-
tasztikus! Gratulálunk!

Gasztronómia
Most egy olyan élményt osztanék meg vele-
tek – természetesen főzésről van szó –, amit
nem én készítettem, csak élveztem.

Július utolsó napján a jó sorsom Visegrá-
dig röpített. Dél körüli időben indultam visz-
sza és azt latolgattam, hol kellene ebédelni?
Sorra lőttem ki az ismert helyeket. Tulajdon-
képpen mindenhol ért már meglepetés – jó
és rossz is. Elhatároztam, új helyet keresek.
Szentendre határában már ordított a gyom-
rom egy „diabetikus” ebédért. Már-már le-
mondtam az újdonság élményéről, amikor
valami azt súgta, „balra át”! Bekanyarodtam

a Pap-szigetre. Szocreál tábor bejáratánál
kamaszos félszegséggel érdeklődtem az ét-
terem nyitva tartása felől. Bájos kisasszony
igazított szívélyesen: „..a taxis bácsi menjen
egyenesen, ott tud parkolni és aztán fel a
lépcsőn.” Ajaj, „taxis bácsi”! Egy világ omlott
össze bennem! Mindegy, felmentem a te-
raszra. Kedves, múltat idéző egyszerűség. A
terasz félig telt. A kövér cseppekben eleredő
eső ad még valami pluszt a rekkenő hőség-
ben. A körülöttem lévő asztaloknál csivitelő
lánykák és fiúk várták az egyébként bőséges
ebédet. A pincér szinte teljes egészében
üres tányérokat szedett le. Azonnal arra gon-
doltam, itt az én harcsa halászlém. És a pin-
cér megerősített, a túrós csuszám is finom
lesz. Így is volt. A harcsa halászlé fantaszti-
kusan sikerült. Sűrű, paprikával nem csak
megszórt, hanem elegyített, sötétpiros szí-
nű, telített ízű, megfelelően csípős levet kap-
tam. Forrón tálalva, a filézett, előre sózott,
fogkemény harcsaszeletekkel nekem igazi
gasztronómiai élményt jelentett. Ez jobb,

mint a mi díjnyertes halászlénk!  Mondom
ezt annak ellenére, hogy Hortobágyi Józsi
barátommal nagyon büszkék vagyunk a hat
évvel ezelőtt Újbudán nyert első, és mellé az
összes külön díjainkra. Azokat a díjakat meg-
érdemeltük, de ami igaz, az igaz, ez a halász-
lé még finomabb volt! Na és lássatok cso-
dát, miután elmondtam a szimpatikus és ud-
varias pincérnek – tapasztalt bográcsfőző
lévén – az elismerő véleményemet, az asztal-
hoz kijött a séf, az üzlet tulajdonosa és meg-
köszönte a dicsérő szavakat. Ez így rendben
van, de hol itt a csoda?

Nos, a tulajt Seregi Imrének hívják. Régi
taxis család sarja, aki a Camping Csárda
üzemeltetése mellett a Dunakanyar Taxinál
dolgozik, vagyis taxisofőr. Ezért határoztam
el, hogy megosztom veletek az élményemet,
hiszen nem általános ma még, hogy a túrós
csusza gyúrt, tépett tésztából készüljön,
mint itt a Camping Csárdában! 

Keressétek meg Ti is, ha arra jártok! Meg-
éri!  Sanyi231
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Csinos lány lép be a presszóba, és rögtön
megkeresi a pincért: 

– Kérem, nem volt itt egy fiatalember,
aki egy kék ruhás nõre várt?

– De igen – feleli a pincér. – Várt is vagy
fél órát, aztán elment. Egy zöld ruhás
nõvel…

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Könnyebben juthatnak hozzá az adatainkhoz

Óvatosan a külhoni szabálysértésekkel
Július 1-jén lépett hatályba a szabálysértési törvénynek az a módosítá-
sa, amely szerint a magyar gépjárművel külföldön elkövetett szabálysér-
tés esetén – az ottani hatóság megkeresésére – meg kell adni a magyar
üzembentartó adatait. Emellett újabb szervezetek kaptak jogosultságot
adataink hozzáféréséhez idehaza is.

Kétoldalú megállapodások és európai uniós jogszabályok alapján ez idáig is lehe-
tősége nyílt a külföldi hatóságnak arra, hogy aki közlekedési szabálysértést köve-
tett el az unió területén, a szabályszegő gépjármű tulajdonosának kikérje adatát,
majd a bírságot megküldje az érintettnek, amit a helyi jegyző érvényesített, szedett
be. A gyakorlatban 75 euró alatt azonban ezzel nem foglalkoztak a külhoni hatósá-
gok. Július elsejével azonban változtak a hazai jogszabályi körülmények, egyszerű-
sítették ezt a folyamatot. A külföldi szabálysértési hatóság – a gépjármű rendszá-
mának és gyártmányának megküldésével – annak a személynek a járműnyilvántar-
tásban rögzített adatait kérheti, aki a cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzem-
bentartója volt. A kérelmet a magyar legfőbb ügyésznek kell küldeni, az pedig to-
vábbítja a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek. Ez utóbbi 15 napon
belül megküldi a kért adatokat a legfőbb ügyésznek, ő továbbítja a megkereső kül-
földi hatóságnak. 

A közúti nyilvántartási törvény is módosult július 1-jén. Azóta új szervezetek is au-
tomatikusan kereshetnek a nyilvántartásban. A jogszabályban az áll, hogy a közúti
közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közigazgatási bírságolási eljá-
rás során – a rendőrség és a katasztrófavédelmi hatóság mellett – mások is jogo-
sultak a nyilvántartásban való automatikus keresésre. Az új két jogosult, az autópá-
lyák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos díj ellenőr-
zésre feljogosított, valamint az úthasználati díj ellenőrzésére kijelölt szervezet.

A gyakorlatban e szervezetek számára is egyszerűsödik az eljárás, így aki „meg-
feledkezik” az útdíj megfizetéséről, annak a gépjárműnek az üzembentartói adatai-
hoz közvetlenül kap hozzáférést az ellenőrzésre jogosult szervezet, míg korábban
az adott esetben csak több áttételen keresztül valósulhatott meg. Érdemes tehát
komolyabban venni a szabályokat, előírásokat idehaza éppúgy, mint határainkon kí-
vül. k.z.t.

VVálaszálaszoltolt ak ak 
a főva főv árár osi illeosi ille téktékesek esek 

Tájékoztattam Budapest Főpolgármesterét és a
Budapesti Közlekedési Központ vezetőjét a buda-
pesti taxis szakmában fellelhető gondokról, ame-
lyekről ti is olvashattok szakmai lapunkban, hó-
napról, hónapra. (A válasz rövidítve, szerkesztve.
Kiemelés tőlem J. P.)

A levelében felvázolt állapotokra megoldást je-
lenthet a taxis üzletágat egységesen szabály-
zó, és a szabályok betartásáért felelős szerveze-
teknek valós eszközöket biztosító országos
hatáskörű kormányrendelet, amelynek kiadását
a Budapesti Közlekedési Központ is várja.

Budapesti Közlekedési Központ 

A budapesti taxisok a fővárosi vezetőkre várnak,
hogy megoldódjanak a problémák. A fővárosi ve-
zetők meg a kormányra, mely június végén meg-
hozta a döntését. Várjuk tehát a Főváros lépé-
sét…

Juhász Péter
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Fizetési könnyítés

Új útmutató

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapelvként írja elő,
hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a tör-
vényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást
mérsékelni, illetve fizetési könnyítést engedélyezni a törvényes
keretek között, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülmé-
nyei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. 

A fizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére
csak ténylegesen fennálló tartozás vonatkozásában kerülhet
sor. Ez azt jelenti, hogy a már átvezetéssel, vagy befizetéssel
rendezett fizetési kötelezettséget e jogszabály alapján nem le-
het mérsékelni. Az adófolyószámlán könyvelt automatikusan fel-
számított késedelmi pótlék azonban mérsékelhető, amennyiben
a törvényi feltételek fennállnak.

Tőketartozást csak magánszemély kérelmező esetén lehet
mérsékelni vagy elengedni. Jogi személyek (bt, kft, stb.) ügyé-
ben a jogszabály a szankciók, például bírság, vagy pótlék mér-
séklésére nyújt lehetőséget.

Magánszemély adózónál az a legfőbb mérlegelési szempont,
hogy a tartozás megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti-e.

Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék-
és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, vagy
akár el is engedheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a
magánszemély (egyéni vállalkozó) tevékenységét ellehetetleníte-
né. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének
vagy egészének megfizetéséhez kötheti. 

Nem engedélyezhető fizetési könnyí-
tés az alkalmazottaktól levont személyi
jövedelemadóra és járulékokra.

A törvény értelmében fizetési könnyí-
tés a következő feltételek együttes meg-
léte esetén engedélyezhető:

• az adósnak fizetési nehézsége áll
fenn, amely miatt a tartozások azonnali
vagy egyösszegű megfizetésére nem
képes,

• a fizetési nehézség kialakulása a
kérelmezőnek nem róható fel, vagy
annak elkerülése érdekében úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben
tőle elvárható,

• a fizetési nehézség átmeneti jellegű,
tehát az adótartozás későbbi időpontban
való megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemélyek részére a fizetési
nehézség felróható kialakulásának fi-
gyelmen kívül hagyásával is engedé-
lyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérel-
mező igazolja vagy valószínűsíti, hogy
az adó azonnali vagy egyösszegű meg-
fizetése családi, jövedelmi, vagyoni és
szociális körülményeire is tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Fentiek azt jelentik, hogy a fizetési
könnyítés engedélyezése nem automati-
kus, arra csak a törvényben meghatáro-
zott feltételek fennállásakor van lehető-
ség.

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem
teljesítése esetén pótlékot számít fel az adóhatóság, de a pót-
lék kiszabása az adózó kérelmére vagy hivatalból kivételes mél-
tánylást érdemlő esetben mellőzhető. A benyújtott kérelemben

célszerű kitérni a pótlék elengedésének igényére.
Ha a kérelmező a határozatban szereplő feltételeket

nem teljesíti, a futamidőre felszámított kedvezőbb mér-
tékű pótlék, vagy a teljes pótlékmentesség kedvezmé-
nyét is elveszíti, ami azt jelenti, hogy a kedvezménnyel
érintett, meg nem fizetett tartozás után késedelmi pót-
lék kerül felszámításra. 

A határozatban feltételként  kötheti ki a hatóság a kedvez-
mény elvesztését, ha a kérelmező a fizetési könnyítés időtarta-
ma alatt esedékessé váló aktuális adófizetési kötelezettségeit, il-
letve adókötelezettségeit (például bevallások benyújtása) nem
teljesíti,

A rövid időn belül egymást követően sorozatosan benyújtott
fizetési könnyítési kérelmek engedélyezése (akár a korábbi át-
ütemezés nem teljesítéséről, akár új tartozásról van szó) elvileg
nem kizárt, de a kérelmek folyamatos ismétlődése megkérdője-
lezi a fizetési nehézség átmeneti jellegét.

Magánszemély adózónál a fizetési könnyítési kérelem elbírá-
lásakor vizsgálja az adóhatóság, hogy a kérelmező családi, jöve-
delmi, vagyoni és szociális körülményeihez mérve a tartozás
azonnali vagy egyösszegű megfizetése mennyiben jelent arány-
talanul súlyos megterhelést. Az adózó jövedelmi és vagyoni vizs-
gálatánál figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló informáci-
ók nincsenek-e feltűnő aránytalanságban egymással. A kérelem-
ben érdemes az esetleges vagyontárgyakat teljeskörűen feltün-
tetni (ingatlanok, gépkocsik, stb.), mert ezt az elbírálás során az
adóhatóság ellenőrzi a központi nyilvántartásokban.

A fizetési könnyítési kérelem  egyéni vállalkozók esetén kizá-
rólag elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül a
FAM01-es nyomtatványon nyújtható be. Az elbírálási idő 30 nap,
ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható. 

Meghatározott feltételek mellett az adózó adójának mérsék-
léséről és fizetési könnyítéséről dönthet a NAV. Az enyhítési
lehetőségekről, kötelezettségekről és a követendő eljárásról
a minap új útmutatót adott ki az adóhatóság.

Etikátlan viselkedés csendes címkiadásnál (3. rész)  
Már kétszer foglalkoztuk az etikátlan viselkedéssel a csendes címkiadásnál. Jó lenne össze-
foglalni a témát, de fizikailag lehetetlen, mert naponta változnak a dolgok! Amit ma még
megtehettünk, lehet, az holnap már etikátlan. Vagy lehet, ami tegnap még etikátlan volt, az
ma már szabályos. Esetleg, amit engednek az egyik taxis cégnél, az a másiknál tiltott…

Például korábban említettem, hogy az egyik taxitársaságnál, akár a konyhában, vagy reg-
gelizés közben, vagy a kertben kapálás közben is fel lehet venni a címet. Csilingel a szerke-
zet, a kolléga eldönti, hogy kell-e, vagy sem. Ha valami változás van, például kiderül, van egy
kiskutya is az utasnál, akkor URH berendezésen keresztül keresik a kollégát. Ha nem je-
lentkezik, akkor felhívják telefonon.

Ugyanakkor a másik taxitársaságnál ilyen esetben keresik az URH-n, ha nem jelentkezik,
következmények nélkül elveszik tőle a címet. A harmadik társaságnál viszont büntetés is jár
érte, ha nem ül a volán mögött a címfelvételnél. De nem lehet összefoglalni az etikátlan vi-
selkedést, mert újabb és újabb etikátlan cselekedeteket találnak ki a taxis kollégák.

Korábban rájöttek néhányan, hogy az okostelefonnal vagy a táblagépeknél le tudják fixál-
ni a GPS koordinátáikat. A fixálás után meg elmentek olyan helyre, ahol beülős utas is vár-
ható. Ha, telefonos rendelés volt a közelben, akkor is elsők voltak, ha beülős volt várható,
ott is elsők voltak.

Most, meg néhány cégnél a repülőgép üzemmóddal variálnak… Rájöttek, hogyan nem
kell felvenni egy nem tetsző címet, oly módon, büntetés se legyen a móka vége. A cím meg-
jelenése után van egy pár másodperc, amíg el lehet dönteni, kell a cím vagy sem. Ezt a né-
hány másodpercet használták ki néhányan. Gyorsan repülőgép üzemmódra tették a techni-
kát és ezzel megszakították a műholdas kapcsolatot. Még sajnáltatták is magukat, hogy ép-
pen most szakad meg a kapcsolat, amikor már majdnem fuvart kaptak… 

Hab a tartán, hogy néhány kolléga megy egyik társaságtól a másikhoz. És viszi magával a
„tanultakat”. Amit megtanult az egyik társaságnál, azt megtanítja a másik cégnél…

Horváth András
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Bárkiből lehet versenytárs?
Ezt a költői kérdést tettük fel a Taxisok Világa 2005. augusztusi
számában. Idézzük most vissza, hogy akkor, 10 évvel ezelőtt ki
számított „versenytársnak”:
• Limuzinszerviz – nagyobb, exkluzív, de általában idősebb évjá-

ratú, elsősorban amerikai gépkocsikkal történő személyszállí-
tás. Sárga szolgáltatói rendszám nélkül…

• Esküvői fuvarozás – idősebbek még emlékezhetnek, hogy a
boldog emlékezetű nyolcvanas években szombatonként min-
den fehér színű autó „esküvőzött”. 2005-ben már teljesen új
iparág alakult erre a szolgáltatásra, akár oldtimer jellegű autók-
kal is. Sárga rendszám nélkül…

• Kisvonat – egyes vidéki városokban a közúti forgalomban szál-
lítja utasait „lassú jármű” rendszámmal, mindenféle biztonsági
berendezés nélkül, menetrendszerűen. Nemhogy sárga rend-
számot nem kaphatna, de még fehéret sem…

• Autóbérlés – a hagyományos rent-a-car szolgáltatás sofőrrel ki-
egészített változata. Például repülőtéri transzfer fuvarozást is
vállal, gyakorlatilag taxizik. Sárga rendszám… ugyan!

• Külföldi rendszámú minibuszok – vasút- és buszpályaudvarok
területén vállalnak személyfuvarozást. Mindenféle engedély és
adófizetés nélkül… 

• Motortaxi – nagytestű robogókkal történő utasszállítás. Előnye,
hogy a csúcsforgalomban az átlag taxinál gyorsabban haladhat.
Az engedélyek beszerzése folyamatban. (Ez a szolgáltatás azt
hiszem, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, tudomásom
szerint ma, 2015-ben sincs ilyen…)

• Motoros futár – bármilyen hihetetlen, ezek a cégek időnként
olyan megrendeléseket is kaptak, amikor a futárt két bukósisak-
kal kérték, mondván, hogy a küldemény mellett annak ügyinté-
zőjét is „továbbítani kell”…

• Riksa taxi – emberi erővel hajtott járművel szállít a közúton 1,
vagy 2 főt.

Vajon ma, 2015-ben csökkent ezeknek a versenytársaknak a szá-
ma? Tuk-tuk, engedély nélküli taxik, engedély nélküli nem-taxik,
helyi engedéllyel nem rendelkező taxik, „transfer”, „fuvar”, „so-
főr”, és egyéb feliratok a „szabadjelzőn” stb. Nem, nem csök-
kent, inkább szaporodott…

Biztonságtechnika
Az egyre szaporodó taxifeltörések ihlették a cikket. Körbejártuk,
hogyan védhető meg az autónk a feltörésektől. lopásoktól. A fel-
sorolás talán még ma is aktuális:
• Riasztó és immobilizer
• Belső sziréna
• Fóliázás
• Zárdugózás
• Motortérzár

• Autókarc
• Rendkívüli szín 
• Mechanikai védőeszközök
• Műholdas követő rendszerek
• Belsőtér- és alkatrész védelem

Taxis – rendőr együttműködés
A Magyar Taxis Szövetség együttműködési szerződést kötött az
Országos Rendőrfőkapitánysággal, egymás munkájának kölcsö-
nös segítése céljából. A szerződés többek között az alábbi
szempontokat emeli ki:
• Az együttműködés jelmondata: „Taxisokkal a közbiztonságért”
• A taxisok vállalják, hogy a közlekedési szabályok fegyelmezett

betartásával példát mutatnak a közlekedés többi résztvevőjé-
nek

• A taxisok vállalják, hogy a közlekedésbiztonságot és forgalom-
szervezést érintő tapasztalataikról tájékoztatják a rendőrséget

• A taxisok vállalják, hogy a rendőrség közbiztonsági és bűnüldö-
zési feladatainak ellátásához a tőlük elvárható módon segítsé-
get nyújtanak

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok közlekedési ismereteinek
szinten tartásához szakelőadót biztosít

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok részére önvédelmi képzést
tart

• A rendőrség fellép a taxiállomások jogellenes kisajátítása ellen
• A rendőrség törekszik arra, hogy közúti ellenőrzés során a taxi-

sokat a lehető legkisebb mértékben akadályozza munkájában

Mit tehetünk ehhez hozzá 20 év elteltével 2015-ben? Boldog és
naív békeidők!...

A taxizás szabályozása
A Közlekedési Felügyelet a taxizási engedélyek kiadásához a
szakmai ismereti és helyismereti vizsgát készíti elő. A helyi ható-
ság és a Közlekedési Felügyelet megosztja egymás között a so-
főrök engedélyezésének munkáját. Az önkormányzat felel az er-
kölcsi vizsgáért, és dönt az engedély megadásáról, míg a fel-
ügyelet a szakmai ismereteket kéri számon, és ténylegesen adja
ki az engedélyeket. A taxisofőrnek ismernie kell a személyszállí-
tásra vonatkozó törvényeket. Szintén vizsgaanyag, hogy a vezető
ismerje fel milyen segítségre van utasának szüksége, különösen
ami a gyermekkel utazókat, időseket és mozgássérülteket illeti.
Az elsősegélynyújtási ismeretek naprakész tudása elengedhetet-
len. A követelményeket maga a Közlekedési Felügyelet dolgozza
ki, a vizsgák letételét a legszigorúbban veszik, a csalások és kor-
rupció elkerülése érdekében a tesztlapok több verzióját is hasz-
nálják. „Ez igazi kemény munka, de elhatároztuk, hogy megújítjuk
a taxis szakmát. Egyeseket el kell távolítanunk erről a pályáról.
Ez nagyon nehéz dolog, de szükséges” – mondta Anders Wed-
berg, a stockholmi Közlekedési Felügyelet főmunkatársa.

Erről írt a Taxisok Világa 2005 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 augusztusában

20 éve történt

A farmon megbetegszik egy ló. Az
állatorvos azt mondja a parasztnak:
– Beadtam neki egy gyógyszert, de
ha 3 nap múlva sem gyógyul meg,
akkor agyon kell lõni. A disznó, aki
mindent hallott, mondja a lónak:

– Kelj fel!
De a ló túl elcsigázott ehhez. Má-

sodik nap a disznó újra azt mondja:
– Kelj fel gyorsan! Baj lesz!

De a ló még mindig túl fáradtnak
érzi magát. Harmadik nap a disznó
megint azt mondja:

– Kelj fel, mert ha nem, agyon fog-
nak lõni!

Végre egy utolsó erõfeszítéssel a
ló föláll. A paraszt látja és örömmel
mondja a családnak :

– Ezt megünnepeljük! Levágjuk a
disznót!
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– Szia, hallottad, hogy a Pista mekko-
rát karambolozott? Jól összetörte ma-
gát, meg a kocsiját is. Még jó, hogy
volt CASCO-ja, így legalább a kocsit
helyre lehet hozni.

– Nem lett totálkáros? 

– Nem, kb. 2 millióból meg lehet javí-
tani, az önrész miatt csak 200 ezerbe
fog neki kerülni.

– És a Pista hogy úszta meg? 

– Pár bordája megrepedt, a jobb lá-
ba meg beszorult a pedálok közé, szi-
lánkosra törött, kétórás műtéttel tud-
ták helyrehozni. Három hétig kórház-
ban lesz, utána meg hónapokig tart a
rehabilitáció, gyógytornák. Legalább
egy fél évig nem tud vezetni. De lehet, hogy már so-
sem tudja nyomni a pedált. Sokba lesz ez neki.

– Mit gondolsz mégis, mennyibe?

– Hát a kocsi javítására kell 200 ezer, de közben a lí-
zing is ketyeg, ha fél év múlva már tud dolgozni, addig
is kell fizetni a díjakat, ami megint vagy 300 ezer. Meg
az autóval kapcsolatos biztosítások, egyéb díjak, az is
vagy 100 ezer. Egyéni vállalkozó, a TB-t és egyéb járu-
lékot akkor is kell fizetni, ha nem keres, ez is lesz vagy
500 ezer. És a családnak is van fizetendő hitele, havi
80, meg az egyéb fizetnivalók, rezsi, iskola, az még
vagy 150 ezer havonta. Nem beszéltünk a rehabilitáció-
ról, kis paraszolvenciáról, orvosnak, gyógytornásznak

elmegy vagy 200 ezer. Ha rokkan-
tosítják, lehet, hogy sosem tud
majd vezetni. Ha ezeket összeszá-

moljuk, fél év alatt el kell költeni
legalább 2,5 milliót és addig
biztosan nem tud keresni. De
lehet, hogy évekig nem tud dol-
gozni. Pista padlón van. Ebből
sosem tud kimászni.

– Volt balesetbiztosítása? 

– Nem tudok róla. 

– Mert az anyagi terheken je-
lentősen könnyíthetett volna
egy balesetbiztosítással. Havi
4800 Ft már ad egy alap védel-
met, napi 435 Ft-ért pedig a
műtéti költségeket is megkap-
hatja, ill. akár 20 évig járadékot
kaphat, ha megrokkan. Ráadá-

sul a díjat költségként elszámolhatja a vállalkozásában.

– Hol lehet ilyent találni? 

– A MetLife Biztosítónál. Ez a cég a világ legnagyobb
életbiztosítója. Ők indítottak egy taxis balesetvédelmi
programot. Én is ott kötöttem egy taxis biztosítást. Ez-
zel már megvédtem a családomat és értékeimet.

– Én is megyek. Kit keressek?

Keresd a MetLife Biztosító Zrt. 
képviselőjét, Siklósi Lászlót,

a 06 20 912 1288 számon, vagy email-ben
a siklosi.laszlo@metlifenet.hu címen 

további információért. 

KéKét tt taxis beszélgeaxis beszélgett
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Piros, kék, zöld vagy barna színben
jelenhet meg a TAJ-szám az orvosi
rendelő, vagy a  gyógyszertár számí-
tógép monitorán attól függően,
hogy rendben van-e a páciens jogo-
sultsága. Az OEP 2007 óta írja elő,
hogy minden orvos-beteg találkozó
alkalmával jogviszony-ellenőrzést
kell végezni az egészségügyi szol-
gáltatónak.

•  A piros szín azt jelzi, hogy érvényes
a TAJ-szám, de rendezetlen a jogviszony.
A teljes körű térítésmentes egészség-
ügyi ellátás ilyenkor is jár a jogszabály
erejénél fogva.

• A kék szín a külföldieknél jelenik meg,
akik valamely EGT-tagállamban rendel-
keznek biztosítási jogviszonnyal. Számuk-
ra nem nyújtható térítésmentes ellátás. 

• A zöld szín jelzi, hogy minden rendben
van. A páciens be van jelentve, és rend-

ben fizetik utána az előírt járulékokat. Az
ellátás természetesen teljes körűen jár.

• A barna színű lámpa azoknál gyullad ki,
akik külföldön telepedtek le, és ezt az ok-
mányirodában, illetve a KEKKH-nak is je-
lentették. Csak fizetős ellátásban részs-
esülhetnek.

A jogosultságot az
orvos ellenőrzi, az in-
gyenes ellátást piros
TAJ szám esetén is
elvégzik, de a lekér-
dezést az OEP rend-
szerében naplózzák,
és ezeket  az ada-
tokatát átadják a
NAV-nak. Ezt követő-
en az adóhatóság
megindítja a szüksé-
ges eljárást, és az el-
maradt járulékok

megfizetését öt évre visszamenőleg is el-
rendelheti.

TAJ számunk érvényességét az ügyfélka-
pun keresztül ellenőrizhetjük. Akik „bizony-
talan” cégnél alkalmazottként dolgoznak, jó
ha mihamarabb megteszik ezt, nehogy a
nyugdíjba menetelkor derüljön ki, hogy
esetleg több évnyi jogviszony hiányzik…

Költségvetési csalás 
Az egyik legszigorúbban büntetendő cselekmény Magyarorszá-
gon a járulékcsalás, amelyet a büntető törvénykönyv társada-
lombiztosítási csalásnak vagy költségvetési csalásnak hív. Ha a
NAV megállapítja, hogy a vizsgált időszakban a munkáltató a
munkavállalók részére kifizetéseket teljesített,  de elmulasztotta
bevallani és befizetni a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő
járulékokat, akkor – a kiszabott bírságok mellett – büntetőfelje-
lentést tehet. A járulékcsalás következménye – az elcsalt össze-
gek nagyságától függően – két évtől nyolc évig tartó szabad-
ságvesztés is lehet.

Rendben van a TAJ-számod?
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Bárkiből lehet versenytárs?
Ezt a költői kérdést tettük fel a Taxisok Világa 2005. augusztusi
számában. Idézzük most vissza, hogy akkor, 10 évvel ezelőtt ki
számított „versenytársnak”:
• Limuzinszerviz – nagyobb, exkluzív, de általában idősebb évjá-

ratú, elsősorban amerikai gépkocsikkal történő személyszállí-
tás. Sárga szolgáltatói rendszám nélkül…

• Esküvői fuvarozás – idősebbek még emlékezhetnek, hogy a
boldog emlékezetű nyolcvanas években szombatonként min-
den fehér színű autó „esküvőzött”. 2005-ben már teljesen új
iparág alakult erre a szolgáltatásra, akár oldtimer jellegű autók-
kal is. Sárga rendszám nélkül…

• Kisvonat – egyes vidéki városokban a közúti forgalomban szál-
lítja utasait „lassú jármű” rendszámmal, mindenféle biztonsági
berendezés nélkül, menetrendszerűen. Nemhogy sárga rend-
számot nem kaphatna, de még fehéret sem…

• Autóbérlés – a hagyományos rent-a-car szolgáltatás sofőrrel ki-
egészített változata. Például repülőtéri transzfer fuvarozást is
vállal, gyakorlatilag taxizik. Sárga rendszám… ugyan!

• Külföldi rendszámú minibuszok – vasút- és buszpályaudvarok
területén vállalnak személyfuvarozást. Mindenféle engedély és
adófizetés nélkül… 

• Motortaxi – nagytestű robogókkal történő utasszállítás. Előnye,
hogy a csúcsforgalomban az átlag taxinál gyorsabban haladhat.
Az engedélyek beszerzése folyamatban. (Ez a szolgáltatás azt
hiszem, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, tudomásom
szerint ma, 2015-ben sincs ilyen…)

• Motoros futár – bármilyen hihetetlen, ezek a cégek időnként
olyan megrendeléseket is kaptak, amikor a futárt két bukósisak-
kal kérték, mondván, hogy a küldemény mellett annak ügyinté-
zőjét is „továbbítani kell”…

• Riksa taxi – emberi erővel hajtott járművel szállít a közúton 1,
vagy 2 főt.

Vajon ma, 2015-ben csökkent ezeknek a versenytársaknak a szá-
ma? Tuk-tuk, engedély nélküli taxik, engedély nélküli nem-taxik,
helyi engedéllyel nem rendelkező taxik, „transfer”, „fuvar”, „so-
főr”, és egyéb feliratok a „szabadjelzőn” stb. Nem, nem csök-
kent, inkább szaporodott…

Biztonságtechnika
Az egyre szaporodó taxifeltörések ihlették a cikket. Körbejártuk,
hogyan védhető meg az autónk a feltörésektől. lopásoktól. A fel-
sorolás talán még ma is aktuális:
• Riasztó és immobilizer
• Belső sziréna
• Fóliázás
• Zárdugózás
• Motortérzár

• Autókarc
• Rendkívüli szín 
• Mechanikai védőeszközök
• Műholdas követő rendszerek
• Belsőtér- és alkatrész védelem

Taxis – rendőr együttműködés
A Magyar Taxis Szövetség együttműködési szerződést kötött az
Országos Rendőrfőkapitánysággal, egymás munkájának kölcsö-
nös segítése céljából. A szerződés többek között az alábbi
szempontokat emeli ki:
• Az együttműködés jelmondata: „Taxisokkal a közbiztonságért”
• A taxisok vállalják, hogy a közlekedési szabályok fegyelmezett

betartásával példát mutatnak a közlekedés többi résztvevőjé-
nek

• A taxisok vállalják, hogy a közlekedésbiztonságot és forgalom-
szervezést érintő tapasztalataikról tájékoztatják a rendőrséget

• A taxisok vállalják, hogy a rendőrség közbiztonsági és bűnüldö-
zési feladatainak ellátásához a tőlük elvárható módon segítsé-
get nyújtanak

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok közlekedési ismereteinek
szinten tartásához szakelőadót biztosít

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok részére önvédelmi képzést
tart

• A rendőrség fellép a taxiállomások jogellenes kisajátítása ellen
• A rendőrség törekszik arra, hogy közúti ellenőrzés során a taxi-

sokat a lehető legkisebb mértékben akadályozza munkájában

Mit tehetünk ehhez hozzá 20 év elteltével 2015-ben? Boldog és
naív békeidők!...

A taxizás szabályozása
A Közlekedési Felügyelet a taxizási engedélyek kiadásához a
szakmai ismereti és helyismereti vizsgát készíti elő. A helyi ható-
ság és a Közlekedési Felügyelet megosztja egymás között a so-
főrök engedélyezésének munkáját. Az önkormányzat felel az er-
kölcsi vizsgáért, és dönt az engedély megadásáról, míg a fel-
ügyelet a szakmai ismereteket kéri számon, és ténylegesen adja
ki az engedélyeket. A taxisofőrnek ismernie kell a személyszállí-
tásra vonatkozó törvényeket. Szintén vizsgaanyag, hogy a vezető
ismerje fel milyen segítségre van utasának szüksége, különösen
ami a gyermekkel utazókat, időseket és mozgássérülteket illeti.
Az elsősegélynyújtási ismeretek naprakész tudása elengedhetet-
len. A követelményeket maga a Közlekedési Felügyelet dolgozza
ki, a vizsgák letételét a legszigorúbban veszik, a csalások és kor-
rupció elkerülése érdekében a tesztlapok több verzióját is hasz-
nálják. „Ez igazi kemény munka, de elhatároztuk, hogy megújítjuk
a taxis szakmát. Egyeseket el kell távolítanunk erről a pályáról.
Ez nagyon nehéz dolog, de szükséges” – mondta Anders Wed-
berg, a stockholmi Közlekedési Felügyelet főmunkatársa.

Erről írt a Taxisok Világa 2005 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 augusztusában

20 éve történt

A farmon megbetegszik egy ló. Az
állatorvos azt mondja a parasztnak:
– Beadtam neki egy gyógyszert, de
ha 3 nap múlva sem gyógyul meg,
akkor agyon kell lõni. A disznó, aki
mindent hallott, mondja a lónak:

– Kelj fel!
De a ló túl elcsigázott ehhez. Má-

sodik nap a disznó újra azt mondja:
– Kelj fel gyorsan! Baj lesz!

De a ló még mindig túl fáradtnak
érzi magát. Harmadik nap a disznó
megint azt mondja:

– Kelj fel, mert ha nem, agyon fog-
nak lõni!

Végre egy utolsó erõfeszítéssel a
ló föláll. A paraszt látja és örömmel
mondja a családnak :

– Ezt megünnepeljük! Levágjuk a
disznót!
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– Szia, hallottad, hogy a Pista mekko-
rát karambolozott? Jól összetörte ma-
gát, meg a kocsiját is. Még jó, hogy
volt CASCO-ja, így legalább a kocsit
helyre lehet hozni.

– Nem lett totálkáros? 

– Nem, kb. 2 millióból meg lehet javí-
tani, az önrész miatt csak 200 ezerbe
fog neki kerülni.

– És a Pista hogy úszta meg? 

– Pár bordája megrepedt, a jobb lá-
ba meg beszorult a pedálok közé, szi-
lánkosra törött, kétórás műtéttel tud-
ták helyrehozni. Három hétig kórház-
ban lesz, utána meg hónapokig tart a
rehabilitáció, gyógytornák. Legalább
egy fél évig nem tud vezetni. De lehet, hogy már so-
sem tudja nyomni a pedált. Sokba lesz ez neki.

– Mit gondolsz mégis, mennyibe?

– Hát a kocsi javítására kell 200 ezer, de közben a lí-
zing is ketyeg, ha fél év múlva már tud dolgozni, addig
is kell fizetni a díjakat, ami megint vagy 300 ezer. Meg
az autóval kapcsolatos biztosítások, egyéb díjak, az is
vagy 100 ezer. Egyéni vállalkozó, a TB-t és egyéb járu-
lékot akkor is kell fizetni, ha nem keres, ez is lesz vagy
500 ezer. És a családnak is van fizetendő hitele, havi
80, meg az egyéb fizetnivalók, rezsi, iskola, az még
vagy 150 ezer havonta. Nem beszéltünk a rehabilitáció-
ról, kis paraszolvenciáról, orvosnak, gyógytornásznak

elmegy vagy 200 ezer. Ha rokkan-
tosítják, lehet, hogy sosem tud
majd vezetni. Ha ezeket összeszá-

moljuk, fél év alatt el kell költeni
legalább 2,5 milliót és addig
biztosan nem tud keresni. De
lehet, hogy évekig nem tud dol-
gozni. Pista padlón van. Ebből
sosem tud kimászni.

– Volt balesetbiztosítása? 

– Nem tudok róla. 

– Mert az anyagi terheken je-
lentősen könnyíthetett volna
egy balesetbiztosítással. Havi
4800 Ft már ad egy alap védel-
met, napi 435 Ft-ért pedig a
műtéti költségeket is megkap-
hatja, ill. akár 20 évig járadékot
kaphat, ha megrokkan. Ráadá-

sul a díjat költségként elszámolhatja a vállalkozásában.

– Hol lehet ilyent találni? 

– A MetLife Biztosítónál. Ez a cég a világ legnagyobb
életbiztosítója. Ők indítottak egy taxis balesetvédelmi
programot. Én is ott kötöttem egy taxis biztosítást. Ez-
zel már megvédtem a családomat és értékeimet.

– Én is megyek. Kit keressek?

Keresd a MetLife Biztosító Zrt. 
képviselőjét, Siklósi Lászlót,

a 06 20 912 1288 számon, vagy email-ben
a siklosi.laszlo@metlifenet.hu címen 

további információért. 

KéKét tt taxis beszélgeaxis beszélgett

x

Piros, kék, zöld vagy barna színben
jelenhet meg a TAJ-szám az orvosi
rendelő, vagy a  gyógyszertár számí-
tógép monitorán attól függően,
hogy rendben van-e a páciens jogo-
sultsága. Az OEP 2007 óta írja elő,
hogy minden orvos-beteg találkozó
alkalmával jogviszony-ellenőrzést
kell végezni az egészségügyi szol-
gáltatónak.

•  A piros szín azt jelzi, hogy érvényes
a TAJ-szám, de rendezetlen a jogviszony.
A teljes körű térítésmentes egészség-
ügyi ellátás ilyenkor is jár a jogszabály
erejénél fogva.

• A kék szín a külföldieknél jelenik meg,
akik valamely EGT-tagállamban rendel-
keznek biztosítási jogviszonnyal. Számuk-
ra nem nyújtható térítésmentes ellátás. 

• A zöld szín jelzi, hogy minden rendben
van. A páciens be van jelentve, és rend-

ben fizetik utána az előírt járulékokat. Az
ellátás természetesen teljes körűen jár.

• A barna színű lámpa azoknál gyullad ki,
akik külföldön telepedtek le, és ezt az ok-
mányirodában, illetve a KEKKH-nak is je-
lentették. Csak fizetős ellátásban részs-
esülhetnek.

A jogosultságot az
orvos ellenőrzi, az in-
gyenes ellátást piros
TAJ szám esetén is
elvégzik, de a lekér-
dezést az OEP rend-
szerében naplózzák,
és ezeket  az ada-
tokatát átadják a
NAV-nak. Ezt követő-
en az adóhatóság
megindítja a szüksé-
ges eljárást, és az el-
maradt járulékok

megfizetését öt évre visszamenőleg is el-
rendelheti.

TAJ számunk érvényességét az ügyfélka-
pun keresztül ellenőrizhetjük. Akik „bizony-
talan” cégnél alkalmazottként dolgoznak, jó
ha mihamarabb megteszik ezt, nehogy a
nyugdíjba menetelkor derüljön ki, hogy
esetleg több évnyi jogviszony hiányzik…

Költségvetési csalás 
Az egyik legszigorúbban büntetendő cselekmény Magyarorszá-
gon a járulékcsalás, amelyet a büntető törvénykönyv társada-
lombiztosítási csalásnak vagy költségvetési csalásnak hív. Ha a
NAV megállapítja, hogy a vizsgált időszakban a munkáltató a
munkavállalók részére kifizetéseket teljesített,  de elmulasztotta
bevallani és befizetni a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő
járulékokat, akkor – a kiszabott bírságok mellett – büntetőfelje-
lentést tehet. A járulékcsalás következménye – az elcsalt össze-
gek nagyságától függően – két évtől nyolc évig tartó szabad-
ságvesztés is lehet.

Rendben van a TAJ-számod?
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Kettéhajtható az
UTASTÁJÉKOZTATÓ?
Mint köztudott két UTASTÁJÉKOZTATÓ van a taxikban a
hátsó ülésen utazók előtt, egy pedig a jobb első ajtónál
az első ülésen utazó tájékoztatására. Azonban néhány
autó ajtajának olyan a kialakítása, hogy egyszerűen kiesik
az UTASTÁJÉKOZTATÓ a rekeszből minden ajtónyitás-
nál.

Egyik kollégánk egyszerűen kettéhajtotta a tájékoztatót,
mert az sehol sincs megtiltva és így nem esik minden al-
kalommal a földre. Megkérdeztem az illetékest, szabad-e
így eljárni? (A válasz rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tő-
lem. J.P.)

A Fővárosi Közgyűlés rendelet (Taxirendelet) 1. mellékle-
te 7. pont rendelkezik az „UTASINFORMÁCIÓ” személy
taxikban történő elhelyezéséről.

A kiadvány a tartóssága érdekében laminált kivitelű,
nehezen gyűrődik, és lemosható, elhe-
lyezésének általánossága biztosítja az
utasok részére az egyszerű hozzáférést.
Vannak olyan járművek, amelyek jobb ol-
dali ajtókárpit/kesztyűtartó kialakítása is-
merten okozhatja a kiadvány járműből
történő kiesését.

Ezen esetekben számtalan jó meg-
oldást alkalmaztak már a szolgálta-
tók a kiesés megakadályozására,
amelyek közül például a kiadványra
rögzített úgynevezett tépőzár a kár-
pithoz stabilan rögzíti azt. 

A gyűrött, rongálódott, elveszett kiad-
vány pótlását biztosítjuk a telephelyün-
kön. 

dr. Komáromi Endre
igazgató

dr. Rásó Hajnalka
taxi vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

Közlekedési Szolgálatok
Taxi  

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

ŐrüleŐrület! Ez a jöt! Ez a jövő?vő?
Döbbenetes írás jelent meg az ADAC MOTOR-
WELT, a Német Autóklub lapja legújabb számá-
ban.  A világ egyre több országában kettéosztják
a járdákat a normál gyalogosok, sétálgatók és a
telefonáló, az elektromos szerkentyűket nyomo-
gatók között! Az újság hosszú cikkben részletezi
a technikai újdonságokat, a telefonokat, a tábla-
gépeket és az ezekhez hasonló szerkentyűket
használókat.

Az természetes, hogy felvesszük a telefont, ha
az csöng. De az már nem természetes, amikor a
századik SMS üzenetet küldjük séta közben. Ez
alatt semmi másra nem figyelünk! A szakemberek
szerint sokan olyan állapotba kerülnek ilyenkor,
mint akinek nyolcezreléknyi alkohol van a szerveze-
tében! 

A napokban került fel az internetre az a kisfilm,
ahol egy telefonáló egyszerűen nekigyalogolt egy
álló teherautónak! Még tragikusabb dolog történt
korábban Dél-Koreában. Ott életét vesztette egy
gyalogos, amikor nekigyalogolt telefonálás közben

Az egyéni vállalkozók abban a speciális
helyzetben vannak, hogy vállalkozási és ma-
gánszemély mivoltuk nem különül el olyan
élesen, mint egy bt., vagy kft. esetében. Így
az egyéni vállalkozónak adófolyószámlája is
csak egy van, ezen szerepelnek a vállalko-
zással kapcsolatos adók és járulékok, és
szintén ezen adófolyószámlán szerepel pél-
dául a magánszemélyként őket terhelő ille-
ték is. 

A közelmúltban egyik kollégánk KATA-ala-
nyiságát azért szüntette meg az adóható-
ság, mert bár a vállalkozásával kapcsolatos
KATÁ-t rendben fizette, egy időközben el-
adott ingatlan után kirótt illetékkel késede-

lembe esett. Miután az adózás rendjéről
szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az a
KATA alany, akinek folyószámláján az év vé-
gén 100 ezer forintot meghaladó tartozás
van, elveszti KATA-alanyiságát, a hatóság
nem is dönthetett másként. 

Nincs lehetőség arra, hogy az adóható-
ság egy magánszeméllyel összefüggésben
két külön folyószámlát vezessen, ezért az
ügy érdemi elbírálása szempontjából nincs
jelentősége annak, hogy a végrehajtható
adótartozás nem a KATA alanyisággal
összefüggésben, hanem magánszemély-
ként felhalmozott illetéktartozásból kelet-
kezett.

Sem az  adóhatóságnak, sem egy eset-
leg perre vitt ügyben  a bíróságnak nincs
mérlegelési lehetősége, tehát nem vizsgál-
hatja, hogy a végrehajtható adótartozás mi-
ért és milyen adónemben keletkezett, és
nem veheti figyelembe azt sem, hogy a tar-
tozást a későbbiekben rendezték. Az adó-
hatóság az adófolyószámla egyenlegét egy
későbbi befizetéssel és visszamenőleges
hatállyal nem korrigálhatja. 

2015-től viszont él már egy könnyítés,
amelynek lényege, hogy a tartozásról előbb
felszólító levél érkezik. Ha az adóalany en-
nek nyomán rendezi hátralékát, KATÁ-s vál-
lalkozása tovább működhet.

Kettéhajtva nem esik ki az ajtóból!
Csak éppen szabálytalan… 

Amerika: Fel a fejjel! Menj
át az úton! Aztán frissítsd a
Facebookot

Nem csak adó és tb lehet köztartozás
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egy villanyoszlopnak. Az közismert, hogy bizonyos esetekben
büntetik a telefonáló járművezetőket. 

Most felmerült szakemberek között, hogy bizonyos esetek-
ben a gyalogosokat is büntessék, ha balesetveszélyes hely-
zetet teremtenek telefonálás közben a közutakon…  

Juhász Péter

Németország: Ma még csak képzelet,
de lehet, holnap már valóság...

Kína: Az első
mobiltele-

fon-járda Kí-
nában
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Ahogy Amerikában, úgy itt sem lehet meg-
lenni autó nélkül, a távolságok miatt. Járda
sok helyen nincs is, az utcán nem sétálgat-
nak az emberek, mint Európában, kivéve a
bevásárló- és turistaközpontokat. Gondol-
junk bele, Dubai (Dubaj) 76 kilométer (!)
hosszan nyúlik el. Olyan, mintha Budapest
vége valahol Cegléd után lenne. Gondol-
junk bele, elindulunk Budapest központjá-
ból a reptérre, az jó 20 kilométer. Majd to-
vábbhaladva jön még Vecsés, Üllő, Monor,
Monorierdő, Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel
és csak ezt követően Cegléd. Dubai ekkora
területen fekszik. 

Ugyan van két metróvonal, villamos- és
autóbuszvonalak, azért a fő közlekedési
eszköz az autó. Kétszer négy-, kétszer hat-
sávos utakon, sokszor kétszer nyolc sávon
hömpölyög a járműforgalom. Közismert,
hogy a dubai metró vezető nélkül közleke-
dik, ám azt kevesebben tudják, hogy a villa-
mos is automata. Éppen ezért nagyméretű
jelzőtábla figyelmeztet, ha villamos kereszte-
zi a közutat. Ahogy a mondás szól: „A vasa-
ló nem áll meg!” Ironikusan mondva: „Min-
denki saját felelősséggel gázoltatja el ma-
gát a villamossal…”

Félelmetes látvány, ahogy százharmincas,
száznegyvenes tempónál méterekre egy-
mástól követik egymást az autók az autópá-
lyákon. Hiába van kiírva mindenhol a köve-
tési távolság betartása, a járművezetők
megbíznak az előttük haladókban. Bíznak
abban, hogy indokolatlanul nem „satuznak”
be. Egyszer sem láttam, hogy „villogtatás-
sal” engedett volna be valaki egy másik jár-

művet a szomszédos sávból. Ugyanígy egy-
szer sem láttam, hogy „vészvillogóval” valaki
megköszönte volna, hogy beengedték a
másik sávba. Valahogy természetes a forga-
lom lüktetése, aki fiatal, aki siet, az gyorsan
megy. Aki, idősebb, aki ráér, az maga elé
engedi a másikat… 

A metró hol a föld alatt kanyarog, hol ma-
gasvasútként száguld a városon keresztül,
egészen a repülőtérig. Jellemző, hogy
mennyire az autóra épül Dubai (Dubaj) köz-
lekedése, hogy a tengerrel párhuzamos vá-
rost átszelő kétszer hatsávos autóutat kilo-
métereken keresztül gyalogosan nem lehet
keresztezni, csak ott, ahol metróállomás is
van. Ott viszont felüljárókon lehet átkelni az
út felett. A legnagyobb Pálma-szigetre egy-
sínű vasúttal lehet eljutni. 

Az autóközlekedés lendületesebb, mint
nálunk. Lakott területen, ahol nincs keresz-
tező gyalogos forgalom, sok helyen lehet
menni kilencven kilométeres sebességgel.
Autópályán meg 140 kilométer a megenge-
dett sebesség, de ezt is rendszeresen túllé-
pik. A sebességmérést nem rendőrkocsik-
ból hajtják végre, hanem vagy az autópályák
mellett elhelyezett dobozokban rejtőzködő
kamerákkal, mint nálunk az M1- M7 autópá-
lya bevezető, kivezető szakaszainál, vagy
olyan oszlopokban helyezik el a kamerákat,
amelyeket láthatunk a németországi autópá-
lyák mellett. Általában, ahogy Magyarorszá-
gon, ott is 20 kilométeres sebességtúllé-
péstől fényképeznek. Érdekesség, hogy
nem azonnal küldik a csekket, hanem gön-
gyölítik a büntetéseket. Évente egyszer, az

újólag esedékes autó-regisztráció során
közlik a tartozásokat. Egy tilos jelzésen át-
haladás 1500 dirhamot – 120 ezer forintot
– kóstál, amit 15 nappal lehet „megváltani”.
Na, nem úgy, hogy 15 napra az ember zár-
kába csücsül, hanem hogy 15 napra leteszi
az autót! A vezetők többsége inkább kifizeti
a büntetést, mert – ahogy említettem – az
autó létszükséglet, anélkül nem lehet meg-
lenni. A kisebb gyorshajtás büntetése 400
dirham (32.000 forint), a nagyobbé 800
dirham (64.000 forint). A benzin elképesz-
tően olcsó, egy liter benzin mindössze 1,
72 dirham, 130 forint! És még ezt is
drágállják…

Szidjuk a fekvőrendőröket kis hazánk-
ban. Igencsak meglepődtünk Dubaiban
(Dubajban). Majdnem minden gyalogátke-
lőhely előtt ott a fekvőrendőr! Miután az
utak nagy részében nincs gyalogos forga-
lom, nincs gyalogátkelőhely, ezért nagyon
kell figyelmeztetni arra, hogy ha gyalogo-
sok mennek át az úton. Különlegesség az
országutakon (!) látható fekvőrendőr. A
két-három sávos országutakon, minden
körforgalom előtt fekvőrendőrök vannak.
Nálunk rendszeresek, hogy lakott terüle-
ten kívül, teherautósok, kamionok figyel-
metlenül, nagy sebességgel hajtanak be a
körforgalomba, így gyakran okoznak bal-
esetet. Ott ez nem valószínű. Hamar ész-
revesszük, ha nagy sebességgel hajtunk a
fekvőrendőrre…  

Legközelebb a mindennapi életről szó-
ban és képekben. Juhász Péter

A képek a 21–27. oldalon találhatók.
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Dubai (Dubaj) útinapló (2. rész) 

A közlekedésről

Morfondáriák
„Megdöbbentem! Nem akarom elhinni még most sem! Jó Deme-
ter Mihály nincs többé közöttünk. De hol vagy, Misi barátom? 
Ahogy elképzelem, amikor megérkeztél szép nyári délután volt.
Egy grundon találtad magad. Nemrég állt el az eső. És mit láttál
egy tócsában? Valódi ötös bőrt! Fűzőset persze. Kivetted a tócsá-
ból és elkezdtél dekázni. Ki volt téve egy zakó, meg egy tatyó ka-
pufának. Dekázgattál, és láttad, hogy a régi haverok megjelennek
szépen sorban a pálya szélén. Lazán kirúgtad a bőrt a szélre. Va-
laki gyönyörűen visszaadta. Fejre persze. Láttad, ugrottál, de már
nem volt visszaút. Ugyanis pont fűzővel érkezett a laszti. Aki ezt
nem élte át, fogalma sincs milyen érzés egy ötös, jó vizes bőrfoci
fűzős részébe belefejelni. Te tudtad, mégis fejeltél. De szép volt!
… Szóval Misikém, ezennel búcsúzom. Ha nem haragszol meg –
és ugyan miért haragudnál –, nem kívánom, hogy nyugodj béké-
ben. Igenis ne nyugodj! Járj-kelj! Nézz jól körül! Aztán majd ha ne-
kem is lecsapják a taxiórát, megtaláljuk egymást…” (Kapitány)

Jelentés
„Jelentem, hogy ügyeleti és területi szolgálataim teljesítése során
több esetben problémaként merült fel, hogy a Budavár területén
megjelenő magántaxi személyszállító kisiparosok, valamint a kis-
buszokkal rendelkező Személyszállítók között konkurrenciaharc
alakult ki., amely némely esetben az utasok megszerzése érdeké-
ben hangos veszekedéssé, sőt tettlegességgé fajult. A vár terüle-
tére behajtó magántaxisok nem tisztelik sem a műemléki jelleget,
sem a közlekedési szabályokat, valamint az állítólag kötelező taxis
etikát is semmibe veszik. A felhajtó gépjárművek mennyisége
meghaladja a szükségleteket, így a drosztokon kívül, szabálytala-
nul parkírozó autóikkal zavarják a közlekedést. A Vár területén 30
km/h-ra van korlátozva a gépjárművek sebessége, több sétálóut-
ca van, illetve terveznek, ennek ellenére az utas nélküli taxigép-
kocsik 70-80 Km/ósebességgel hajtanak az új szállítás reményé-
ben” – írta H. György r. ftzls 1995-ben a várbeli helyzetről felette-
sének szóló jelentésében. 

Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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Kettéhajtható az
UTASTÁJÉKOZTATÓ?
Mint köztudott két UTASTÁJÉKOZTATÓ van a taxikban a
hátsó ülésen utazók előtt, egy pedig a jobb első ajtónál
az első ülésen utazó tájékoztatására. Azonban néhány
autó ajtajának olyan a kialakítása, hogy egyszerűen kiesik
az UTASTÁJÉKOZTATÓ a rekeszből minden ajtónyitás-
nál.

Egyik kollégánk egyszerűen kettéhajtotta a tájékoztatót,
mert az sehol sincs megtiltva és így nem esik minden al-
kalommal a földre. Megkérdeztem az illetékest, szabad-e
így eljárni? (A válasz rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tő-
lem. J.P.)

A Fővárosi Közgyűlés rendelet (Taxirendelet) 1. mellékle-
te 7. pont rendelkezik az „UTASINFORMÁCIÓ” személy
taxikban történő elhelyezéséről.

A kiadvány a tartóssága érdekében laminált kivitelű,
nehezen gyűrődik, és lemosható, elhe-
lyezésének általánossága biztosítja az
utasok részére az egyszerű hozzáférést.
Vannak olyan járművek, amelyek jobb ol-
dali ajtókárpit/kesztyűtartó kialakítása is-
merten okozhatja a kiadvány járműből
történő kiesését.

Ezen esetekben számtalan jó meg-
oldást alkalmaztak már a szolgálta-
tók a kiesés megakadályozására,
amelyek közül például a kiadványra
rögzített úgynevezett tépőzár a kár-
pithoz stabilan rögzíti azt. 

A gyűrött, rongálódott, elveszett kiad-
vány pótlását biztosítjuk a telephelyün-
kön. 

dr. Komáromi Endre
igazgató

dr. Rásó Hajnalka
taxi vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

Közlekedési Szolgálatok
Taxi  

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

ŐrüleŐrület! Ez a jöt! Ez a jövő?vő?
Döbbenetes írás jelent meg az ADAC MOTOR-
WELT, a Német Autóklub lapja legújabb számá-
ban.  A világ egyre több országában kettéosztják
a járdákat a normál gyalogosok, sétálgatók és a
telefonáló, az elektromos szerkentyűket nyomo-
gatók között! Az újság hosszú cikkben részletezi
a technikai újdonságokat, a telefonokat, a tábla-
gépeket és az ezekhez hasonló szerkentyűket
használókat.

Az természetes, hogy felvesszük a telefont, ha
az csöng. De az már nem természetes, amikor a
századik SMS üzenetet küldjük séta közben. Ez
alatt semmi másra nem figyelünk! A szakemberek
szerint sokan olyan állapotba kerülnek ilyenkor,
mint akinek nyolcezreléknyi alkohol van a szerveze-
tében! 

A napokban került fel az internetre az a kisfilm,
ahol egy telefonáló egyszerűen nekigyalogolt egy
álló teherautónak! Még tragikusabb dolog történt
korábban Dél-Koreában. Ott életét vesztette egy
gyalogos, amikor nekigyalogolt telefonálás közben

Az egyéni vállalkozók abban a speciális
helyzetben vannak, hogy vállalkozási és ma-
gánszemély mivoltuk nem különül el olyan
élesen, mint egy bt., vagy kft. esetében. Így
az egyéni vállalkozónak adófolyószámlája is
csak egy van, ezen szerepelnek a vállalko-
zással kapcsolatos adók és járulékok, és
szintén ezen adófolyószámlán szerepel pél-
dául a magánszemélyként őket terhelő ille-
ték is. 

A közelmúltban egyik kollégánk KATA-ala-
nyiságát azért szüntette meg az adóható-
ság, mert bár a vállalkozásával kapcsolatos
KATÁ-t rendben fizette, egy időközben el-
adott ingatlan után kirótt illetékkel késede-

lembe esett. Miután az adózás rendjéről
szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az a
KATA alany, akinek folyószámláján az év vé-
gén 100 ezer forintot meghaladó tartozás
van, elveszti KATA-alanyiságát, a hatóság
nem is dönthetett másként. 

Nincs lehetőség arra, hogy az adóható-
ság egy magánszeméllyel összefüggésben
két külön folyószámlát vezessen, ezért az
ügy érdemi elbírálása szempontjából nincs
jelentősége annak, hogy a végrehajtható
adótartozás nem a KATA alanyisággal
összefüggésben, hanem magánszemély-
ként felhalmozott illetéktartozásból kelet-
kezett.

Sem az  adóhatóságnak, sem egy eset-
leg perre vitt ügyben  a bíróságnak nincs
mérlegelési lehetősége, tehát nem vizsgál-
hatja, hogy a végrehajtható adótartozás mi-
ért és milyen adónemben keletkezett, és
nem veheti figyelembe azt sem, hogy a tar-
tozást a későbbiekben rendezték. Az adó-
hatóság az adófolyószámla egyenlegét egy
későbbi befizetéssel és visszamenőleges
hatállyal nem korrigálhatja. 

2015-től viszont él már egy könnyítés,
amelynek lényege, hogy a tartozásról előbb
felszólító levél érkezik. Ha az adóalany en-
nek nyomán rendezi hátralékát, KATÁ-s vál-
lalkozása tovább működhet.

Kettéhajtva nem esik ki az ajtóból!
Csak éppen szabálytalan… 

Amerika: Fel a fejjel! Menj
át az úton! Aztán frissítsd a
Facebookot

Nem csak adó és tb lehet köztartozás
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egy villanyoszlopnak. Az közismert, hogy bizonyos esetekben
büntetik a telefonáló járművezetőket. 

Most felmerült szakemberek között, hogy bizonyos esetek-
ben a gyalogosokat is büntessék, ha balesetveszélyes hely-
zetet teremtenek telefonálás közben a közutakon…  

Juhász Péter
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de lehet, holnap már valóság...
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Ahogy Amerikában, úgy itt sem lehet meg-
lenni autó nélkül, a távolságok miatt. Járda
sok helyen nincs is, az utcán nem sétálgat-
nak az emberek, mint Európában, kivéve a
bevásárló- és turistaközpontokat. Gondol-
junk bele, Dubai (Dubaj) 76 kilométer (!)
hosszan nyúlik el. Olyan, mintha Budapest
vége valahol Cegléd után lenne. Gondol-
junk bele, elindulunk Budapest központjá-
ból a reptérre, az jó 20 kilométer. Majd to-
vábbhaladva jön még Vecsés, Üllő, Monor,
Monorierdő, Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel
és csak ezt követően Cegléd. Dubai ekkora
területen fekszik. 

Ugyan van két metróvonal, villamos- és
autóbuszvonalak, azért a fő közlekedési
eszköz az autó. Kétszer négy-, kétszer hat-
sávos utakon, sokszor kétszer nyolc sávon
hömpölyög a járműforgalom. Közismert,
hogy a dubai metró vezető nélkül közleke-
dik, ám azt kevesebben tudják, hogy a villa-
mos is automata. Éppen ezért nagyméretű
jelzőtábla figyelmeztet, ha villamos kereszte-
zi a közutat. Ahogy a mondás szól: „A vasa-
ló nem áll meg!” Ironikusan mondva: „Min-
denki saját felelősséggel gázoltatja el ma-
gát a villamossal…”

Félelmetes látvány, ahogy százharmincas,
száznegyvenes tempónál méterekre egy-
mástól követik egymást az autók az autópá-
lyákon. Hiába van kiírva mindenhol a köve-
tési távolság betartása, a járművezetők
megbíznak az előttük haladókban. Bíznak
abban, hogy indokolatlanul nem „satuznak”
be. Egyszer sem láttam, hogy „villogtatás-
sal” engedett volna be valaki egy másik jár-

művet a szomszédos sávból. Ugyanígy egy-
szer sem láttam, hogy „vészvillogóval” valaki
megköszönte volna, hogy beengedték a
másik sávba. Valahogy természetes a forga-
lom lüktetése, aki fiatal, aki siet, az gyorsan
megy. Aki, idősebb, aki ráér, az maga elé
engedi a másikat… 

A metró hol a föld alatt kanyarog, hol ma-
gasvasútként száguld a városon keresztül,
egészen a repülőtérig. Jellemző, hogy
mennyire az autóra épül Dubai (Dubaj) köz-
lekedése, hogy a tengerrel párhuzamos vá-
rost átszelő kétszer hatsávos autóutat kilo-
métereken keresztül gyalogosan nem lehet
keresztezni, csak ott, ahol metróállomás is
van. Ott viszont felüljárókon lehet átkelni az
út felett. A legnagyobb Pálma-szigetre egy-
sínű vasúttal lehet eljutni. 

Az autóközlekedés lendületesebb, mint
nálunk. Lakott területen, ahol nincs keresz-
tező gyalogos forgalom, sok helyen lehet
menni kilencven kilométeres sebességgel.
Autópályán meg 140 kilométer a megenge-
dett sebesség, de ezt is rendszeresen túllé-
pik. A sebességmérést nem rendőrkocsik-
ból hajtják végre, hanem vagy az autópályák
mellett elhelyezett dobozokban rejtőzködő
kamerákkal, mint nálunk az M1- M7 autópá-
lya bevezető, kivezető szakaszainál, vagy
olyan oszlopokban helyezik el a kamerákat,
amelyeket láthatunk a németországi autópá-
lyák mellett. Általában, ahogy Magyarorszá-
gon, ott is 20 kilométeres sebességtúllé-
péstől fényképeznek. Érdekesség, hogy
nem azonnal küldik a csekket, hanem gön-
gyölítik a büntetéseket. Évente egyszer, az

újólag esedékes autó-regisztráció során
közlik a tartozásokat. Egy tilos jelzésen át-
haladás 1500 dirhamot – 120 ezer forintot
– kóstál, amit 15 nappal lehet „megváltani”.
Na, nem úgy, hogy 15 napra az ember zár-
kába csücsül, hanem hogy 15 napra leteszi
az autót! A vezetők többsége inkább kifizeti
a büntetést, mert – ahogy említettem – az
autó létszükséglet, anélkül nem lehet meg-
lenni. A kisebb gyorshajtás büntetése 400
dirham (32.000 forint), a nagyobbé 800
dirham (64.000 forint). A benzin elképesz-
tően olcsó, egy liter benzin mindössze 1,
72 dirham, 130 forint! És még ezt is
drágállják…

Szidjuk a fekvőrendőröket kis hazánk-
ban. Igencsak meglepődtünk Dubaiban
(Dubajban). Majdnem minden gyalogátke-
lőhely előtt ott a fekvőrendőr! Miután az
utak nagy részében nincs gyalogos forga-
lom, nincs gyalogátkelőhely, ezért nagyon
kell figyelmeztetni arra, hogy ha gyalogo-
sok mennek át az úton. Különlegesség az
országutakon (!) látható fekvőrendőr. A
két-három sávos országutakon, minden
körforgalom előtt fekvőrendőrök vannak.
Nálunk rendszeresek, hogy lakott terüle-
ten kívül, teherautósok, kamionok figyel-
metlenül, nagy sebességgel hajtanak be a
körforgalomba, így gyakran okoznak bal-
esetet. Ott ez nem valószínű. Hamar ész-
revesszük, ha nagy sebességgel hajtunk a
fekvőrendőrre…  

Legközelebb a mindennapi életről szó-
ban és képekben. Juhász Péter

A képek a 21–27. oldalon találhatók.
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Dubai (Dubaj) útinapló (2. rész) 

A közlekedésről

Morfondáriák
„Megdöbbentem! Nem akarom elhinni még most sem! Jó Deme-
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Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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1. Mekkora lehet
taxija legnagyobb
sebessége a ve-
szélyt jelző tábla
hatálya alatt?
a) Legfeljebb 30
km/h.
b) Legfeljebb 40
km/h.
c) Legfeljebb 50
km/h.

2. Mit jelez a tábla?
a) Kikerülési irányt. 
b) Veszélyes útkanyarulatot
jobbra. 
c) Kötelező haladási irányt. 

3. Mit jelez a forgalomirányító rendőr? 

a) A forgalom irányának a megváltoztatását. 
b) Szabad utat a vállával párhuzamos irányból
érkezők részére. 
c) Azt, hogy a járművek előtte balra bekanya-
rodhatnak. 

4. Hol és
mekkora
távolsá-
got kel-
lene a
rakodó
járművek
részére
szabad
helyet
hagyni?

a) A jelző-
tábla előtt
15 méter,
utána 5
méter tá-
volságot.
b) A jelzőtábla előtt 5 méter, utána 15 méter
távolságot. 
c) A jelzőtábla után a kiegészítő táblán feltün-
tetett távolságot.

5. Kétkerekű motorkerékpárral előreha-
ladhat-e más járművek mellett, vagy
azok között a sűrű forgalmú párhuza-
mos közlekedésre alkalmas úttesten, ha
a forgalmi sávokban összefüggő jármű-
oszlopok alakultak ki?
a) Csak akkor, ha a járművek az egyébként
megengedett sebességnél lényegesen las-
sabban haladnak. 
b) Legfeljebb akkor, ha a többi járműnek for-
galmi okból meg kellett állni.
c) Nem.

6. A képen látható forgalmi helyzetben
kötelesek-e a bekanyarodó járművek az
úttest jobb szélére besorolni?

a) Igen. 
b) Nem.

7. Szabad-e taxijával ráhajtania a képen
látható villamospályára? 

a) Igen,
az azo-
nos és
az ellen-
tétes irá-
nyú vil-
lamospá-
lyát is
igénybe

veheti előzés, bekanyarodás és megfordulás
esetében. 
b) Legfeljebb a bekanyarodás és megfordu-
lás esetében. 
c) Az azonos irányú villamosforgalom részére
szolgáló pályára ráhajthat, az ellentétes irá-
nyúra, a bekanyarodás és megfordulás esetét
kivéve nem. 

8. Lakott
területen
hol me-
hetnek át
a gyalogo-
sok a fő-
útvonal a
másik ol-

dalon lévő járdájára, ha a közelben kije-
lölt gyalogos-átkelőhely nincs?
a) Útkereszteződésnél (a járda meghosszab-
bított vonalában). 
b) Bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító
irányban. 

9. Melyik oldalról haladhat el taxijával a
járdasziget mellett, ha az nem az úttest
menetirány szerinti jobb és bal oldalát
választja el?
a) Ha jelzőtábla jelzéséből más nem követke-
zik, csak jobbról. 
b) Ha jelzőtábla jelzéséből más nem követke-
zik, csak balról. 
Ha jelzőtábla jelzéséből más nem következik,
jobbról vagy balról egyaránt.

10. Meg-
állhat, il-
letve vá-
rakozhat-
e autójá-
val az út-
testen ki-
alakított
sebes-
ségcsök-
kentő
bordán (küszöbön)?
a) Igen. 
b) Nem. 

11. Mit jelez a tábla?
a) Azt, hogy az út nyitható hí-
don vezet keresztül. 
b) Azt, hogy az út közvetlenül
a vízparton vagy szakadék

mellett van. 
c) Azt, hogy az út csúszóssá válhat. 

12. Az áb-
rázolt for-
galmi
helyzet-
ben köte-
les-e
irányjelző-
vel jelezni
a jobbra
bekanyarodást?
a) Igen, a művelet előtt kellő időben megkez-
dett és annak befejezéséig folyamatosan
adott irányjelzéssel. 
b) Nem.  

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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A 6x6 Taxi idén már ötödik
alkalommal töltötte be a
Hungaroring Forma 1 Hiva-
talos Taxi Szolgáltatója pozí-
ciót, a Taxi 2000 segítségé-
vel, és ezúttal a City Taxival
karöltve. A 30. Jubileumi
Hungaroring Forma 1 külön-
böző programokkal, koncer-
tekkel, több versenysorozat-
tal gazdagodott, amelynek
eredménye a várakozásokon
felüli látogató szám volt.

A három fuvarszervező tár-
saság komoly szervező mun-
kával, és az elmúlt évek ren-

dezvényeinek referenciáival a háta mö-
gött derekasan helyt állt a közel 40%-
kal több vendég taxi igényének kiszol-
gálását illetően. Így a Hungaroring tör-
ténetének minden idők egyik legna-
gyobb fuvarszámát tudtuk produkálni.

Hungaroring 20201155
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Megjelenésünk, szolgáltatási színvonalunk mind a gépko-
csikat, mind a taxis kollégákat illetően, kimagasló volt.
Munkatársaink, utasaink pozitív élményei, gratulációi, elé-
gedettsége, csak megerősítette bennünk, hogy valóban
magasra raktuk a lécet és megfeleltünk a kihívásoknak. 

Ezúton is köszönjük a 6x6 Taxi, a Taxi 2000, és nem utol-
só sorban a City Taxi munkatársainak, diszpécserszolgála-

tainak, és kihelyezett dolgozóinak a közös áldozatos mun-
káját, magas színvonalú szolgáltatását, amellyel hozzájá-
rultak egy igazán példás és sikeres rendezvény lebonyolí-
tásához!

Üdvözlettel,
Fárbás Tibor
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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!

24

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

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 24 ujtaxi.qxd  3/11/15 08:19  Page 25

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�R�A�S�E� �h�i�r�d�e�t�e�s�_�2�0�1�5�_�f�e�b�r�u�a�r�_�2�1�0�x�1�5�1�_�v�e�g�l�e�g�e�s

�2�0�1�5�.� �f�e�b�r�u� � �r� �9�.� �1�0�:�0�5�:�3�0



24

A 6x6 Taxi idén már ötödik
alkalommal töltötte be a
Hungaroring Forma 1 Hiva-
talos Taxi Szolgáltatója pozí-
ciót, a Taxi 2000 segítségé-
vel, és ezúttal a City Taxival
karöltve. A 30. Jubileumi
Hungaroring Forma 1 külön-
böző programokkal, koncer-
tekkel, több versenysorozat-
tal gazdagodott, amelynek
eredménye a várakozásokon
felüli látogató szám volt.

A három fuvarszervező tár-
saság komoly szervező mun-
kával, és az elmúlt évek ren-

dezvényeinek referenciáival a háta mö-
gött derekasan helyt állt a közel 40%-
kal több vendég taxi igényének kiszol-
gálását illetően. Így a Hungaroring tör-
ténetének minden idők egyik legna-
gyobb fuvarszámát tudtuk produkálni.

Hungaroring 20201155

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:41  Page 24

Megjelenésünk, szolgáltatási színvonalunk mind a gépko-
csikat, mind a taxis kollégákat illetően, kimagasló volt.
Munkatársaink, utasaink pozitív élményei, gratulációi, elé-
gedettsége, csak megerősítette bennünk, hogy valóban
magasra raktuk a lécet és megfeleltünk a kihívásoknak. 

Ezúton is köszönjük a 6x6 Taxi, a Taxi 2000, és nem utol-
só sorban a City Taxi munkatársainak, diszpécserszolgála-

tainak, és kihelyezett dolgozóinak a közös áldozatos mun-
káját, magas színvonalú szolgáltatását, amellyel hozzájá-
rultak egy igazán példás és sikeres rendezvény lebonyolí-
tásához!

Üdvözlettel,
Fárbás Tibor

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:41  Page 25

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!

24

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

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 24 ujtaxi.qxd  3/11/15 08:19  Page 25

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�R�A�S�E� �h�i�r�d�e�t�e�s�_�2�0�1�5�_�f�e�b�r�u�a�r�_�2�1�0�x�1�5�1�_�v�e�g�l�e�g�e�s

�2�0�1�5�.� �f�e�b�r�u� � �r� �9�.� �1�0�:�0�5�:�3�0



26

A nagy vadász meséli:
– Egy alkalomban a szavannán leteleped-

tem egy datolyafa árnyékában, amikor
megjelent mögöttem egy oroszlán. Én nyu-
godtan tovább üldögéltem, õ egyre köze-
lebb jött. Végül már a nyakamon éreztem a
leheletét, és ez nagyon idegesített.

– Szent ég! És mit csináltál?
– Felhajtottam a galléromat…

* * *
Fiatal pár horrorfilmet néz a moziban,

egyszer csak megjelenik egy szörny a ké-
pen.

– Ó, anyám! – sikít fel a lány rémülten.
Mire a fiú, elgondolkodva:
– Tényleg, elég nagy a hasonlóság!

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:41  Page 26

27

Két hónappal ezelőtt köszöntem el
Tőletek Bariból, a forróság kellős
közepén.

Csodás volt az út, gyönyörűsé-
ges a nyár, de bizony volt részem
néhány igen kemény és kellemetlen
„élményben” is. De erről majd ké-
sőbb, most kezdem az elején.

2015. június 12.
Ezen a hétköznapi napon, amely péntekre esett, legszívesebben
pezsgőt bontottam volna, de ennek a dugókilövésnek több aka-
dálya volt. 1./ nem iszom soha alkoholt, 2./ éppen ezen a na-
pon indultam a telephelyről az angliai Kent-be, 20 tonna papír-
ral a raktérben.

És hogy mire ez az „ünneplés”?
Pontosan ezen a napon – június 12-én – csak kereken három

évvel ezelőtt ültem először hivatalosan kamion kormánya mö-
gé, mint kamionsofőr. 

Gondoltátok volna? Három éve irkálom Nektek úti-beszámoló-
imat Európa útjairól. Három éve „tolom” a „nagy vasat”. Há-
rom éve figyelem az évszakok változásait, ahogy tavaszból nyár-
ba, őszből télbe fordulnak az út mellett a fák. Három éve harco-
lok az olasz „troppo caldo”-val és a Mont Blanc havas csúcsai-
val, a német vaskalapossággal és az angol rakodómunkásokkal.
Utóbbiak hallatlanul trehány módon raknák meg a kamiont, ha
hagynám. (Szerteszét dobálnának mindent, de biztonsági mel-
lényben közlekednek éjjel-nappal, talán még a hitvesi ágyban
is.)

Felejthetetlen élményeim közé tartozik a spanyolországi La
Coruna (az Atlanti-óceán partja), a hollandiai Maastrich (a Főté-
ren Andre Rieu koncert, igaz, csak messziről élvezhettem, je-
gyem nem lévén). Aztán Liverpool (Beatles), a skóciai AAber-
den, amely aztán igazán ízelítőt adott a skótok életviteléből, az-
tán az olaszországi Lucca (G. Puccini szülővárosa), és per-
sze a legmelegebb helyek egyike, legutoljára Bari.

Eljutottam Nizzába, a milliomosok nyaralóhelyére, Toulonba, a
légiósok városába (persze egy légióst sem láttam), és csodál-
tam a Kölni Dómot, valamint talán Európa legnagyobb kikötőjét
Hamburgban. Felejthetetlen volt az iszlám világ – és roppant
szokatlan – Isztambulban.

Ha visszalapoztok a történetekben, nyomon követhetitek az
elmúlt három év útjait.

Az utazás csodálatos élmény. Megismerhetsz tájakat, ismeret-
len emberekkel kötsz párperces barátságot, bepillanthatsz ide-
gen kultúrákba, megismersz szokásokat, agyad fotókat és
gesztusokat, mondatokat raktároz. Aztán később – egyszer,

amikor már nem utazol – felidézed az átélte-

ket. És ezeket so-
ha senki már
el nem veheti Tő-
led. Ezért látom
szépnek.

Ennyit a múltról, és íme a jelen:
Újdonságként először is megemlítem (nem kevés dicsekvéssel
persze, hiszen ismertek), hogy amikor ezt a cikket olvas-
sátok, már – pár

hó-
napja – egyedül, az-
az társ nélkül rovom
a kilométereket.

Megtanul-
tam a szakmát
(nagyjából), tudok
le- és felrakodni,
árut kötni, le és fel-
akasztani a pótko-
csit, és bizony-bi-
zony (nekem is hi-
hetetlen) megtanul-
tam tolatni is a
nyergessel! Jó-jó,
persze nem úgy,
mint egy több évti-
zede kamiont ve-

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 23. rész

KKedvedves Bares Barátátaim!aim!
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A nagy vadász meséli:
– Egy alkalomban a szavannán leteleped-

tem egy datolyafa árnyékában, amikor
megjelent mögöttem egy oroszlán. Én nyu-
godtan tovább üldögéltem, õ egyre köze-
lebb jött. Végül már a nyakamon éreztem a
leheletét, és ez nagyon idegesített.

– Szent ég! És mit csináltál?
– Felhajtottam a galléromat…

* * *
Fiatal pár horrorfilmet néz a moziban,

egyszer csak megjelenik egy szörny a ké-
pen.

– Ó, anyám! – sikít fel a lány rémülten.
Mire a fiú, elgondolkodva:
– Tényleg, elég nagy a hasonlóság!
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Taxiból kamionba 23. rész

KKedvedves Bares Barátátaim!aim!
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zető kolléga, de ha nem „extranehézségű” a dolog, gond nél-
kül rátolok a rampára.

Igen, a tanulóéveknek vége lett, és roppantul örülök, hogy
volt főnököm (még a taxinál) jóslata nem vált be, miszerint:
nem neked való, három hónap múlva visszajössz taxizni.

Maradok. Maradok a „nagy vas"-ak világában, élvezem a sza-
badságot, a kollégák elismerését (már megint a hiúság!) és a
nagyvilágot. Írtam közben két könyvet, interjúkat adtam, és meg-
hívtak a tv-csatornák, riportfilm készült stb. stb.

Aztán – szerencsére – elmúlt a „sztár”-ság, és most, hogy
már egyedül ülök a Volvo-ban több ezer kilométeren és több hé-
ten át, most érzem, hogy igazán kamionos vagyok, és roppan-
tul élvezem. A döntéseket én hozom, a felelősség egyedül az
enyém, és vállalom is. (Hogy mi lett Istvánnal? Ezt kérditek? A
kapcsolatnak vége lett, mint mindennek egyszer. Már ő is egye-
dül jár, saját szokásai és saját szabályai szerint. Ennyi.)

Nos, akkor a mai történet, éljétek át velem a „kalandot”.

Június 24. 
Felrakták az árut, szé-
pen lekötöt-
tem, és haladok Bel-
giumban a franciaor-
szági Calais-ba.

Tudni kell, hogy a
belgiumi Veurne
(ahol tankolni kell) és
a franciaországi Ca-
lais (a kikötő) között
kb. 90 km a távol-
ság!!! Ez nagyon
fontos adat a későb-
biek megértése mi-
att.

Szóval haladok,
azaz haladnék, de
mi ez a rendőr?
Mit akar itt, Veurne
magasságában, az
autópályán? Megál-
lít és közli, hogy a
kikötőbe nem le-
het behajtani. Mer-
re mennék? –
kérdezi. Mondom Veurne, tankolás céljából. (ha a hajót
mondtam  volna, nem engedett volna tovább).

Elhitte. Behajtok tehát Veurne-be, megtankolok, és irány a ki-
kötő, azaz dehogy! A kisvárosba bemenni lehet, de a kihajtónál
ahol Calais felé mehetnék, újabb rendőrkocsi állja utamat.
Veurne-ből sehova, hacsak nem visszafelé akarok menni. Azaz
nem Anglia felé. Itt már nincs mese, meg mosolygás, nincs to-
vább!

Mi az ok?
Az emigránsok. Plusz még a hajótársaság sztrájkol. A kettő

együtt igazán szép.
Egyszer már megírtam Nektek, hogy azok az illetéktelen be-

vándorlók, akik a nehézségek ellenére – bármilyen módon –
beteszik lábukat a szigetországba, minden alkalommal
2000 angol font segélyt kapnak. Ez nagy pénz a szegény or-
szágokból érkezőknek.

Ezért bármire hajlandóak, és hajlandók is. A jelenlegi politi-
kai helyzet (háborúk itt-ott), megsokszorozták az emigránsok
számát, mint Ti is tudjátok, több ezerrel.

Már ellepték hazánkat is (Híradóból tudom, van nálam TV a
kamionban), és egyre többen haladnak Németország, Francia-
ország, Belgium, Hollandia felé.

Namármost.
A fenti országokban bizony nincs azonnali segély, legalább-

is nagyon minimális, ezért a kevésbé dolgozni akarók (milyen fi-
noman tudok fogalmazni, ugye?) egyenes irányt vesznek Anglia
partjai felé. És megkísérlik a lehetetlent. Ugyanis szinte a lehe-
tetlennel azonos az átjutás. 

Mint már említettem, a kikötőhöz vezető úton rendőrko-
csik cirkálnak, és a terminálban – mielőtt az elektromos keríté-
sekkel körbevett parkolóba beérnénk, ahol már csak várako-
zunk a behajózásra – többszörös az átvizsgálás. (Röntgen, CO-
mérés a raktérben, kutyák, és néha-néha teljes rakományvizsgá-
lat.)

Kellemetlen, de hasznos tortúra, mind megelőzi az illegá-
lis bevándorlók áthajózását.

Ezzel nincs is semmi gond, normális körülmények között 2-3
óra a várakozás a hajóra, és max. 2 óra maga a ringatózás a ví-
zen.

De ami most történt, az teljesen váratlan és kegyetlen volt.
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Hogy tudjátok, három hajóstársaság szállítja a kamionokat
és a turistákat ide-oda a Csatornán, plusz a Csalagút. 

A „D.F.D.S.” az egyik, a „P+O” a másik, és a harmadik egy
nagyon kis cég, a "MyFerryLink". Ez utóbbit megvásárolta a
P+O, azzal a kikötéssel, hogy a jelenlegi 500 dolgozóból csak
200-at vesz át. No, lett ebből akkora ihaj-csuhaj, hogy csak na.
Sztrájkba léptek a dolgozók, mindhárom hajóstársaságnál (volt
ott összefogás, mint látjuk!), és most aztán se ki, se be, se ide,
se oda. Mindkét oldalon hosszú-hosszú sorokban (angol olda-
lon 72 km volt a kamionsor, 4 nap alatt fogyott le), várták az em-
berek az áthajózás lehetőségét. És a Csalagút bezárt, mert egy
emigráns csoport valahogy bejutott az alagútba(???), ami ugye
megengedhetetlen... lezárták, az sem működött!

Én ugye a belgiumi Veurne-ben ragadtam. Három kerek
napra. Kamionok előttem és mögöttem, ki akarok kászálódni
a tankolóhelyről valamerre. De a rendőr makacs és nem en-
ged. Mi a fenét lehet itt tenni? Hát addig-addig fickándoztam,
autózgattam fel és alá, ameddig nagy nehezen találtam
pont az autópálya alatt egy remek helyet. Szépen leparkol-
tam (tényleg szépen, na!) és elkezdtem a pihenőidőmet. Egy
nap, két nap stb.

Talán sose érek át, gondoltam, de majd csak lesz valami. És
ekkor jöttek a problémáim. Hol a WC? Hol fogok fürdeni? Mit
fogok én csinálni itt napokig? A jó belgák már a második na-
pon megoldották a legsúlyosabb gondokat. Naponta kétszer
végigjárták a kamionsort vizes palackokkal, mobil WC-ket hoz-
tak 300 méterenként, és ami a legédesebb volt, mindennap
buszjáratot indítottak Veurne bevásárlóközpontjába. Természe-
tesen oda-vissza ingyen. Nekem tele volt a hűtőm kajával, nem
vásárolgattam, de bizony visszagyalogoltam naponta a benzin-
kút melletti Truck-Shopba, ahol lehet zuhanyozni is.

És persze nem unatkoztam. Szólt a zene, ment a TV, zöldsé-
ges rizst főztem pulykamellel (kollégák szaglásztak), és tök jól
elvoltam. Megmondom a valóságot, kicsit élveztem is ezt a fel-
fordulást. Aztán egyszercsak, három nap után, elindult a sor a
kikötő felé. Hosszú, végeláthatatlan sor.

Hát én ebbe be nem állok! Egy tapasztalt kolléga megsúgta
az „egérutat", St. Omar-on keresztül. Igaz, sokkal hosszabb, de
két nap nyereség.

Így is történt, és ami a kikötő előtt várt rám, azt élethűen il-
lusztrálják a fotók.

De nem történt semmi baj. Figyeltek rám a fiúk, én is lestem
az ő autóikat, vigyáztunk egymásra. Összetartás volt, példátlan
öszszetartás.

A negyedik nap éjszakáján végre sikeresen áthajóztam. És
amikor leraktam az árut, visszafelé már simán ment minden.

Kedves Barátaim! 
Amint látjátok, az Élet megy a maga útján, megtaláltam végre

a helyem én is a kamionosok nagy táborában. Otthon vagyok már
itt, és nem bántam meg a cserét (taxiból kamionba). A három év
alatt – Ti tanúsíthatjátok, hiszen beszámoltam szinte mindenről –
volt jó, és kevésbé jó. Először újdonság volt minden megtett kilo-
méter és csodaként élveztem az utak minden pillanatát.

Ma már sok minden ismerős, hétköznapi feladattá vált, a mun-
ka részévé. Persze most sem unalmas, sőt! De nem tudok fan-
tasztikumokról beszámolni.

Természetesen továbbra is küldöm majd beszámolóimat – ta-
lán ritkábban, mint eddig – a városokról, az országokról, a téli
fagyokról és a nyári tikkasztó melegben történő utazásokról.

Most elindulok hazafelé, szabadságra. Köszönöm eddigi fi-
gyelmeteket, találkozzunk a világ valamelyik – általatok megál-
modott és számotokra valóra vált – országútján.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az állami
adóhatóság előtti képviseleti eljárások egysé-
gesítése érdekében 2015. július 17-étől be-
vezeti az Egységes Képviseleti Adatlapot
(a továbbiakban: EGYKE adatlapot), mely-
lyel az állandó meghatalmazottak, megbízot-
tak, törvényes képviselők bejelentési kötele-
zettségeivel járó adminisztrációs terhek is je-
lentősen csökkennek, a bejelentés során kö-
vetendő szabályok pedig egyszerűsödnek.

Az adóügyek intézésére adott állandó meg-
hatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti el-
járásban akkor érvényes, ha azt az adózó
vagy képviselője az adóhatóság által rendsze-
resített formanyomtatványon jelenti be. Az ál-
lami adóhatóság a képviseleti jogosultság be-
jelentésére korábban külön adatlapot rend-
szeresített az adóügyek papíron, vagy szemé-
lyesen történő intézésére, valamint külön
adatlapot az elektronikus ügyintézésre.

Az újonnan bevezetendő EGYKE adatlap a
jelenleg alkalmazott, az elektronikus képvise-
leti jog bejelentésére szolgáló ’T180, az
elektronikus képviseleti jog megszűnésére
vonatkozó ’T182, és a papír alapú, személyes
ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalma-
zás bejelentésére szolgáló ’VAMO adatla-
pokat váltja fel, illetve azokat egységesített
formában, egyetlen adatlapban kínálja az ügy-
felek részére.

Az EGYKE adatlap az alábbi bejelenté-
sekre alkalmas:

• személyes és papíron történő ügyin-
tézésre vonatkozó állandó meghatalmazás
bejelentése az állami adóhatóság előtt intéz-
hető adóügyekben;

állandó meghatalmazás bejelentése az álla-
mi adóhatóság előtt elektronikus úton in-
tézhető adóügyekben;

• a telefonon intézhető adóügyekre vo-
natkozó jogosultságok bejelentése akár vala-
mennyi telefonon intézhető ügyre, akár egyes
ügytípusokra vonatkozóan;

személyes és papír alapú ügyintézésre vo-
natkozó állandó meghatalmazás bejelentése
az állami adóhatóság előtt intézhető szeren-
csejáték ügyekben;

• személyes, papír alapú és elektronikus
ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalma-
zás bejelentése az ajándéksorsolási és já-
tékautomata üzemeltetési ügyekben;

• a törvényes képviselő adóügyek elekt-
ronikus intézésére vonatkozó jogosultságának
bejelentése (abban az esetben, amikor nem
történik automatikus jogosultság képzés);

• a képviseleti jogosultság megszűné-
sének bejelentése bármely felsorolt ügytí-
pusban.

Az EGYKE adatlap bevezetését követően
az állandó meghatalmazottaknak, megbízot-
taknak elegendő csupán egy adatlapot be-
nyújtaniuk valamennyi képviseleti jogosultsá-
guk, vagy a képviseleti jogukban történő vál-
tozás, valamint a képviseleti jog megszűnésé-
nek bejelentésére.

Az új adatlap bevezetése miatt azoknak a
képviselőknek, akik már rendelkeznek élő
képviseleti joggal, tehát az adóhatóság auto-
matikusan megképezte az elektronikus ügyin-
tézési jogukat, vagy adtak be korábban az
adóügyek papíron, személyesen történő inté-
zésére illetve az elektronikus ügyintézésre vo-
natkozó (’VAMO vagy ’T180 jelű) adatla-
pot, nem kell újra bejelenteniük a képvi-
seleti jogukat az EGYKE adatlapon. Fel-
hívjuk ugyanakkor szíves figyelmüket, hogy az
EGYKE adatlap bevezetését követően, az-
az 2015. július 17-étől kezdődően az új ál-
landó képviseleti jogosultságot, vagy a koráb-
ban bejelentett képviseleti jog változását már
csak az EGYKE adatlapon lehet bejelenteni.

Az adatlapot 2015. július 17-étől kizárólag
az Általános Nyomtatványkitöltő programban
letöltve, onnan kinyomtatva, majd kézzel, illet-
ve elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy
elektronikusan elküldve lehet továbbítani az
állami adóhatóság részére.

nav.gov.hu

Tájékoztatás az Egységes Képviseleti Adatlap (EGYKE adatlap) bevezetéséről

A tanár magyaráz:
– Így tagadunk: én nem beszélek,

te nem beszélsz, õ nem beszél, mi
nem beszélünk, ti nem beszéltek, õk
nem beszélnek. Nos, Géza ismételd
el!

Géza kis gondolkodás után: – Sen-
ki nem beszél…
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zető kolléga, de ha nem „extranehézségű” a dolog, gond nél-
kül rátolok a rampára.

Igen, a tanulóéveknek vége lett, és roppantul örülök, hogy
volt főnököm (még a taxinál) jóslata nem vált be, miszerint:
nem neked való, három hónap múlva visszajössz taxizni.

Maradok. Maradok a „nagy vas"-ak világában, élvezem a sza-
badságot, a kollégák elismerését (már megint a hiúság!) és a
nagyvilágot. Írtam közben két könyvet, interjúkat adtam, és meg-
hívtak a tv-csatornák, riportfilm készült stb. stb.

Aztán – szerencsére – elmúlt a „sztár”-ság, és most, hogy
már egyedül ülök a Volvo-ban több ezer kilométeren és több hé-
ten át, most érzem, hogy igazán kamionos vagyok, és roppan-
tul élvezem. A döntéseket én hozom, a felelősség egyedül az
enyém, és vállalom is. (Hogy mi lett Istvánnal? Ezt kérditek? A
kapcsolatnak vége lett, mint mindennek egyszer. Már ő is egye-
dül jár, saját szokásai és saját szabályai szerint. Ennyi.)

Nos, akkor a mai történet, éljétek át velem a „kalandot”.

Június 24. 
Felrakták az árut, szé-
pen lekötöt-
tem, és haladok Bel-
giumban a franciaor-
szági Calais-ba.

Tudni kell, hogy a
belgiumi Veurne
(ahol tankolni kell) és
a franciaországi Ca-
lais (a kikötő) között
kb. 90 km a távol-
ság!!! Ez nagyon
fontos adat a későb-
biek megértése mi-
att.

Szóval haladok,
azaz haladnék, de
mi ez a rendőr?
Mit akar itt, Veurne
magasságában, az
autópályán? Megál-
lít és közli, hogy a
kikötőbe nem le-
het behajtani. Mer-
re mennék? –
kérdezi. Mondom Veurne, tankolás céljából. (ha a hajót
mondtam  volna, nem engedett volna tovább).

Elhitte. Behajtok tehát Veurne-be, megtankolok, és irány a ki-
kötő, azaz dehogy! A kisvárosba bemenni lehet, de a kihajtónál
ahol Calais felé mehetnék, újabb rendőrkocsi állja utamat.
Veurne-ből sehova, hacsak nem visszafelé akarok menni. Azaz
nem Anglia felé. Itt már nincs mese, meg mosolygás, nincs to-
vább!

Mi az ok?
Az emigránsok. Plusz még a hajótársaság sztrájkol. A kettő

együtt igazán szép.
Egyszer már megírtam Nektek, hogy azok az illetéktelen be-

vándorlók, akik a nehézségek ellenére – bármilyen módon –
beteszik lábukat a szigetországba, minden alkalommal
2000 angol font segélyt kapnak. Ez nagy pénz a szegény or-
szágokból érkezőknek.

Ezért bármire hajlandóak, és hajlandók is. A jelenlegi politi-
kai helyzet (háborúk itt-ott), megsokszorozták az emigránsok
számát, mint Ti is tudjátok, több ezerrel.

Már ellepték hazánkat is (Híradóból tudom, van nálam TV a
kamionban), és egyre többen haladnak Németország, Francia-
ország, Belgium, Hollandia felé.

Namármost.
A fenti országokban bizony nincs azonnali segély, legalább-

is nagyon minimális, ezért a kevésbé dolgozni akarók (milyen fi-
noman tudok fogalmazni, ugye?) egyenes irányt vesznek Anglia
partjai felé. És megkísérlik a lehetetlent. Ugyanis szinte a lehe-
tetlennel azonos az átjutás. 

Mint már említettem, a kikötőhöz vezető úton rendőrko-
csik cirkálnak, és a terminálban – mielőtt az elektromos keríté-
sekkel körbevett parkolóba beérnénk, ahol már csak várako-
zunk a behajózásra – többszörös az átvizsgálás. (Röntgen, CO-
mérés a raktérben, kutyák, és néha-néha teljes rakományvizsgá-
lat.)

Kellemetlen, de hasznos tortúra, mind megelőzi az illegá-
lis bevándorlók áthajózását.

Ezzel nincs is semmi gond, normális körülmények között 2-3
óra a várakozás a hajóra, és max. 2 óra maga a ringatózás a ví-
zen.

De ami most történt, az teljesen váratlan és kegyetlen volt.

28

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:41  Page 28

Hogy tudjátok, három hajóstársaság szállítja a kamionokat
és a turistákat ide-oda a Csatornán, plusz a Csalagút. 

A „D.F.D.S.” az egyik, a „P+O” a másik, és a harmadik egy
nagyon kis cég, a "MyFerryLink". Ez utóbbit megvásárolta a
P+O, azzal a kikötéssel, hogy a jelenlegi 500 dolgozóból csak
200-at vesz át. No, lett ebből akkora ihaj-csuhaj, hogy csak na.
Sztrájkba léptek a dolgozók, mindhárom hajóstársaságnál (volt
ott összefogás, mint látjuk!), és most aztán se ki, se be, se ide,
se oda. Mindkét oldalon hosszú-hosszú sorokban (angol olda-
lon 72 km volt a kamionsor, 4 nap alatt fogyott le), várták az em-
berek az áthajózás lehetőségét. És a Csalagút bezárt, mert egy
emigráns csoport valahogy bejutott az alagútba(???), ami ugye
megengedhetetlen... lezárták, az sem működött!

Én ugye a belgiumi Veurne-ben ragadtam. Három kerek
napra. Kamionok előttem és mögöttem, ki akarok kászálódni
a tankolóhelyről valamerre. De a rendőr makacs és nem en-
ged. Mi a fenét lehet itt tenni? Hát addig-addig fickándoztam,
autózgattam fel és alá, ameddig nagy nehezen találtam
pont az autópálya alatt egy remek helyet. Szépen leparkol-
tam (tényleg szépen, na!) és elkezdtem a pihenőidőmet. Egy
nap, két nap stb.

Talán sose érek át, gondoltam, de majd csak lesz valami. És
ekkor jöttek a problémáim. Hol a WC? Hol fogok fürdeni? Mit
fogok én csinálni itt napokig? A jó belgák már a második na-
pon megoldották a legsúlyosabb gondokat. Naponta kétszer
végigjárták a kamionsort vizes palackokkal, mobil WC-ket hoz-
tak 300 méterenként, és ami a legédesebb volt, mindennap
buszjáratot indítottak Veurne bevásárlóközpontjába. Természe-
tesen oda-vissza ingyen. Nekem tele volt a hűtőm kajával, nem
vásárolgattam, de bizony visszagyalogoltam naponta a benzin-
kút melletti Truck-Shopba, ahol lehet zuhanyozni is.

És persze nem unatkoztam. Szólt a zene, ment a TV, zöldsé-
ges rizst főztem pulykamellel (kollégák szaglásztak), és tök jól
elvoltam. Megmondom a valóságot, kicsit élveztem is ezt a fel-
fordulást. Aztán egyszercsak, három nap után, elindult a sor a
kikötő felé. Hosszú, végeláthatatlan sor.

Hát én ebbe be nem állok! Egy tapasztalt kolléga megsúgta
az „egérutat", St. Omar-on keresztül. Igaz, sokkal hosszabb, de
két nap nyereség.

Így is történt, és ami a kikötő előtt várt rám, azt élethűen il-
lusztrálják a fotók.

De nem történt semmi baj. Figyeltek rám a fiúk, én is lestem
az ő autóikat, vigyáztunk egymásra. Összetartás volt, példátlan
öszszetartás.

A negyedik nap éjszakáján végre sikeresen áthajóztam. És
amikor leraktam az árut, visszafelé már simán ment minden.

Kedves Barátaim! 
Amint látjátok, az Élet megy a maga útján, megtaláltam végre

a helyem én is a kamionosok nagy táborában. Otthon vagyok már
itt, és nem bántam meg a cserét (taxiból kamionba). A három év
alatt – Ti tanúsíthatjátok, hiszen beszámoltam szinte mindenről –
volt jó, és kevésbé jó. Először újdonság volt minden megtett kilo-
méter és csodaként élveztem az utak minden pillanatát.

Ma már sok minden ismerős, hétköznapi feladattá vált, a mun-
ka részévé. Persze most sem unalmas, sőt! De nem tudok fan-
tasztikumokról beszámolni.

Természetesen továbbra is küldöm majd beszámolóimat – ta-
lán ritkábban, mint eddig – a városokról, az országokról, a téli
fagyokról és a nyári tikkasztó melegben történő utazásokról.

Most elindulok hazafelé, szabadságra. Köszönöm eddigi fi-
gyelmeteket, találkozzunk a világ valamelyik – általatok megál-
modott és számotokra valóra vált – országútján.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az állami
adóhatóság előtti képviseleti eljárások egysé-
gesítése érdekében 2015. július 17-étől be-
vezeti az Egységes Képviseleti Adatlapot
(a továbbiakban: EGYKE adatlapot), mely-
lyel az állandó meghatalmazottak, megbízot-
tak, törvényes képviselők bejelentési kötele-
zettségeivel járó adminisztrációs terhek is je-
lentősen csökkennek, a bejelentés során kö-
vetendő szabályok pedig egyszerűsödnek.

Az adóügyek intézésére adott állandó meg-
hatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti el-
járásban akkor érvényes, ha azt az adózó
vagy képviselője az adóhatóság által rendsze-
resített formanyomtatványon jelenti be. Az ál-
lami adóhatóság a képviseleti jogosultság be-
jelentésére korábban külön adatlapot rend-
szeresített az adóügyek papíron, vagy szemé-
lyesen történő intézésére, valamint külön
adatlapot az elektronikus ügyintézésre.

Az újonnan bevezetendő EGYKE adatlap a
jelenleg alkalmazott, az elektronikus képvise-
leti jog bejelentésére szolgáló ’T180, az
elektronikus képviseleti jog megszűnésére
vonatkozó ’T182, és a papír alapú, személyes
ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalma-
zás bejelentésére szolgáló ’VAMO adatla-
pokat váltja fel, illetve azokat egységesített
formában, egyetlen adatlapban kínálja az ügy-
felek részére.

Az EGYKE adatlap az alábbi bejelenté-
sekre alkalmas:

• személyes és papíron történő ügyin-
tézésre vonatkozó állandó meghatalmazás
bejelentése az állami adóhatóság előtt intéz-
hető adóügyekben;

állandó meghatalmazás bejelentése az álla-
mi adóhatóság előtt elektronikus úton in-
tézhető adóügyekben;

• a telefonon intézhető adóügyekre vo-
natkozó jogosultságok bejelentése akár vala-
mennyi telefonon intézhető ügyre, akár egyes
ügytípusokra vonatkozóan;

személyes és papír alapú ügyintézésre vo-
natkozó állandó meghatalmazás bejelentése
az állami adóhatóság előtt intézhető szeren-
csejáték ügyekben;

• személyes, papír alapú és elektronikus
ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalma-
zás bejelentése az ajándéksorsolási és já-
tékautomata üzemeltetési ügyekben;

• a törvényes képviselő adóügyek elekt-
ronikus intézésére vonatkozó jogosultságának
bejelentése (abban az esetben, amikor nem
történik automatikus jogosultság képzés);

• a képviseleti jogosultság megszűné-
sének bejelentése bármely felsorolt ügytí-
pusban.

Az EGYKE adatlap bevezetését követően
az állandó meghatalmazottaknak, megbízot-
taknak elegendő csupán egy adatlapot be-
nyújtaniuk valamennyi képviseleti jogosultsá-
guk, vagy a képviseleti jogukban történő vál-
tozás, valamint a képviseleti jog megszűnésé-
nek bejelentésére.

Az új adatlap bevezetése miatt azoknak a
képviselőknek, akik már rendelkeznek élő
képviseleti joggal, tehát az adóhatóság auto-
matikusan megképezte az elektronikus ügyin-
tézési jogukat, vagy adtak be korábban az
adóügyek papíron, személyesen történő inté-
zésére illetve az elektronikus ügyintézésre vo-
natkozó (’VAMO vagy ’T180 jelű) adatla-
pot, nem kell újra bejelenteniük a képvi-
seleti jogukat az EGYKE adatlapon. Fel-
hívjuk ugyanakkor szíves figyelmüket, hogy az
EGYKE adatlap bevezetését követően, az-
az 2015. július 17-étől kezdődően az új ál-
landó képviseleti jogosultságot, vagy a koráb-
ban bejelentett képviseleti jog változását már
csak az EGYKE adatlapon lehet bejelenteni.

Az adatlapot 2015. július 17-étől kizárólag
az Általános Nyomtatványkitöltő programban
letöltve, onnan kinyomtatva, majd kézzel, illet-
ve elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy
elektronikusan elküldve lehet továbbítani az
állami adóhatóság részére.

nav.gov.hu

Tájékoztatás az Egységes Képviseleti Adatlap (EGYKE adatlap) bevezetéséről

A tanár magyaráz:
– Így tagadunk: én nem beszélek,

te nem beszélsz, õ nem beszél, mi
nem beszélünk, ti nem beszéltek, õk
nem beszélnek. Nos, Géza ismételd
el!

Géza kis gondolkodás után: – Sen-
ki nem beszél…
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– Anyu, lehetek rabló, ha nagy
leszek??

– Persze, kisfiam, de csak akkor,
ha jó leszel...

– Papa, hogy hívták Ádám anyó-
sát?

– Ádámnak nem volt anyósa, õ a
paradicsomban élt...

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
Május 368 369 229
Június 383 383 230
Július 386 386 229
Augusztus 390 383 228

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 – 2015.04.21 1,95%

2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%

2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%

2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%

2015.07.22-tõl 1,35%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-

bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-

keztében fennálló különbözet után a jegybanki

alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határ-

idõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság

késedelmi pótlékként a mindenkori jegybanki alap-

kamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
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

AUGUSZTUS

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 jogszabály 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 adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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– Anyu, lehetek rabló, ha nagy
leszek??

– Persze, kisfiam, de csak akkor,
ha jó leszel...

– Papa, hogy hívták Ádám anyó-
sát?

– Ádámnak nem volt anyósa, õ a
paradicsomban élt...

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
Május 368 369 229
Június 383 383 230
Július 386 386 229
Augusztus 390 383 228

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 – 2015.04.21 1,95%

2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%

2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%

2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%

2015.07.22-tõl 1,35%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-

bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-

keztében fennálló különbözet után a jegybanki

alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határ-

idõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság

késedelmi pótlékként a mindenkori jegybanki alap-

kamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
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

AUGUSZTUS

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 jogszabály 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 adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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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 szabályai-

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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. 

Szeptember 14. 
(12-e szombatra esik) 

• Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés
Szeptember 15.

• Gépjármûadó („súlyadó”) második

félévi részletének fizetése

• Iparûzési adó elõleg fizetése

Fontos határidõk – Három és fél óra hosszat hor-
gásztam harcsára, de egyet sem
fogtam! 

– Akkor honnan tudod, hogy
harcsa volt?!

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

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

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
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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 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 

Központi ügyfélszolgálatok és
fõvárosi kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok: 
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Fogarasi út 3. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 
Pest megyei központi ügyfél-
szolgálat és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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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 szabályai-

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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. 

Szeptember 14. 
(12-e szombatra esik) 

• Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés
Szeptember 15.

• Gépjármûadó („súlyadó”) második

félévi részletének fizetése

• Iparûzési adó elõleg fizetése

Fontos határidõk – Három és fél óra hosszat hor-
gásztam harcsára, de egyet sem
fogtam! 

– Akkor honnan tudod, hogy
harcsa volt?!

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

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

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
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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 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 

Központi ügyfélszolgálatok és
fõvárosi kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok: 
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Fogarasi út 3. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 
Pest megyei központi ügyfél-
szolgálat és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Dezsőről, a menekültről
(korabeli szóhasználattal:
a disszidensről)
Dezső anyám leánykori udvarlója volt, szem-
üveges, cingár, fiatal tudósféle. Olvasott ógö-
rögül, latinul, és más effajta abszolút nélkülöz-
hetetlen nyelven, beszélt németül, egy kicsit
franciául. Az ókori görög filozófusokat válasz-
totta élete társaiul, ezekkel a fura figurákkal
rendezte be zajosnak nem nevezhető életét.

Ragaszkodott anyámhoz, mint hűséges
hallgatóságához, jó darabig ment az úgy,
hogy az egyik mesél-mesél, mondjuk Empe-
doklész parafrázisairól, a másik meg (a ma-
mám) barna bociszemét tágítva hallgatja ho-
kedlin ülve. Ám egy napon anyám (aki tudat-
lanul és rendszeresen összetévesztette
Herakleitoszt Hérodotosszal) ezt a kérdést
szögezte Dezső keskeny mellének: „Mondd
csak, drágám, ha te Empedoklésszel fekszel
és Demokritosszal ébredsz, akkor ugyan mi-
re kellek én neked?”...A fiú bólintott, szakí-
tottak, de a barátság megmaradt. 

Dezső ’56 nyugtalan október végi napjai-
ban kíváncsi-kábultában az utcákat járva ke-
zébe vett egy puskát. Ugyanis teherautó állt
a sarkon, arról osztogatták a nyújtózkodó
kezeknek. Dezső is nyújtotta, kapott, és a
puska, akárcsak a karján a nemzeti karsza-
lag, végig elkísérte mindenhová, ahová
ment. Beszélt itt, agitált ott, de akik ismer-
ték, azt mondták, fegyverét soha nem hasz-
nálta, „az nem létezik, hogy a Dezső elsüt
egy puskát, méghogy az a humanista felhő-
járó, nahát!”

Akár így, akár úgy, Dezső november vége
felé már sejtette, hogy az új hatalom gép-
pisztolyos alkalmazottai hamarosan hozzá is
bedörömbölnek. Az ókori filozófusok barátja
december elején teherautó platóján utazott
nehányadmagával a Szabadság, vagyis
ahogy akkor nevezték, a Nyugat felé. Az ira-
tain kívül nem volt nála semmi. Aktatáskája –
amibe amúgy Dezső-módra előrelátóan be-
pakolta borotvakészletét meg egy váltás fe-
hérneműjét –, ott maradt a Klauzál téri laká-
sában, édesanyja vigyázta évekig.

Az országúton szél, jégeső, szovjet tan-
kok. Kétszer is megállították őket ellenőrzés-
re, volt akit le is szállítottak a teherautóról,
Dezsőt továbbengedték, maga sem tudta
miért.

Bekanyarodtak egy dűlőútra, ott megáll-

tak, a sofőr intett, itt a végállomás, leszállás,
ő a maga részéről a harmadik ellenőrzést
már nem kockáztatja. Tessenek szívesek
szétszóródni, valahol arrafelé van a zöldha-
tár, arra ott, ni, tovább lehet gyalogolni, csak
óvatosan, aztán majd csak lesz valami...

És ami most következett Dezső számára,
az bizony nem a tempós, fáradt libasorbani,
integetős séta volt a nyári zöldhatárban. Sö-
tétedett és havazott. Dezső hol hason csúsz-
va, hol havas bokortól tüskés bokorig szalad-
va, majd megint lebukva, aztán fától fáig fut-
va, lihegve közelítette meg a határt, mert a
háta mögül bizony akár lőhettek is rá. A ha-
tárt ekkor már lezárták...

A határ? Egyáltalán hol a határ? Leroskadt
egy fa alá, iszonyatos fáradtságot érzett, gon-
dolta, most már mindegy, kapja el őt akárki
fia... Osztrák határvadászok voltak, igazoltat-
ták, majd Eisenstadtba vitték, az akkor afféle
gyűjtőhely volt, majd némi várakozás után
egy tucatnyi magyarral Traiskirchenbe.

Monarchiabeli nagy kaszárnyaépület. Itt
kaptak szállást, élelmet, és ami még szüksé-
ges a menekült magyarok.  Dezső igazolta
magát, nyilvántartásba vették, elbeszélget-
tek vele, majd megkérdezték, melyik orszá-
got választaná második hazájának. Dezső
sok, szerinte várható kérdésre felkészült, er-
re nem. Némi habozás után csak annyit mon-
dott: Norvégia. Néztek is rá merő jóindulat-
tal. Szép ország az, mondták, de momentán
és per pillanat úgy tudják, nincsen üresedés
az ő hivatásában, az ógörög meg a latin,
meg a többi ilyesmi, hajjaj... De hát várjunk,
mit lehessen tudni.

Dezső hát várt. Vártak a többiek is, beszél-
gettek, a rádióból meghallgatták a magyar
híreket, no meg a sunyin hazacsábító, szívfa-
csarónak szánt éneket: „Oly távol messze
van hazám, csak még egyszer láthatnám... itt
minden, minden idegen, más föld, más ég,
más táj, más nép. Bárcsak otthon lehetnék”
– amire Dezső csak annyit mondott: – A kur-
va anyátok! – és a Klauzál térre gondolt. 

Lustán múlt az idő. Ott egye meg a fene
az ógörögöket, a latinokat, meg az összes
ókori filozófust, dolgozni akarok! Norvégiá-
ban sok a fa, lennék favágó – mondta a lá-
gerparancsnokságnak, azok végignéztek raj-
ta, csóválták a fejüket, de hát ha így kívánja
a kedves menekült úr, ám legyen. Elutaztat-
ták, elröpítették...

No, itt van Norvégia! Itt tényleg sok a fa –
konstatálta Dezső, amikor úgy hirtelenjében
körülnézve az első benyomását szerezte,
majd jelentkezett a hivatalnál, mondta néme-
tül, hogy ő mi is kívánna lenni, végigmérték,
hát ha így kívánja a szimpatikus menekült
úr... Megint utazás, erdő szélén nagy faház,
benne öt-hat szálfatermetű, pirospozsgás,
barátságos, norvégmintás pulóveres favágó.

Nézik Dezsőt, nézik papírjait, mondják:
Ja, ja, ami norvégül annyit jelent: hát ebből
a cingár szemüvegesből ugyan hogyan lesz
favágó, de biztatóan mosolyogtak rá. Más-
nap meg is kezdődött a kiképzés. Mert az
nem úgy van ám, hogy csak ész nélkül neki-
megyünk a fának, oszt vágjuk, oszt vágjuk.
Annak megvan a norvég módja. Aller An-
fang ist Schwer, meg hát különben is
Übung macht den Meister. Aztán meg itt
vannak munkánk eszközei, ni ez itt a fűrész!
Ez meg a fejsze, mond szépen utánam: fej-
sze! 

És Dezső, ha nem is egyhamar, de beleta-
nult. Már rajta is norvégmintás pulóver fe-
szült, emelte a fejszét, vágta, vágta és köz-
ben magyarul szavalta: „Vágom a fát, hűvös
halomba (bamm!), fényesül a görcse sikong-
va (bamm!), zúzmara hull szárnyas hajamra
(bamm!)” – és a kevésbeszédű szálfaterme-
tűek mosolyogva nézték a cingár magyart.

Telt-múlt az idő, vagyis évek jöttek évre.
Dezső karja megizmosodott, válla megszéle-
sedett, jó munkás, jó cimbora lett, ám estén-
ként néha félrevonult, ült egy farönkön, néz-
te a sötét rengeteg erdőt. Hagyjuk őt –
mondták a szálfatermetűek –, bizonyára a
Klauzál térre gondol... 

Hát egyszer, amint ült merengve, valaki
megkocogtatta a vállát. Felállt, hátranézett,
hogy ki az. Kerek, szeplős leányarc nézett rá,
világoskék szemekkel, és azt kérdezte tőle:
Hvem du er? Dezső válaszolt: Ungarsk dis-
sident. Jaj-ja, mondta a szeplős, és Dezső a
leány szeméből azt olvasta ki, hogy ez azt je-
lenti: tetszel nekem, te magyar disszidens.

Nem cifrázom a történetet. Összeháza-
sodtak, boldogan éltek, ám az asszonyka a
szülésbe belehalt, a pici is odalett. Dezső
megözvegyülve, bánatát munkába ölte. Ja-ja,
sóhajtottak a szálfatermetűek együttérzően,
Dezső meg csak vágta, vágta...

Mindezt anyámnak mesélte el, amikor már
hazajöhetett, látogatóba. „Tudod, Terike, mi,
akik innét akkor elmenekültünk, nem lófrál-
tunk zsebre dugott kézzel a világ nagyvá-
rosaiban. Nem sajnáltattuk magunkat, nem
lettünk ingyenélők. Többségünk igyekezett
megszolgálni a befogadást.” Nézte anyámat,
majd a tőle korábban soha nem tapasztalt
határozottsággal így szólt: „Te is özvegy
vagy, én is özvegy vagyok, gyere velem vá-
lasztott hazámba, tejben-vajban stb., stb.
foglak fürdetni.” Anyám az illendőség kedvé-
ért kétnapi gondolkodási időt kért, majd ne-
met mondott. Ja-ja – mondta Dezső, és szo-
morúan (vagy megkönnyebbülten) elköszönt
és visszament az erdejébe.

Búcsúzóul kaptam tőle egy norvégmintás
pulóvert...
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– Apukám, holnap lesz az ezüstlako-
dalmunk! Szerinted öljük le a disznót?

– Már miért ölnénk le? Az a szeren-
csétlen nem tehet arról, ami huszonöt
éve történt!

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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A legkülönfélébb tárgyakat hagynak az utasok a taxik-
ban. Vannak, amelyekért később jelentkeznek, de jelen-
tős számban akadnak olyan eszközök is, amelyeket so-
ha nem keresnek tulajdonosaik. Legutóbb a kanadai
Londonban egy 18 esztendős fiú a mobilja nyomkövetője
alapján rátalált a taxira, amelyben ott felejtette, ám ami-
kor megpróbálta visszakérni agyonlőtték.

Egy elveszett, vagy ellopott telefon esetében nagy segítséget je-
lentenek azok az alkalmazások, amelyek segítségével zárolhat-
juk és megtalálhatjuk a készülékünket.  Abba viszont valószínű-
leg kevesen gondoltak bele eddig, hogy egy telefon megtalálá-
sa gyilkossággal is végződhet.

A CBC beszámolója szerint egy júniusi vasárnap a 18 éves
Jeremy Cook taxiban felejtette okostelefonját, majd amikor ész-
revette, hogy készüléke eltűnt, egy nyomkövető alkalmazás se-
gítségével próbálta megtalálni. A telefon jeladója a Highbury
sugárúton álló egyik autóhoz vezette. Hogy pontosan mi történt,
azt egyelőre még nem lehet tudni, de amikor Cook a telefonját
követelte, a sofőr el akart hajtani a helyszínről. A fiatalt akkor ér-

te a halálos lövés, amikor a vezető oldali ajtóba kapaszkodva
próbálta ezt megakadályozni. 

A rendőrség tájékoztatása szerint ez az első ilyen eset azóta,
hogy az iPhone-osok és androidosok távolról is képesek megta-
lálni elveszett vagy ellopott készüléküket.

„Ez egy szélsőséges eset” – nyilatkozta a The Canadian
Pressnek Ken Steeves, a londoni rendőrkapitányság szóvivője,
aki szerint senki sem gondolta volna, hogy elveszett telefon
megtalálása idáig fajulhat. Steeves ugyanakkor azt javasolja, aki
ilyen helyzetben veszélyben érzi magát, azonnal értesítse a
rendőröket. 

Az egyenruhások még keresik Cook gyilkosát vagy gyilkosait,
a jelenlegi adatok szerint ugyanis az autóban három, 18 és 21
év közötti férfi ült. Azt egyelőre nem közölték, pontosan milyen
telefonról van szó és melyik alkalmazás segítségével sikerült a
nyomára akadni. A telefonokba egyre többször gyárilag beépí-
tett nyomkövető szolgáltatások használata sokszor bizonyult
már hasznosnak, ezúttal tragédiába torkollott a sikeres helyazo-
nosítás.

Cash
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Taxiban hagyott mobilját kérte, agyonlőtték

VVeesszzéé llyytt   jj ee lleenntthheettnneekk   aa   nnyyoommkköövveettőőkk

Olvashattátok a belvárosi (Terézváros, Erzsébetváros, Ferencvá-
ros) önkormányzatok illetékeseinek válaszát a taxiállomásokon
megálló civil autókkal kapcsolatban. (Belváros–Lipótváros nem
tisztelt meg bennünket válaszával.) Szerintük minden rendben
van. Ezután három nap alatt majd egy tucat (!) civil autót fényké-
peztem le az érintett négy kerületben. Az sem véletlen, hogy a
Józsefvárosban egyetlen civil autót nem találtam taxiállomáson. 

Egy hónap alatt – közösen – akár több száz civil autót tud-
nánk lencsevégre kapni. De nem kell, mert az önkormányzatok
szerint minden rendben van! Természetesen elküldtem nekik a
fényképeket, rendszámmal, időponttal, helyszínnel, ahol civil au-
tót találtam taxiállomásokon. Belváros–Lipótváros önkormányza-
ta most sem tisztelt meg bennünket válaszával… 

A válaszok rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem   

A taxiállomásokat a Fővárosi Közgyűlés rendelete értelmében a
főváros területén a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóság (FÖRI) jogosult ellenőrizni és szankcionálni.

A rendelet értelmében a drosztok üzemeltetése, kar-
bantartása, a bérleti díjak beszedése, a taxiengedélyek
kiadása a Budapesti Közlekedési Központ feladata.

dr. Bodó Krisztina
főosztályvezető 

TERÉZVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

A közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a magasabb szintű
jogszabályok keretei között a főváros és a kerületek szerződés-
ben állapodnak meg. Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat
kezelésében – tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően
főútvonalakon a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság, míg a kerületi önkormányzat kezelésében – tulajdonában
lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékes-
séggel. 

Az illetékesség mellett a hatáskörök felosztása is fon-
tos, mivel bizonyos közterület-felügyeleti feladatokat a
kerületi felügyeletek illetékességi területén is a Fővárosi

Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság lát el, ilyen például az állat-
egészségügyi tevékenység, vagy a taximegállók haszná-
latának ellenőrzése. 

dr. Somogyi Csaba
igazgató 

ERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Önkormányzatunk és Budapest Főváros Önkormányzata között
jelenleg hatályban lévő, illetve a közeljövőben hatályba lépő új,
a közterület-felügyeleti feladatok átadása-átvétele tárgyában kö-
tött szerződés értelmében a taxiállomások használatára vonatko-
zó szabályok betartásának ellenőrzése a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság hatáskörébe és illetékességébe
tartozik kerületünk közterületein.

Az észlelt és fényképfelvétellel rögzített szabálysérté-
sek esetén Ön is jogosult feljelentéssel élni az illetékes
szabálysértési hatóságnál. 

dr. Bácskai János
polgármester 

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzatok szerint

A taxiállomásokkal kapcsolatban minden rendben
VII. Klauzál tér
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Dezsőről, a menekültről
(korabeli szóhasználattal:
a disszidensről)
Dezső anyám leánykori udvarlója volt, szem-
üveges, cingár, fiatal tudósféle. Olvasott ógö-
rögül, latinul, és más effajta abszolút nélkülöz-
hetetlen nyelven, beszélt németül, egy kicsit
franciául. Az ókori görög filozófusokat válasz-
totta élete társaiul, ezekkel a fura figurákkal
rendezte be zajosnak nem nevezhető életét.

Ragaszkodott anyámhoz, mint hűséges
hallgatóságához, jó darabig ment az úgy,
hogy az egyik mesél-mesél, mondjuk Empe-
doklész parafrázisairól, a másik meg (a ma-
mám) barna bociszemét tágítva hallgatja ho-
kedlin ülve. Ám egy napon anyám (aki tudat-
lanul és rendszeresen összetévesztette
Herakleitoszt Hérodotosszal) ezt a kérdést
szögezte Dezső keskeny mellének: „Mondd
csak, drágám, ha te Empedoklésszel fekszel
és Demokritosszal ébredsz, akkor ugyan mi-
re kellek én neked?”...A fiú bólintott, szakí-
tottak, de a barátság megmaradt. 

Dezső ’56 nyugtalan október végi napjai-
ban kíváncsi-kábultában az utcákat járva ke-
zébe vett egy puskát. Ugyanis teherautó állt
a sarkon, arról osztogatták a nyújtózkodó
kezeknek. Dezső is nyújtotta, kapott, és a
puska, akárcsak a karján a nemzeti karsza-
lag, végig elkísérte mindenhová, ahová
ment. Beszélt itt, agitált ott, de akik ismer-
ték, azt mondták, fegyverét soha nem hasz-
nálta, „az nem létezik, hogy a Dezső elsüt
egy puskát, méghogy az a humanista felhő-
járó, nahát!”

Akár így, akár úgy, Dezső november vége
felé már sejtette, hogy az új hatalom gép-
pisztolyos alkalmazottai hamarosan hozzá is
bedörömbölnek. Az ókori filozófusok barátja
december elején teherautó platóján utazott
nehányadmagával a Szabadság, vagyis
ahogy akkor nevezték, a Nyugat felé. Az ira-
tain kívül nem volt nála semmi. Aktatáskája –
amibe amúgy Dezső-módra előrelátóan be-
pakolta borotvakészletét meg egy váltás fe-
hérneműjét –, ott maradt a Klauzál téri laká-
sában, édesanyja vigyázta évekig.

Az országúton szél, jégeső, szovjet tan-
kok. Kétszer is megállították őket ellenőrzés-
re, volt akit le is szállítottak a teherautóról,
Dezsőt továbbengedték, maga sem tudta
miért.

Bekanyarodtak egy dűlőútra, ott megáll-

tak, a sofőr intett, itt a végállomás, leszállás,
ő a maga részéről a harmadik ellenőrzést
már nem kockáztatja. Tessenek szívesek
szétszóródni, valahol arrafelé van a zöldha-
tár, arra ott, ni, tovább lehet gyalogolni, csak
óvatosan, aztán majd csak lesz valami...

És ami most következett Dezső számára,
az bizony nem a tempós, fáradt libasorbani,
integetős séta volt a nyári zöldhatárban. Sö-
tétedett és havazott. Dezső hol hason csúsz-
va, hol havas bokortól tüskés bokorig szalad-
va, majd megint lebukva, aztán fától fáig fut-
va, lihegve közelítette meg a határt, mert a
háta mögül bizony akár lőhettek is rá. A ha-
tárt ekkor már lezárták...

A határ? Egyáltalán hol a határ? Leroskadt
egy fa alá, iszonyatos fáradtságot érzett, gon-
dolta, most már mindegy, kapja el őt akárki
fia... Osztrák határvadászok voltak, igazoltat-
ták, majd Eisenstadtba vitték, az akkor afféle
gyűjtőhely volt, majd némi várakozás után
egy tucatnyi magyarral Traiskirchenbe.

Monarchiabeli nagy kaszárnyaépület. Itt
kaptak szállást, élelmet, és ami még szüksé-
ges a menekült magyarok.  Dezső igazolta
magát, nyilvántartásba vették, elbeszélget-
tek vele, majd megkérdezték, melyik orszá-
got választaná második hazájának. Dezső
sok, szerinte várható kérdésre felkészült, er-
re nem. Némi habozás után csak annyit mon-
dott: Norvégia. Néztek is rá merő jóindulat-
tal. Szép ország az, mondták, de momentán
és per pillanat úgy tudják, nincsen üresedés
az ő hivatásában, az ógörög meg a latin,
meg a többi ilyesmi, hajjaj... De hát várjunk,
mit lehessen tudni.

Dezső hát várt. Vártak a többiek is, beszél-
gettek, a rádióból meghallgatták a magyar
híreket, no meg a sunyin hazacsábító, szívfa-
csarónak szánt éneket: „Oly távol messze
van hazám, csak még egyszer láthatnám... itt
minden, minden idegen, más föld, más ég,
más táj, más nép. Bárcsak otthon lehetnék”
– amire Dezső csak annyit mondott: – A kur-
va anyátok! – és a Klauzál térre gondolt. 

Lustán múlt az idő. Ott egye meg a fene
az ógörögöket, a latinokat, meg az összes
ókori filozófust, dolgozni akarok! Norvégiá-
ban sok a fa, lennék favágó – mondta a lá-
gerparancsnokságnak, azok végignéztek raj-
ta, csóválták a fejüket, de hát ha így kívánja
a kedves menekült úr, ám legyen. Elutaztat-
ták, elröpítették...

No, itt van Norvégia! Itt tényleg sok a fa –
konstatálta Dezső, amikor úgy hirtelenjében
körülnézve az első benyomását szerezte,
majd jelentkezett a hivatalnál, mondta néme-
tül, hogy ő mi is kívánna lenni, végigmérték,
hát ha így kívánja a szimpatikus menekült
úr... Megint utazás, erdő szélén nagy faház,
benne öt-hat szálfatermetű, pirospozsgás,
barátságos, norvégmintás pulóveres favágó.

Nézik Dezsőt, nézik papírjait, mondják:
Ja, ja, ami norvégül annyit jelent: hát ebből
a cingár szemüvegesből ugyan hogyan lesz
favágó, de biztatóan mosolyogtak rá. Más-
nap meg is kezdődött a kiképzés. Mert az
nem úgy van ám, hogy csak ész nélkül neki-
megyünk a fának, oszt vágjuk, oszt vágjuk.
Annak megvan a norvég módja. Aller An-
fang ist Schwer, meg hát különben is
Übung macht den Meister. Aztán meg itt
vannak munkánk eszközei, ni ez itt a fűrész!
Ez meg a fejsze, mond szépen utánam: fej-
sze! 

És Dezső, ha nem is egyhamar, de beleta-
nult. Már rajta is norvégmintás pulóver fe-
szült, emelte a fejszét, vágta, vágta és köz-
ben magyarul szavalta: „Vágom a fát, hűvös
halomba (bamm!), fényesül a görcse sikong-
va (bamm!), zúzmara hull szárnyas hajamra
(bamm!)” – és a kevésbeszédű szálfaterme-
tűek mosolyogva nézték a cingár magyart.

Telt-múlt az idő, vagyis évek jöttek évre.
Dezső karja megizmosodott, válla megszéle-
sedett, jó munkás, jó cimbora lett, ám estén-
ként néha félrevonult, ült egy farönkön, néz-
te a sötét rengeteg erdőt. Hagyjuk őt –
mondták a szálfatermetűek –, bizonyára a
Klauzál térre gondol... 

Hát egyszer, amint ült merengve, valaki
megkocogtatta a vállát. Felállt, hátranézett,
hogy ki az. Kerek, szeplős leányarc nézett rá,
világoskék szemekkel, és azt kérdezte tőle:
Hvem du er? Dezső válaszolt: Ungarsk dis-
sident. Jaj-ja, mondta a szeplős, és Dezső a
leány szeméből azt olvasta ki, hogy ez azt je-
lenti: tetszel nekem, te magyar disszidens.

Nem cifrázom a történetet. Összeháza-
sodtak, boldogan éltek, ám az asszonyka a
szülésbe belehalt, a pici is odalett. Dezső
megözvegyülve, bánatát munkába ölte. Ja-ja,
sóhajtottak a szálfatermetűek együttérzően,
Dezső meg csak vágta, vágta...

Mindezt anyámnak mesélte el, amikor már
hazajöhetett, látogatóba. „Tudod, Terike, mi,
akik innét akkor elmenekültünk, nem lófrál-
tunk zsebre dugott kézzel a világ nagyvá-
rosaiban. Nem sajnáltattuk magunkat, nem
lettünk ingyenélők. Többségünk igyekezett
megszolgálni a befogadást.” Nézte anyámat,
majd a tőle korábban soha nem tapasztalt
határozottsággal így szólt: „Te is özvegy
vagy, én is özvegy vagyok, gyere velem vá-
lasztott hazámba, tejben-vajban stb., stb.
foglak fürdetni.” Anyám az illendőség kedvé-
ért kétnapi gondolkodási időt kért, majd ne-
met mondott. Ja-ja – mondta Dezső, és szo-
morúan (vagy megkönnyebbülten) elköszönt
és visszament az erdejébe.

Búcsúzóul kaptam tőle egy norvégmintás
pulóvert...

34

– Apukám, holnap lesz az ezüstlako-
dalmunk! Szerinted öljük le a disznót?

– Már miért ölnénk le? Az a szeren-
csétlen nem tehet arról, ami huszonöt
éve történt!

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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A legkülönfélébb tárgyakat hagynak az utasok a taxik-
ban. Vannak, amelyekért később jelentkeznek, de jelen-
tős számban akadnak olyan eszközök is, amelyeket so-
ha nem keresnek tulajdonosaik. Legutóbb a kanadai
Londonban egy 18 esztendős fiú a mobilja nyomkövetője
alapján rátalált a taxira, amelyben ott felejtette, ám ami-
kor megpróbálta visszakérni agyonlőtték.

Egy elveszett, vagy ellopott telefon esetében nagy segítséget je-
lentenek azok az alkalmazások, amelyek segítségével zárolhat-
juk és megtalálhatjuk a készülékünket.  Abba viszont valószínű-
leg kevesen gondoltak bele eddig, hogy egy telefon megtalálá-
sa gyilkossággal is végződhet.

A CBC beszámolója szerint egy júniusi vasárnap a 18 éves
Jeremy Cook taxiban felejtette okostelefonját, majd amikor ész-
revette, hogy készüléke eltűnt, egy nyomkövető alkalmazás se-
gítségével próbálta megtalálni. A telefon jeladója a Highbury
sugárúton álló egyik autóhoz vezette. Hogy pontosan mi történt,
azt egyelőre még nem lehet tudni, de amikor Cook a telefonját
követelte, a sofőr el akart hajtani a helyszínről. A fiatalt akkor ér-

te a halálos lövés, amikor a vezető oldali ajtóba kapaszkodva
próbálta ezt megakadályozni. 

A rendőrség tájékoztatása szerint ez az első ilyen eset azóta,
hogy az iPhone-osok és androidosok távolról is képesek megta-
lálni elveszett vagy ellopott készüléküket.

„Ez egy szélsőséges eset” – nyilatkozta a The Canadian
Pressnek Ken Steeves, a londoni rendőrkapitányság szóvivője,
aki szerint senki sem gondolta volna, hogy elveszett telefon
megtalálása idáig fajulhat. Steeves ugyanakkor azt javasolja, aki
ilyen helyzetben veszélyben érzi magát, azonnal értesítse a
rendőröket. 

Az egyenruhások még keresik Cook gyilkosát vagy gyilkosait,
a jelenlegi adatok szerint ugyanis az autóban három, 18 és 21
év közötti férfi ült. Azt egyelőre nem közölték, pontosan milyen
telefonról van szó és melyik alkalmazás segítségével sikerült a
nyomára akadni. A telefonokba egyre többször gyárilag beépí-
tett nyomkövető szolgáltatások használata sokszor bizonyult
már hasznosnak, ezúttal tragédiába torkollott a sikeres helyazo-
nosítás.

Cash
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Taxiban hagyott mobilját kérte, agyonlőtték

VVeesszzéé llyytt   jj ee lleenntthheettnneekk   aa   nnyyoommkköövveettőőkk

Olvashattátok a belvárosi (Terézváros, Erzsébetváros, Ferencvá-
ros) önkormányzatok illetékeseinek válaszát a taxiállomásokon
megálló civil autókkal kapcsolatban. (Belváros–Lipótváros nem
tisztelt meg bennünket válaszával.) Szerintük minden rendben
van. Ezután három nap alatt majd egy tucat (!) civil autót fényké-
peztem le az érintett négy kerületben. Az sem véletlen, hogy a
Józsefvárosban egyetlen civil autót nem találtam taxiállomáson. 

Egy hónap alatt – közösen – akár több száz civil autót tud-
nánk lencsevégre kapni. De nem kell, mert az önkormányzatok
szerint minden rendben van! Természetesen elküldtem nekik a
fényképeket, rendszámmal, időponttal, helyszínnel, ahol civil au-
tót találtam taxiállomásokon. Belváros–Lipótváros önkormányza-
ta most sem tisztelt meg bennünket válaszával… 

A válaszok rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem   

A taxiállomásokat a Fővárosi Közgyűlés rendelete értelmében a
főváros területén a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóság (FÖRI) jogosult ellenőrizni és szankcionálni.

A rendelet értelmében a drosztok üzemeltetése, kar-
bantartása, a bérleti díjak beszedése, a taxiengedélyek
kiadása a Budapesti Közlekedési Központ feladata.

dr. Bodó Krisztina
főosztályvezető 

TERÉZVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

A közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a magasabb szintű
jogszabályok keretei között a főváros és a kerületek szerződés-
ben állapodnak meg. Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat
kezelésében – tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően
főútvonalakon a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság, míg a kerületi önkormányzat kezelésében – tulajdonában
lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékes-
séggel. 

Az illetékesség mellett a hatáskörök felosztása is fon-
tos, mivel bizonyos közterület-felügyeleti feladatokat a
kerületi felügyeletek illetékességi területén is a Fővárosi

Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság lát el, ilyen például az állat-
egészségügyi tevékenység, vagy a taximegállók haszná-
latának ellenőrzése. 

dr. Somogyi Csaba
igazgató 

ERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Önkormányzatunk és Budapest Főváros Önkormányzata között
jelenleg hatályban lévő, illetve a közeljövőben hatályba lépő új,
a közterület-felügyeleti feladatok átadása-átvétele tárgyában kö-
tött szerződés értelmében a taxiállomások használatára vonatko-
zó szabályok betartásának ellenőrzése a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság hatáskörébe és illetékességébe
tartozik kerületünk közterületein.

Az észlelt és fényképfelvétellel rögzített szabálysérté-
sek esetén Ön is jogosult feljelentéssel élni az illetékes
szabálysértési hatóságnál. 

dr. Bácskai János
polgármester 

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzatok szerint

A taxiállomásokkal kapcsolatban minden rendben
VII. Klauzál tér
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A beadványban megjelölt gépjárművek vonatkozásá-
ban, a megadott helyszíneken és időpontokban nyil-
vántartásunk nem tartalmaz közterület-felügyelői in-
tézkedést. 

Hermann Gábor 
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI 
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

A kerületek kéz a kézben kürtölik világgá, hogy semmi dol-
guk, minden a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság dolga. Ők azonban bevallják, hogy egyetlen esetben
sem intézkedtek a felsorolt helyszíneken. Mindenütt ott a tér-
figyelő kamera, mindenütt ott a közterület-felügyelet, feljelen-
tés meg sehol…

Minden marad a régiben. Az önkormányzatok szerint min-
den rendben van. Szerintetek?

Juhász Péter

36

– Doktor úr, a férjem autónak képze-
li magát. Mit tegyek?

– A legjobb lenne, ha be tudná hoz-
ni hozzám.

– Az sajnos lehetetlen, nekem nincs
jogosítványom!

* * *
Új segédet vesz fel az öreg patikus,

és mielõtt az elsõ éjszakai ügyeletre

kerülne sor, így oktatja: – Egyszerû do-
log ez, fiam! Ha öv alatti panasszal
jönnek, adj ricinust, ha öv felettivel,
aszpirint.

Másnap reggel a segéd boldogan re-
ferál:

– Fõnök úr, valóban nem volt semmi
baj. Egy eset kivételével a tanácsai sze-
rint jártam el.

– Ez valami speciális beteg volt, fi-
am?

– Igen. Bejött egy csodálatos, fiatal
nõ, szétrántotta a kabátját, alatta nem
volt semmi, esdeklõen rám nézett és
azt mondta: 

– Szépfiú, egy éve nem láttam férfit!
– Na ennek szemcseppet adtam!

V. Fővám tér

VI. Nagymező utca
VII. Erzsébet körút

IX. Lónyay utca

VII. Városligeti fasor
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A fiatal apuka egyedül akar lenni a feleségével, ezért ki-
küldik Petikét az erkélyre. Beszól Petike:

– A szomszédék is dugnak...
– Honnan tudod, belátsz?
– Nem, csak a szomszéd Zolika is kint van az erkélyen....

* * *
– Idióta voltam, amikor elvettelek feleségül!
– Nem vitatom. De akkor olyan szerelmes voltam, hogy

nem vettem észre.

TTAXI PLUS AXI PLUS 
SZÕRÕS KUPSZÕRÕS KUPAA

NÉMETH FERENC EMLÉK
HORGÁSZVERSENY

HELYE: SZÕD, JAKABKA TÓ 

IDEJE: 2015 SZEPTEMBER 16.
9–14 ÓRA

NEVEZÉSI DÍJ: 4500 FT/FÕ

ÉRDEKLÖDNI:
20 962 01 80

Erzsébet körút

Városligeti fasor

VII. Károly körút
VI. Bajcsy-Zsilinszky út

V. Alkotmány utca
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Mint köztudott, Józsefvárosban több he-
lyen csak azért szereltek fel térfigyelő ka-
merákat az eddigiek mellé, hogy rögzíteni
tudják a közlekedési szabálysértéseket
és ki tudják szabni a közlekedési bírságo-
kat. Most Erzsébetváros is követi József-
város példáját. 

Ilyen helyszín például Józsefvárosban a
Fiumei út – Dologház utca sarka. A Do-
logház utcai Központi Baleseti Ambulan-
ciáról Erzsébetvárosba, Zuglóba legegy-
szerűbb eljutni a Dologház utcából balra
fordulva a Fiumei útnál. Csakhogy ez
most tilos. Éppen ennek figyelésére és
az esetleges szabálysértések rögzítésére
szereltek térfigyelő kamerát a temető fa-
lánál az eddigi kamera mellé. Beül a ma-
mika a kórháznál, vinni kell a szomszédos
Rottenbiller utcába. Ha a taxis elindul a
közlekedés szabályait betartva jobbra,
máris jön a dörgedelem: „Nem tudja,
merre van a Rottenbiller utca? Miért erre
megyünk? Miért megyünk városnézés-
re?” Végül is igaza van. A Rottenbiller ut-
ca balra van, a taxis meg jobbra indul el.
Aztán mehet a taxis az Etikai Bizottság
elé az utas panasz után… Ott – természe-
tesen – nem kap büntetést, mert szabály-
szerűen járt el. De elvesztegetett egy
csomó időt!

Hasonló a helyzet a Baross utca–Jó-

zsef körút sarkon. A 31. számú főútvonal-
ról, Jászberény felől érkezők közül sokan
itt kanyarodnak a Baross utcából a Jó-
zsef körútra
jobbra, a
Blaha Lujza
tér felé. A taxi-
sok, a helyis-
merettel ren-
delkezők tud-
ják, hogy a
kis utcákon
keresztül –
Rigó utca,
József utca
– is végre-
hajtható sza-
bályosan ez
a manőver.
Azonban a
helyismeret-
tel nem ren-
delkezők
nem isme-
rik a kis ut-
cákat,
ezért hajtják
végre ezt a közlekedési szabálysértést.
Izgalmas kérdés, hogy a közlekedésszer-
vezők miért nem a közlekedők pártján áll-
nak. Például a József körútról sokáig tilos

volt jobbra fordulni a Baross ut-
cába, a Kálvin tér felé. Miután ezt
sokan mégis megtették, ott álltak
rendszeresen a szerv emberei.
Győzött a Józan ész, ma már en-
gedélyezik, ami sokáig tiltott volt. 

Az Erzsébetvárosban három
olyan helyszín van, ahol rendsze-
resek a közlekedési szabálysér-
tések, de a kihelyezett térfigyelő
kamerák – rossz elhelyezésük
miatt – nem tudták rögzíteni a
közlekedési szabálysértéseket.
Nézzük a helyszíneket, ahol az
elkövetkező napokban új térfi-
gyelő kamerákat helyeznek ki.

Erzsébet körút – Király ut-
ca sarok

A négy sarok közül mindössze
egyiknél lehet jobbra fordulni,
mégpedig az Erzsébet körútról a
Király utca felé, a Belváros irá-
nyába. A másik három sarkon ti-
los a jobbra fordulás. Például a
Royal szállóból a repülőtérre ha-
ladva egyértelmű a jobbkanyar.
Eddig… Ezután ezt felejtsük el!
Menjünk el a Szófia utcáig, aztán
a Csengery utcán keresztül irány
a Király utca…

Erzsébet körút – Wesselényi utca
sarok

Rendszeresen állnak rendőrök, közterü-
let-felügyelők a Wesselényi utca – Ker-
tész utca sarkon és várják a befutókat. So-
kan be is futnak a csapdájukba, sokan for-
dulnak az Erzsébet körútról a Wesselényi
utcába, szintén a Belváros irányába. Ezt is
elfelejthetjük!

István utca – Dózsa György sarok 
Tilos jobbra fordulni az István utcából

a Dózsa György útra jobb-
ra, ezt mégis sokan megteszik. Miért?
Nem egyszerűbb az egyik főútvonalról a
másik főútvonalra rákanyarodni, mint mel-
lékutcákon bolyongani, amíg megtaláljuk
a célt? A közlekedésszervezőknek a bo-
nyolultabb az egyszerűbb… 

Természetesen a legjobb volna az os-
toba tilalmakat feloldani, de hát ez Ma-
gyarország. Menjünk ki Bécsbe, Mün-
chenbe, nagyon sok helyen engedik még
a balra fordulást is! Mennyivel egysze-
rűbb egyszer balra fordulni, mint három-
szor jobbra… Dehogy még a jobbrafordu-
lást is megtiltani? Németországban na-
gyon sok helyen a közlekedési jelzőlám-
pa piros izzója mellé zöld fémlapokat sze-
reltek, jelezve, hogy a tilos jelzésnél azért
jobbra fordulni szabad. Amerikában pe-
dig eleve a KRESZ alapja, hogy a jobbra
fordulás engedélyezett a tilos jelzésnél!
Benézünk, nem jön semmi, akkor gye-
rünk!

Ha, valamilyen oknál fogva, például a
rossz beláthatóság miatt erre nincs lehe-
tőség, azt külön kiírják. Nálunk pedig ez-
zel ellentétes a közlekedésszervezés!
Balra a legtöbb helyen nem szabad for-
dulni, és nagyon sok helyen jobbra se!
Értelmetlenül. Ha, mégis megtesszük ott
a Nagy Testvér, aki, mindent lát, mindent
rögzít. Aztán mehetünk a postára a
csekkekkel…

Juhász Péter

39

ErErzszsébeébetvtváráros kos köövveeti ti 
JózsefvJózsefváráros példájátos példáját

Kamera eddig is volt, de rossz helyen. Most erre is figyeltek
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ca balra van, a taxis meg jobbra indul el.
Aztán mehet a taxis az Etikai Bizottság
elé az utas panasz után… Ott – természe-
tesen – nem kap büntetést, mert szabály-
szerűen járt el. De elvesztegetett egy
csomó időt!

Hasonló a helyzet a Baross utca–Jó-

zsef körút sarkon. A 31. számú főútvonal-
ról, Jászberény felől érkezők közül sokan
itt kanyarodnak a Baross utcából a Jó-
zsef körútra
jobbra, a
Blaha Lujza
tér felé. A taxi-
sok, a helyis-
merettel ren-
delkezők tud-
ják, hogy a
kis utcákon
keresztül –
Rigó utca,
József utca
– is végre-
hajtható sza-
bályosan ez
a manőver.
Azonban a
helyismeret-
tel nem ren-
delkezők
nem isme-
rik a kis ut-
cákat,
ezért hajtják
végre ezt a közlekedési szabálysértést.
Izgalmas kérdés, hogy a közlekedésszer-
vezők miért nem a közlekedők pártján áll-
nak. Például a József körútról sokáig tilos

volt jobbra fordulni a Baross ut-
cába, a Kálvin tér felé. Miután ezt
sokan mégis megtették, ott álltak
rendszeresen a szerv emberei.
Győzött a Józan ész, ma már en-
gedélyezik, ami sokáig tiltott volt. 

Az Erzsébetvárosban három
olyan helyszín van, ahol rendsze-
resek a közlekedési szabálysér-
tések, de a kihelyezett térfigyelő
kamerák – rossz elhelyezésük
miatt – nem tudták rögzíteni a
közlekedési szabálysértéseket.
Nézzük a helyszíneket, ahol az
elkövetkező napokban új térfi-
gyelő kamerákat helyeznek ki.

Erzsébet körút – Király ut-
ca sarok

A négy sarok közül mindössze
egyiknél lehet jobbra fordulni,
mégpedig az Erzsébet körútról a
Király utca felé, a Belváros irá-
nyába. A másik három sarkon ti-
los a jobbra fordulás. Például a
Royal szállóból a repülőtérre ha-
ladva egyértelmű a jobbkanyar.
Eddig… Ezután ezt felejtsük el!
Menjünk el a Szófia utcáig, aztán
a Csengery utcán keresztül irány
a Király utca…

Erzsébet körút – Wesselényi utca
sarok

Rendszeresen állnak rendőrök, közterü-
let-felügyelők a Wesselényi utca – Ker-
tész utca sarkon és várják a befutókat. So-
kan be is futnak a csapdájukba, sokan for-
dulnak az Erzsébet körútról a Wesselényi
utcába, szintén a Belváros irányába. Ezt is
elfelejthetjük!

István utca – Dózsa György sarok 
Tilos jobbra fordulni az István utcából

a Dózsa György útra jobb-
ra, ezt mégis sokan megteszik. Miért?
Nem egyszerűbb az egyik főútvonalról a
másik főútvonalra rákanyarodni, mint mel-
lékutcákon bolyongani, amíg megtaláljuk
a célt? A közlekedésszervezőknek a bo-
nyolultabb az egyszerűbb… 

Természetesen a legjobb volna az os-
toba tilalmakat feloldani, de hát ez Ma-
gyarország. Menjünk ki Bécsbe, Mün-
chenbe, nagyon sok helyen engedik még
a balra fordulást is! Mennyivel egysze-
rűbb egyszer balra fordulni, mint három-
szor jobbra… Dehogy még a jobbrafordu-
lást is megtiltani? Németországban na-
gyon sok helyen a közlekedési jelzőlám-
pa piros izzója mellé zöld fémlapokat sze-
reltek, jelezve, hogy a tilos jelzésnél azért
jobbra fordulni szabad. Amerikában pe-
dig eleve a KRESZ alapja, hogy a jobbra
fordulás engedélyezett a tilos jelzésnél!
Benézünk, nem jön semmi, akkor gye-
rünk!

Ha, valamilyen oknál fogva, például a
rossz beláthatóság miatt erre nincs lehe-
tőség, azt külön kiírják. Nálunk pedig ez-
zel ellentétes a közlekedésszervezés!
Balra a legtöbb helyen nem szabad for-
dulni, és nagyon sok helyen jobbra se!
Értelmetlenül. Ha, mégis megtesszük ott
a Nagy Testvér, aki, mindent lát, mindent
rögzít. Aztán mehetünk a postára a
csekkekkel…

Juhász Péter
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ErErzszsébeébetvtváráros kos köövveeti ti 
JózsefvJózsefváráros példájátos példáját

Kamera eddig is volt, de rossz helyen. Most erre is figyeltek
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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

ujtaxi.qxd  11/12/14 08:24  Page 41

Taxi nov 48o.indd   40 11/13/14   1:45 PM

41

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
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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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Három hónap alatt ötezer jogsit vontak be

Változott a KRESZ Lengyelországban

Úgy alakult az életem (vessél meg érte, vagy irigykedj), hogy a
saját használatú autóm mellett még egy kocsi tulajdonosa let-
tem. Az autó nagyméretű, nincs még ötéves, kiválóan alkalmas
tehát arra, hogy valaki taxizzon vele. Alkalmazottat találni manap-
ság ebben a szakmában nem nagy kunszt, vagy a nullás papír
hiánya, vagy a már nem megfelelő saját autó miatt sorbanállná-
nak a jelentkezők.

Persze nagyon nem mindegy, hogy kit és hogyan vennék fel.
Úgy gondolom, hogy ez a szakma elég stresszes, és ma már
igen veszélyes is. Nem lenne etikus 150 ezer nettónál kevesebb
bért adni napi nyolcórás munkaidőért. Ez azonban 230 ezer fo-
rint bruttó bért jelent. Havonta. Már itt elkezdenék gondolkodni
az egésznek a nyereségességén, pedig még nincs is vége. A
230 ezer bruttóra ugyanis további 27 százalék szociális hozzájá-
rulási adót, és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást kell  kell
számítanunk, összesen 65.500 forintot. Mindösszesen havi kö-
zel háromszázezer, pontosan 295.550 forintomba kerülne tehát,
hogy az alkalmazottamnak hivatalosan 150.650 forint nettó, ha-
zavihető, elkölthető fizetést adhassak.* 

Őszintén szólva jó sok bért és járulékot megtakaríthatnék, ha
nem napi nyolc, hanem négy vagy kettő óra munkaidőben alkal-
maznám a dolgozót. Ezt azonban nem tartanám etikusnak, ha
már egész nap dolgozik. Másik megtakarítási mód lenne, ha
csak a minimálbért kapná munkájáért. Jelenleg a 105 ezer brut-
tóból 68.775 forintot vihetne haza, nekem pedig mint munkálta-
tónak, 134.995 .forinba kerülne*. Ilyen kevés bért adni azonban
ezért a munkáért nemcsak pofátlanság, hanem nem is célszerű.
Miután véleményem szerint ma nettó 150 ezer alatt nemcsak
egy családos, hanem egy egyedülálló sem tud tisztességesen
megélni, biztosan magam látnám kárát, ha ezen spórolnék. Üt-
né-vágná a kocsit, becsapná az utasokat, meglopna. Nem rossz-
indulatból, csak a megélhetése végett. Ezért aztán nettó 150
ezer alatt semmiképpen nem alkalmaznék senkit.

Ha alkalmazottam 55 évesnél idősebb lenne, némi adóked-
vezményt kapnék ugyan, de további problémákkal kellene szem-
benéznem. Az úgynevezett „védett korú” munkavállalókat csak
igazán indokolt esetben, fegyelmi vagy más hasonló súlyú ügy-
ben lehet elbocsátani a munkahelyéről. Kell az nekem, hogy
olyannak adjak fizetést, akinek a munkájával nem vagyok meg-
elégedve?

Nem tudom, van-e olyan ország, ahol ilyen magas lenne az el-
vonás, egy még átlagbérnek sem igazán nevezhető juttatás
után. (jelenleg 242.700 Ft az átlagbér a statisztikai hivatal közlé-
se szerint.)** Nemcsak bosszantó, hanem egyenesen felháborí-
tó, hogy majdnem 300 ezer forintomba kerül az alkalmazottam
részére kifizetett alig több mint 150 ezer forint fizetés. Arról már
nem is beszélve, hogy ezért semmivel jobb ellátást nem fog
kapni, ha beteg lesz vagy kórházba kerül, mintha minimálbéren
alkalmaznám. 

Vállalkozásom nyereségessége érdekében további tényező-
ket is figyelembe kell vennem. Az alkalmazottnak például éves
szabadság jár, legalább 20–25 nap. Az autónak azonban ilyen-
kor is mennie kell, ezért erre az időszakra fel kell vennem egy
helyettesítő sofőrt. Az ő munkabérét is fizetnem kell, miközben
alkalmazottam szintén megkapja az erre az időszakra járó bért.
Vagy esetleg dolgozóm táppénzre megy. A táppénzének egy ré-
szét én, mint munkaadó fizetem, továbbá újabb kisegítő munka-
erőre van szükség, hiszen a taxinak mennie kell, termelnie kell.

Kényes vagyok hírnevemre, így vállalkozásom kiváló szolgálta-
tást nyújtana. Jó állapotú, rendszeresen karbantartott, mindig
tiszta gépkocsival dolgozna az alkalmazott. Négy- vagy ötéven-
ként tehát új kocsit tolnék a feneke alá, mert a régi már amorti-
zálódott. Persze nem ment tönkre, csak elhasználódott, így más-
fél millióért még el tudnám adni. Négy és fél millióért pedig
üzembe állítanék egy újat. Ahhoz, hogy a hárommillió árkülön-
bözetet ki tudjam termelni, havi ötvenezer forint nyereséget kell
produkálnia a kocsinak, persze minden más költségen felül. 

Nézzük, hol tartunk eddig. Kifizettem az alkalmazottat, befizet-
tem az utána járó közterheket, adót, miegymást, félretettem az
új eszközre, pillanatnyilag havi 350 ezer forintnál tartok. Az autó
még meg sem mozdult. Ha elindul, 350-360 forintos benzinnel
megy, kihasználtsága viszont a mai körülmények között még az
ötven százalékot sem éri el. Azt is csak úgy, ha befizetem egy
jólmenő taxitársasághoz. Újabb 60-80 ezer forint havi költség.
Persze, ha már alkalmazottat foglalkoztatok, beruháztam kocsi-
ra, viselem az ezzel járó költségeket, nyilván keresni is akarok az
ügyön. Nem vagyok kapzsi, megelégednék havi 80 ezer forint
bruttó haszonnal, hiszen közben magam is taxiznék a másik au-
tómmal. Az alkalmazott fizetése meg a közterhei, a taxitársasági
díj és a kocsicserére félretett összeg, megfejelve minimális ha-

Miért nem tartok alkalmazottat?

Sebességkorlátozás túllépése mi-
att 4885 jogosítványt vett el tulajdo-
nosától a lengyel rendőrség az
utóbbi három hónap során a közel-
múltban módosított KRESZ alap-
ján. A dolog pikantériája, hogy a
törvény szigora a külföldiekre is vo-
natkozik.

A májusban érvénybe lépett módosítás
szerint a rendőrség 3 hónapra bevonhatja
azok jogosítványát, akik a lakott területen
óránkénti 50 kilométert is meghaladó
mértékben lépik túl a megengedett se-
bességhatárt. Lengyelországban a lakott
területen legfeljebb óránkénti 50 kilomé-
terrel szabad közlekedni. Így az a vezető,
aki 100 kilométeres sebességgel vagy en-
nél gyorsabban száguld lakott területen,

legalább negyedévre elbúcsúzhat jogosít-
ványától, amelyet – ha rajta kapják – ott a
helyszínen elvesznek tőle. Emellett azok-
nak a gépjárművezetőknek a jogosítványa
is azonnal elvehető, akik a megengedett-
nél több személyt szállítanak. Az úti ellen-
őrzés során ily módon elvett jogosítványo-
kat az okmányt kiállító önkormányzathoz
továbbítja a rendőrség.

Első esetben 3 hónapra vonják be a
gépjárművezetői engedélyt. Amennyiben
valaki jogosítvány nélkül vezet, már 6 hó-
napra lesz kénytelen az okmányát nélkülöz-
ni. Következő ilyen jellegű kihágáskor a jo-
gosítványt érvénytelenítik, újabb KRESZ-
vizsgát kell tenni a szabálysértőnek.

A jogosítvány külföldiektől is elve-
hető! A rendőrség az ilyen esetben 72
órára szóló ideiglenes vezetői engedélyt

állít ki, és a gépjárművezető származási
országában az okmányt kiállító szervhez
továbbítja a lefoglalt dokumentumokat.

Az új közlekedésrendészeti előírásokat
a lengyel Helsinki Bizottság alkotmányel-
lenesnek minősítette, többek között azért,
mert ugyanazon tett miatt kétszeresen, a
vezetéstől való eltiltás mellett pénzbírság-
gal is büntetik a gyorshajtókat. A Helsinki
Bizottság azt is kifogásolja, hogy a jogosít-
ványt az ellenőrzést végző közlekedési
rendőr saját hatáskörében veheti el. En-
nek ellenére a lengyel rendőrök követke-
zetesen élnek az új jogszabály adta lehe-
tőséggel és könyörtelenül bevonják a
gyorshajtók jogosítványát függetlenül at-
tól, hogy az honfitáruk vagy külföldi állam-
polgár.

k.z.t.
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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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Három hónap alatt ötezer jogsit vontak be

Változott a KRESZ Lengyelországban

Úgy alakult az életem (vessél meg érte, vagy irigykedj), hogy a
saját használatú autóm mellett még egy kocsi tulajdonosa let-
tem. Az autó nagyméretű, nincs még ötéves, kiválóan alkalmas
tehát arra, hogy valaki taxizzon vele. Alkalmazottat találni manap-
ság ebben a szakmában nem nagy kunszt, vagy a nullás papír
hiánya, vagy a már nem megfelelő saját autó miatt sorbanállná-
nak a jelentkezők.

Persze nagyon nem mindegy, hogy kit és hogyan vennék fel.
Úgy gondolom, hogy ez a szakma elég stresszes, és ma már
igen veszélyes is. Nem lenne etikus 150 ezer nettónál kevesebb
bért adni napi nyolcórás munkaidőért. Ez azonban 230 ezer fo-
rint bruttó bért jelent. Havonta. Már itt elkezdenék gondolkodni
az egésznek a nyereségességén, pedig még nincs is vége. A
230 ezer bruttóra ugyanis további 27 százalék szociális hozzájá-
rulási adót, és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást kell  kell
számítanunk, összesen 65.500 forintot. Mindösszesen havi kö-
zel háromszázezer, pontosan 295.550 forintomba kerülne tehát,
hogy az alkalmazottamnak hivatalosan 150.650 forint nettó, ha-
zavihető, elkölthető fizetést adhassak.* 

Őszintén szólva jó sok bért és járulékot megtakaríthatnék, ha
nem napi nyolc, hanem négy vagy kettő óra munkaidőben alkal-
maznám a dolgozót. Ezt azonban nem tartanám etikusnak, ha
már egész nap dolgozik. Másik megtakarítási mód lenne, ha
csak a minimálbért kapná munkájáért. Jelenleg a 105 ezer brut-
tóból 68.775 forintot vihetne haza, nekem pedig mint munkálta-
tónak, 134.995 .forinba kerülne*. Ilyen kevés bért adni azonban
ezért a munkáért nemcsak pofátlanság, hanem nem is célszerű.
Miután véleményem szerint ma nettó 150 ezer alatt nemcsak
egy családos, hanem egy egyedülálló sem tud tisztességesen
megélni, biztosan magam látnám kárát, ha ezen spórolnék. Üt-
né-vágná a kocsit, becsapná az utasokat, meglopna. Nem rossz-
indulatból, csak a megélhetése végett. Ezért aztán nettó 150
ezer alatt semmiképpen nem alkalmaznék senkit.

Ha alkalmazottam 55 évesnél idősebb lenne, némi adóked-
vezményt kapnék ugyan, de további problémákkal kellene szem-
benéznem. Az úgynevezett „védett korú” munkavállalókat csak
igazán indokolt esetben, fegyelmi vagy más hasonló súlyú ügy-
ben lehet elbocsátani a munkahelyéről. Kell az nekem, hogy
olyannak adjak fizetést, akinek a munkájával nem vagyok meg-
elégedve?

Nem tudom, van-e olyan ország, ahol ilyen magas lenne az el-
vonás, egy még átlagbérnek sem igazán nevezhető juttatás
után. (jelenleg 242.700 Ft az átlagbér a statisztikai hivatal közlé-
se szerint.)** Nemcsak bosszantó, hanem egyenesen felháborí-
tó, hogy majdnem 300 ezer forintomba kerül az alkalmazottam
részére kifizetett alig több mint 150 ezer forint fizetés. Arról már
nem is beszélve, hogy ezért semmivel jobb ellátást nem fog
kapni, ha beteg lesz vagy kórházba kerül, mintha minimálbéren
alkalmaznám. 

Vállalkozásom nyereségessége érdekében további tényező-
ket is figyelembe kell vennem. Az alkalmazottnak például éves
szabadság jár, legalább 20–25 nap. Az autónak azonban ilyen-
kor is mennie kell, ezért erre az időszakra fel kell vennem egy
helyettesítő sofőrt. Az ő munkabérét is fizetnem kell, miközben
alkalmazottam szintén megkapja az erre az időszakra járó bért.
Vagy esetleg dolgozóm táppénzre megy. A táppénzének egy ré-
szét én, mint munkaadó fizetem, továbbá újabb kisegítő munka-
erőre van szükség, hiszen a taxinak mennie kell, termelnie kell.

Kényes vagyok hírnevemre, így vállalkozásom kiváló szolgálta-
tást nyújtana. Jó állapotú, rendszeresen karbantartott, mindig
tiszta gépkocsival dolgozna az alkalmazott. Négy- vagy ötéven-
ként tehát új kocsit tolnék a feneke alá, mert a régi már amorti-
zálódott. Persze nem ment tönkre, csak elhasználódott, így más-
fél millióért még el tudnám adni. Négy és fél millióért pedig
üzembe állítanék egy újat. Ahhoz, hogy a hárommillió árkülön-
bözetet ki tudjam termelni, havi ötvenezer forint nyereséget kell
produkálnia a kocsinak, persze minden más költségen felül. 

Nézzük, hol tartunk eddig. Kifizettem az alkalmazottat, befizet-
tem az utána járó közterheket, adót, miegymást, félretettem az
új eszközre, pillanatnyilag havi 350 ezer forintnál tartok. Az autó
még meg sem mozdult. Ha elindul, 350-360 forintos benzinnel
megy, kihasználtsága viszont a mai körülmények között még az
ötven százalékot sem éri el. Azt is csak úgy, ha befizetem egy
jólmenő taxitársasághoz. Újabb 60-80 ezer forint havi költség.
Persze, ha már alkalmazottat foglalkoztatok, beruháztam kocsi-
ra, viselem az ezzel járó költségeket, nyilván keresni is akarok az
ügyön. Nem vagyok kapzsi, megelégednék havi 80 ezer forint
bruttó haszonnal, hiszen közben magam is taxiznék a másik au-
tómmal. Az alkalmazott fizetése meg a közterhei, a taxitársasági
díj és a kocsicserére félretett összeg, megfejelve minimális ha-

Miért nem tartok alkalmazottat?

Sebességkorlátozás túllépése mi-
att 4885 jogosítványt vett el tulajdo-
nosától a lengyel rendőrség az
utóbbi három hónap során a közel-
múltban módosított KRESZ alap-
ján. A dolog pikantériája, hogy a
törvény szigora a külföldiekre is vo-
natkozik.

A májusban érvénybe lépett módosítás
szerint a rendőrség 3 hónapra bevonhatja
azok jogosítványát, akik a lakott területen
óránkénti 50 kilométert is meghaladó
mértékben lépik túl a megengedett se-
bességhatárt. Lengyelországban a lakott
területen legfeljebb óránkénti 50 kilomé-
terrel szabad közlekedni. Így az a vezető,
aki 100 kilométeres sebességgel vagy en-
nél gyorsabban száguld lakott területen,

legalább negyedévre elbúcsúzhat jogosít-
ványától, amelyet – ha rajta kapják – ott a
helyszínen elvesznek tőle. Emellett azok-
nak a gépjárművezetőknek a jogosítványa
is azonnal elvehető, akik a megengedett-
nél több személyt szállítanak. Az úti ellen-
őrzés során ily módon elvett jogosítványo-
kat az okmányt kiállító önkormányzathoz
továbbítja a rendőrség.

Első esetben 3 hónapra vonják be a
gépjárművezetői engedélyt. Amennyiben
valaki jogosítvány nélkül vezet, már 6 hó-
napra lesz kénytelen az okmányát nélkülöz-
ni. Következő ilyen jellegű kihágáskor a jo-
gosítványt érvénytelenítik, újabb KRESZ-
vizsgát kell tenni a szabálysértőnek.

A jogosítvány külföldiektől is elve-
hető! A rendőrség az ilyen esetben 72
órára szóló ideiglenes vezetői engedélyt

állít ki, és a gépjárművezető származási
országában az okmányt kiállító szervhez
továbbítja a lefoglalt dokumentumokat.

Az új közlekedésrendészeti előírásokat
a lengyel Helsinki Bizottság alkotmányel-
lenesnek minősítette, többek között azért,
mert ugyanazon tett miatt kétszeresen, a
vezetéstől való eltiltás mellett pénzbírság-
gal is büntetik a gyorshajtókat. A Helsinki
Bizottság azt is kifogásolja, hogy a jogosít-
ványt az ellenőrzést végző közlekedési
rendőr saját hatáskörében veheti el. En-
nek ellenére a lengyel rendőrök követke-
zetesen élnek az új jogszabály adta lehe-
tőséggel és könyörtelenül bevonják a
gyorshajtók jogosítványát függetlenül at-
tól, hogy az honfitáruk vagy külföldi állam-
polgár.

k.z.t.
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szonnal havi 500 ezer forint nyereséget igényel. Vajon mennyi
bevétel lenne szükséges ennek eléréséhez? Egymillió? Gyaní-
tom, hogy még több…  Itt már az áfa is bejátszana, tehát minden
bevételem legalább 20%-a azonnal elveszne. Nemcsak az ezen
a kocsin keletkezett bevétel, hanem a saját teljesítésem után is.
Akárhányszor számoltam át a dolgot, mindig ugyanarra az ered-
ményre jutottam: hivatalosan, főállásra bejelentve, normális fize-
tést adva, nem csak nehéz, hanem teljességgel lehetetlen egy
alkalmazottas vállalkozást nyereségesen működtetni. Anélkül
meg minek…?  

Hát ezért nem tartok én alkalmazottat. Meg hát igazából
nincs is még egy autóm…

Ha most elégedetten hátradőlsz, és azt mondod magadnak,
hogy jól döntöttél, mert te egyedül vagy, van egy megdöbbentő
hírem: neked is van alkalmazottad. Te magad vagy az! Ezek az

összegek és százalékok minimális eltéréssel az egyéni vállalko-
zókra is igazak. Bizonyos szempontból még kedvezőtlenebbek
is, hiszen például a vállalkozó nem vehet igénybe adójóváírást
55 éves kora után. 

Ha tehát nem szeretnél minimálbéren tengődni, hiteleket
felvenni, egyik adósságból a másikba esni, akkor nem csapha-
tod be magad. A számok nem hazudnak. Némi eltérés persze
lehet, helytől, helyzettől függően, de az biztos, hogy ha a ma-
gyarországi átlagbért szeretnéd elérni, ami jelenleg majdnem
bruttó 250 ezer forint, és mindamellett nyugodtan szeretnél
aludni, akkor ezekkel az adatokkal kell számolnod, ha tetszik,
ha nem.

*bérszámítás: www.nettober.hu
** www.ksh.hu/keresetek

-oli-
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VII. Murányi utca – Thököly sarok 

!Taxis kolléga vette észre, ha a KRESZ szerint az úttest bal ol-
dalára áll a Murányi utcában a Thököly út előtt balra kanyaro-

dásra felkészülve, akkor sohasem lesz szabadjelzés, mert az ér-
zékelő az út jobb oldalán van. 
• Korábban már kezdeményeztük a helyzetjelző burkolati jelek
módosítását, a megvalósításig szíves türelmüket kérjük, 
XI. Dayka Gábor út 22. 

!Teljesen elkopott, így alig látható a jobbkezességre figyelmez-
tető útburkolati jel. Kérjük újrafestetni. 

• Az útburkolati jeleket a kerületi Önkormányzat létesítette, üze-
meltetésre nem adta át. A kérést az illetékes Önkormányzat felé
továbbítottuk. 

VI. Király utca 82. 

!Ismeretlenek elvitték a „Gyalogátkelő-
hely” jelzőtáblát. Kérjük pótolni. 

• A jelzőtáblát pótoltattuk. 
V. Balassi Bálint utca 1.

!A jelzőtábla kombináció szerint „Megállni tilos, ki-
véve Országgyűlési Őrség”. De hát ilyen kombináció nem le-

het a KRESZ könyv szerint.
• A jelzőtábla nyilvántartásunkban nem szerepel. A kialakult el-
lentmondásos jelzések rendezése érdekében a szükséges intéz-
kedést megtettük. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

V. Balassi Bá-
lint utca: Ilyen
táblakombiná-
ciót nem enged
a KRESZ

VII. Murányi utca: Ha a bal oldali sávba áll a jármű,
ahogy az szabályos lenne, sosem lesz zöld a lámpa

XI. Dajka Gábor u.:
Nagyon fontos útbur-
kolati jelek koptak el

Brit tudósok szerint az a
nõ, akin egy kis súlyfelesleg
van, tovább él, mint az a
férfi, aki ezt megemlíti
neki…

* * *
– Miért vannak a termé-

szetvédõk a bundák ellen,
miért nem a bõrkabátok
ellen?

– ???

– Mert könnyebb idõs
hölgyeket molesztálni,
mint motoros vagányo-
kat...

* * *
– Mondja pincér, maguk-

nál mindig ilyen rosszul fõz-
nek?

– Nem, csak hétköznap.
– És hétvégén?
– Akkor zárva vagyunk…
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VI. Nagymező utca 

!Az Andrássy út és Mozsár utca között eddig csak a páros ol-
dalon volt megállási tilalom, azonban most a páratlan oldalnál

is kitették a „Megállni tilos” jelzőtáblát. Kérjük mindkettőt lesze-
relni, hiszen ide a trolibuszok mellett csak a taxik hajthatnak. Jó
lenne, ha a taxik megállhatnának egy-két percre, amíg az utasok
beszállnának a taxikba, vagy kiszállnának a taxikból.

• A „Megállni tilos” jelzőtáblákat a trolibusz közleke-
dés akadályozásának elkerülése érdekében helyeztük ki. Társa-
ságunk véleménye alapján a taxik rövid időre történő megállása
is akadályozná a trolibusz közlekedést, így a jelzőtáblák leszere-
lése nem lehetséges. 
VI. Ferdinánd híd 

!Korábban már jeleztük, hogy a „Kikerülési irány” jelzőtábla el-
takarja a hídról lejövő járműveket a személyautót vezetők elől.

Most még ezt a jelzőtáblát is kicserélték egy még nagyobbra,
hogy még kevesebbet lehessen látni…
• A „Kikerülési irány” tábla többszöri lakossági jelzésre került je-
lenlegi helyére. A jelzőtábla már így is az előírások szerinti mini-
mális magasságon van, magasságát csökkenteni tovább nem
tudjuk. Társaságunk ismételten felülvizsgálja a tábla áthelyezési
lehetőségét, és amennyiben az előírásoknak megfelelő újbóli át-
helyezés lehetséges, a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

IX. Haller utca – Telepy utca sarok 

!Kihelyeztek egy „Kötelező haladási irány” jelzőtáblát a Haller
utcába, de hát így nem lehet megközelíteni a Telepy utca ele-

jét. Ráadásul több előjelző is mutatja, hogy ezen az útvonalon
kell megközelíteni a Kardiológiai Intézetet. 
• A jelzőtábláról Társaságunk már értesült, a tábla „Kötelező ha-
ladási irány egyenesen és jobbra” jelzőtáblára történő cseréjéről
intézkedtünk. 
XIII. Hajdú utca – Rozsnyay utca sarok 

!„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla van a
Hajdú utcában feleslegesen, mert a Rozsnyay ut-

cából fizikailag nem lehet behaladni a Hajdú utcába. 
• A kereszteződésben elsősorban a helyszínen lévő jelzőtábla
szabályozza a behajtási tilalmat. Az itt lévő parkolást gátló oszlo-
pok ezt a forgalmi rendet csak fizikailag megerősítik. Ezért a
„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla leszerelése nem le-
hetséges. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresz-
tül.

Mobil: 06209247645   
e-mail: lampafelelos@freemail.hu
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XIII. Rozsnyay utca: Felesle-
gesnek tűnő jelzőtábla, ide fi-
zikailag nem lehet behaladni

IX. Haller utca: Érthe-
tetlen tilalom, itt sza-
bad jobbra fordulni

VI. Nagymező utca: A ta-
xik egy pillanatra sem
állhatnak meg a színhá-
zak előtt, hogy utasaik-
nak ne menet közben
kelljen ki, vagy beszállni.
Életszerű megoldás...

VI. Ferdinánd híd: Jelzőtábla
takarja az autóforgalmat
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szonnal havi 500 ezer forint nyereséget igényel. Vajon mennyi
bevétel lenne szükséges ennek eléréséhez? Egymillió? Gyaní-
tom, hogy még több…  Itt már az áfa is bejátszana, tehát minden
bevételem legalább 20%-a azonnal elveszne. Nemcsak az ezen
a kocsin keletkezett bevétel, hanem a saját teljesítésem után is.
Akárhányszor számoltam át a dolgot, mindig ugyanarra az ered-
ményre jutottam: hivatalosan, főállásra bejelentve, normális fize-
tést adva, nem csak nehéz, hanem teljességgel lehetetlen egy
alkalmazottas vállalkozást nyereségesen működtetni. Anélkül
meg minek…?  

Hát ezért nem tartok én alkalmazottat. Meg hát igazából
nincs is még egy autóm…

Ha most elégedetten hátradőlsz, és azt mondod magadnak,
hogy jól döntöttél, mert te egyedül vagy, van egy megdöbbentő
hírem: neked is van alkalmazottad. Te magad vagy az! Ezek az

összegek és százalékok minimális eltéréssel az egyéni vállalko-
zókra is igazak. Bizonyos szempontból még kedvezőtlenebbek
is, hiszen például a vállalkozó nem vehet igénybe adójóváírást
55 éves kora után. 

Ha tehát nem szeretnél minimálbéren tengődni, hiteleket
felvenni, egyik adósságból a másikba esni, akkor nem csapha-
tod be magad. A számok nem hazudnak. Némi eltérés persze
lehet, helytől, helyzettől függően, de az biztos, hogy ha a ma-
gyarországi átlagbért szeretnéd elérni, ami jelenleg majdnem
bruttó 250 ezer forint, és mindamellett nyugodtan szeretnél
aludni, akkor ezekkel az adatokkal kell számolnod, ha tetszik,
ha nem.

*bérszámítás: www.nettober.hu
** www.ksh.hu/keresetek
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VII. Murányi utca – Thököly sarok 

!Taxis kolléga vette észre, ha a KRESZ szerint az úttest bal ol-
dalára áll a Murányi utcában a Thököly út előtt balra kanyaro-

dásra felkészülve, akkor sohasem lesz szabadjelzés, mert az ér-
zékelő az út jobb oldalán van. 
• Korábban már kezdeményeztük a helyzetjelző burkolati jelek
módosítását, a megvalósításig szíves türelmüket kérjük, 
XI. Dayka Gábor út 22. 

!Teljesen elkopott, így alig látható a jobbkezességre figyelmez-
tető útburkolati jel. Kérjük újrafestetni. 

• Az útburkolati jeleket a kerületi Önkormányzat létesítette, üze-
meltetésre nem adta át. A kérést az illetékes Önkormányzat felé
továbbítottuk. 

VI. Király utca 82. 

!Ismeretlenek elvitték a „Gyalogátkelő-
hely” jelzőtáblát. Kérjük pótolni. 

• A jelzőtáblát pótoltattuk. 
V. Balassi Bálint utca 1.

!A jelzőtábla kombináció szerint „Megállni tilos, ki-
véve Országgyűlési Őrség”. De hát ilyen kombináció nem le-

het a KRESZ könyv szerint.
• A jelzőtábla nyilvántartásunkban nem szerepel. A kialakult el-
lentmondásos jelzések rendezése érdekében a szükséges intéz-
kedést megtettük. 
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Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

V. Balassi Bá-
lint utca: Ilyen
táblakombiná-
ciót nem enged
a KRESZ

VII. Murányi utca: Ha a bal oldali sávba áll a jármű,
ahogy az szabályos lenne, sosem lesz zöld a lámpa

XI. Dajka Gábor u.:
Nagyon fontos útbur-
kolati jelek koptak el

Brit tudósok szerint az a
nõ, akin egy kis súlyfelesleg
van, tovább él, mint az a
férfi, aki ezt megemlíti
neki…

* * *
– Miért vannak a termé-

szetvédõk a bundák ellen,
miért nem a bõrkabátok
ellen?

– ???

– Mert könnyebb idõs
hölgyeket molesztálni,
mint motoros vagányo-
kat...

* * *
– Mondja pincér, maguk-

nál mindig ilyen rosszul fõz-
nek?

– Nem, csak hétköznap.
– És hétvégén?
– Akkor zárva vagyunk…
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VI. Nagymező utca 

!Az Andrássy út és Mozsár utca között eddig csak a páros ol-
dalon volt megállási tilalom, azonban most a páratlan oldalnál

is kitették a „Megállni tilos” jelzőtáblát. Kérjük mindkettőt lesze-
relni, hiszen ide a trolibuszok mellett csak a taxik hajthatnak. Jó
lenne, ha a taxik megállhatnának egy-két percre, amíg az utasok
beszállnának a taxikba, vagy kiszállnának a taxikból.

• A „Megállni tilos” jelzőtáblákat a trolibusz közleke-
dés akadályozásának elkerülése érdekében helyeztük ki. Társa-
ságunk véleménye alapján a taxik rövid időre történő megállása
is akadályozná a trolibusz közlekedést, így a jelzőtáblák leszere-
lése nem lehetséges. 
VI. Ferdinánd híd 

!Korábban már jeleztük, hogy a „Kikerülési irány” jelzőtábla el-
takarja a hídról lejövő járműveket a személyautót vezetők elől.

Most még ezt a jelzőtáblát is kicserélték egy még nagyobbra,
hogy még kevesebbet lehessen látni…
• A „Kikerülési irány” tábla többszöri lakossági jelzésre került je-
lenlegi helyére. A jelzőtábla már így is az előírások szerinti mini-
mális magasságon van, magasságát csökkenteni tovább nem
tudjuk. Társaságunk ismételten felülvizsgálja a tábla áthelyezési
lehetőségét, és amennyiben az előírásoknak megfelelő újbóli át-
helyezés lehetséges, a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

IX. Haller utca – Telepy utca sarok 

!Kihelyeztek egy „Kötelező haladási irány” jelzőtáblát a Haller
utcába, de hát így nem lehet megközelíteni a Telepy utca ele-

jét. Ráadásul több előjelző is mutatja, hogy ezen az útvonalon
kell megközelíteni a Kardiológiai Intézetet. 
• A jelzőtábláról Társaságunk már értesült, a tábla „Kötelező ha-
ladási irány egyenesen és jobbra” jelzőtáblára történő cseréjéről
intézkedtünk. 
XIII. Hajdú utca – Rozsnyay utca sarok 

!„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla van a
Hajdú utcában feleslegesen, mert a Rozsnyay ut-

cából fizikailag nem lehet behaladni a Hajdú utcába. 
• A kereszteződésben elsősorban a helyszínen lévő jelzőtábla
szabályozza a behajtási tilalmat. Az itt lévő parkolást gátló oszlo-
pok ezt a forgalmi rendet csak fizikailag megerősítik. Ezért a
„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla leszerelése nem le-
hetséges. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresz-
tül.

Mobil: 06209247645   
e-mail: lampafelelos@freemail.hu
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XIII. Rozsnyay utca: Felesle-
gesnek tűnő jelzőtábla, ide fi-
zikailag nem lehet behaladni

IX. Haller utca: Érthe-
tetlen tilalom, itt sza-
bad jobbra fordulni

VI. Nagymező utca: A ta-
xik egy pillanatra sem
állhatnak meg a színhá-
zak előtt, hogy utasaik-
nak ne menet közben
kelljen ki, vagy beszállni.
Életszerű megoldás...

VI. Ferdinánd híd: Jelzőtábla
takarja az autóforgalmat

ujtaxi.qxd  8/12/15 10:41  Page 43



44

Most egy kicsit másként szeretnék írni, mellőzöm a recepteket,
inkább kiemelném amerikai utam közlekedési érdekességeit.
Rengeteg érdekes járművel találkoztam a több, mint 3500 km-
es utamon. 

Az olasz rendszámú Bentley-t simán megbünteti a rendőr, ha
nem fizet a parkolásért,valamint gyorsan intézkedik a seriff egy
baleset helyszínén. A bostoni teadélutánra emlékező öbölben
láttam korhű hajó mellett vízi taxit és csatahajót is. A pályákon
haladva rengeteg gyönyörű kamion mellett mentünk el, és az is
érdekes, ahogy az új kamionokat szállítják egy sofőrrel. Egy or-
szágúti parkolóba begördült egy gyönyörű nyerges limuzin-sze-
rű jármű, melyről kiderült, hogy egy lószállító csoda. New York-
ban a sok sárga taxi mellett zöld taxi is látható, s egyre több a
hibrid autó közöttük. Ezzel szemben ott van az UBER is, amit
az ablakba is kiírnak.

1. Helyes az „A” válasz. Ha a „Gyerme-
kek” tábla alatti kiegészítő táblán – két fel-
felé mutató nyíl között – felirat van, akkor
az ott feltüntetett távolságon belül a jármű-
vek legfeljebb 30 km/h sebességgel köz-
lekedhetnek. 
2. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Kötelező haladási irány”. Az ilyen táb-
la arra utasítja, hogy az útkereszteződés-
ben a nyíl által jelzett irányba kell tovább-
haladni. 
3. Helyes az „A” válasz. Az útkereszte-
ződésben forgalmat irányító rendőr függő-
legesen feltartott karja a forgalom irányá-
nak megváltozását jelzi.
4. Helyes a „C” válasz. A rakodóhely
tábla után a kiegészítő táblán feltüntetett
távolságot kell az áruszállító járművek ré-
szére a fel- és lerakodáshoz szükséges
ideig szabadon hagyni. Más jármű akkor
tartózkodhat az így jelzett helyen, ha veze-
tője a járművénél marad, és áruszállító jár-
mű érkezésekor annak a rakodóhelyre va-
ló beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

5. Helyes a „B” válasz. Kétkerekű mo-
torkerékpárral – előre sorolás céljából –
mozgó gépkocsik mellett nem szabad el-
haladni. A szóló motorkerékpáros csak az
álló járművek mellett mehet el, ha elegen-
dő hely áll rendelkezésre, és irányváltozta-
tási szándékot jelző járműveket a manőver
végrehajtásában nem akadályoz.
6. Helyes az „A” válasz. Útburkolati je-
lek hiányában az útkereszteződésben
jobbra bekanyarodó járművel az úttest
jobb szélére kell besorolni.
7. Helyes a „C” válasz. Villamospályával
ellátott úttesten az azonos irányú villamos-
forgalom részére szolgáló pályára taxival rá-
hajthat, az ellentétes irányúra – a bekanya-
rodás és megfordulás esetét kivéve – nem.
8. Helyes az „A” válasz. A gyalogos az
úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen,
ha pedig a közelben ilyen nincs, lakott te-
rületen lévő főútvonalon az útkeresztező-
désnél (a járda meghosszabbított vonalá-
ban) haladhat át a másik oldalon lévő jár-
dára. 

9. Helyes a „C” válasz. Ha jelzőtábla jel-
zéséből más nem következik, az úttest me-
netirány szerinti jobb és bal oldalát elvá-
lasztó járdasziget mellett jobbról kell,
egyéb helyen lévő járdasziget mellett
jobbról és balról is szabad elhaladni.
10. Helyes a „B” válasz. A KRESZ nem
tiltja a megállást, illetve várakozást az út-
testen kialakított sebességcsökkentő bor-
dán (küszöbön). Ha pedig valami nincs
megtiltva, akkor az egyéb más szabályok
megtartásával a megállás, várakozás meg-
engedett.  
11. Helyes a „B” válasz. A „Rakpart
vagy meredek part” tábla azt jelzi, hogy az
út közvetlenül a vízparton vagy szakadék
mellett vezet.
12. Helyes a „B” válasz. Bár a körfor-
galmú útra történő bekanyarodás irányvál-
toztatásnak minősül, de ilyen esetben
mégsem kell a manővert irányjelzővel je-
lezni. Ez az egy kivétel az irányváltoztatás
főszabálya alól!  A képen látható útburko-
lati jel nem az úttest szélét jelzi, hanem a
megállás helyét, ahol a járművel – ha a
megállást az elsőbbség megadása szük-
ségessé teszi – meg kell állni. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Egy Corvette motorral erősített öszvér Baltimore-ban

1 sorban 10 ülés

Balesetet helyszínel a seriff
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Baltimore-ban találkoztunk egy Old Timer öszvérrel, melyet
gazdája készített egy veterán autó hátsó részéből, ám elöl egy
Corvette 12 hengeres motorja dübörög. Láttam Manhattanben
szép tűzoltóautót, rendőrjárőrt munka közben, valamint vízen s
levegőben mindenféle magán járműveket. Az oda-vissza út érde-

kessége a nagytestű repülőgép, mely
több száz embert képes szállítani, impozáns látvány kívül-
belül. Egy sorban 10 fő foglal helyet, teljes kényelemben,

kellemes kiszolgálással. Megemlíteném még a napnyugtát, a
JFK-ről, pazar manhattani panorámával, miközben a gépek fél-
percenként szállnak fel, s le.

Legközelebb is itt maradunk még az államokban, de akkor
már ismét főzünk valamit, persze magyarosat. 

Üdvözlettel: Soós István City 22

A Bostoni teadélután emlékműve

Hybrid taxik Manhattanben

Városi tűzoltó

Kamionok szállítása

Vízi taxi Bostonban

Bentley büntiben, ha
nem fizet a parkolásért
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6 év egyeztetés

Piacvédelem

A fuvarszervezők szabályozása

Rengeteg kompromisszum

2,5 év türelmi  idő az öregautó cseréhez

Lehetőség az innovációkra, de csak azoknak,
akik amúgy minden feltételnek megfelelnek!

www.facebook.com/taxiszovetsegf b k /t i t

Köszönjük a hosszú évek együttműködését (BKIK, CSMIK, MKIK, FUVOSZ, TGFSZ)
szakmai és érdekképviseleti partnereinknek, a minisztériumok szakembereinek,
a Hatóságoknak és a taxi-fuvarszervező társaságoknak egyaránt.

otsz_hirdetes_julius_2.ai   1   2015.07.14.   7:16:16
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CITROËN BERLINGO MULTISPACE

BŐVÍTSE ÜZLETI LEHETŐSÉGEIT TÁGAS,
AKÁR 7 SZEMÉLYES MODELLJEINKKEL!*

1 TAXI = 6 UTAS

Egyedi � ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: tamas.varga@mpsa.com

NAGY MUNKABÍRÁSÚ, MEGBÍZHATÓ MODELLJEINKET 
KERESSE MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!

CITROËN TAXI

CITROËN GRAND C4 PICASSO
A 2015-ÖS ÉV NEMZETKÖZI MOTORJÁVAL IS!
1,2 PURETECH BENZINMOTOR, 130 LE

*A Citroën Grand C4 Picasso és a Citroën Berlingo Multispace esetén a 7 üléses verzióról szóló ajánlat a www.citroen.hu honlapon meghatározott feltételekkel, felár ellenében választható. A képek illusztrációk. A tájékoztatás 
nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. Részletekért forduljon a Citroën-márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot. 
A Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása: 3,8-5,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-134 g/km. A Citroën Berlingo Multispace vegyes fogyasztása: 4,2-6,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-151 g/km.

**A brit Engine Technology International című szaklap által odaítélt Nemzetközi Év Motorja 2015 díjat (International Engine of the Year Awards 2015) az 1,0-1,4 liter hengerűrtartalmú motorok kategóriájában nyerte el a PSA 
Peugeot Citroën által kifejlesztett 3 hengeres PureTech turbómotor. A Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S Tendance vegyes fogyasztása: 5,0 l/100km, CO2-kibocsátása: 115 g/km.

www.citroen.hu

**
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