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Nyugdíjas vállalkozó bemegy az okmány-
irodába, kezében a vállalkozói igazolvá-
nya, és szelíden mondja:  – szeretné a vál-
lalkozását befejezni. Elfáradt már, a mun-
ka sem megy olyan jól, betegeskedik is,
egyszóval abbahagyja. Igényeit lejjebb ad-
ja, megpróbál majd megélni csekélyke
nyugdíjából. Kérem, vegyék vissza a vállal-
kozói igazolványomat – nyújtja
az éppen szabad ügyintéző
felé. Az ügyintéző, mint akit
áramütés ért, úgy ugrik hát-
ra: – Nem úgy van az, tata!
Nem lehet csak úgy vissza-
adni az igazolványt! Ma már
új szabályok vannak, min-
dent csak elektronikusan le-
het intézni, ami a vállalkozás-
sal kapcsolatos. 

– Akkor most mit csináljak? – kérdi, még
mindig szelíden a nyugdíjas vállalkozó. Ed-
dig mindig papíron adtam be a bevallásai-
mat – megjegyzem: hiba nélkül – az
eletronikus buzervanciákhoz én nem értek!
Tessék tőlem elvenni az igazolványt, és már
itt sem vagyok! – Nem lehet! – ripakodik rá
az ügyintéző. Vállalkozást kezdeményezni
és megszüntetni is csak interneten keresz-
tül lehet. Nyisson egy ügyfélkaput! 

Kolléga lehajtott fejjel elballag (vehe-
mensebbek már a pultot borították volna
az ügyintézőre) és kérdezősködik, utána-
néz, hogy mi mindent kellene neki tennie
ahhoz, hogy végre megszüntethesse azt a
nyüves vállalkozást:

Ügyfélkaput kell nyittatnia az okmányiro-
dában, ehhez azonban kell egy e-mail cím,
tehát:

kell vennie egy számítógépet. 80-100
ezerből ma ez már megúszható, talán még
működtető program (ún. operációs rend-
szer) is van rajta, mert ha nem, akkor kell
még vennie hozzá egy:

Windows nevű programot 30-40 eze-
rért. Kezelni persze nem tudja, sőt még
azzal sincs tisztában, hogy hogy kell a gé-
pet bekapcsolni, ezért aztán:

el kell mennie egy alapfokú számítógép-
kezelői tanfolyamra. 40-50 ezerből ezt
megúszhatja. Ha már tudja, hogy hogy kell
kezelni a gépet, le kell töltenie a NAV be-
vallásait működtető programot. Ehhez
azonban először le kell töltenie a
legfrisebb verziójú Java-t. Ami persze an-
golul van. Nem baj, majd megtanul ango-
lul is! De mit is mondok, hát nem tudja le-
tölteni, mert nincs internetje! Akkor most:
kell egy internet-előfizetést intéznie. Havi
5-10 ezerből megússza. Néhány nap múl-
va megkapja, és:

Telepíti a modemet (előtte megtanulja,
hogy kell), IP-címekkel, POP3 fiókokkal,
felhasználónevekkel, jelszavakkal vacakol,
röpke néhány hét alatt sikerül életre kelte-
nie a rendszert, van már saját e-mail címe.
Nosza, lássuk akkor az ügyfélkaput: beír-

ja, hogy magyarorszag.hu. Rövidesen kap
egy hibaüzenetet (persze angolul…). Va-
jon mit rontottam el? Semmit, csak a kor-
mányzati szerver gazdái időnként elfelejtik
frissíteni a weblap tanúsítványát… No de
haladjunk tovább:

az e-mailen kapott egyszer

használatos jel-
szó már rég nem működik, az csak öt na-
pig érvényes. Sebaj, kér egy új jelszót. Ha
az megérkezik, már csak ki kell találni egy
végleges saját jelszót, és jól megjegyezni.
Vagy felírni valahová. Végre bemehet az
Ügyfélkapun!

A nyitó oldalon ezernyi információ, a ki-
lencvenkilenc százalékára soha a büdös
életben nem lesz szüksége. Sőt, az egész
elektronikus rendszert a háta közepére
kívánja, csak attól a rohadt egyéni vállal-
kozásától szabaduljon már meg egyszer
(– Látod, Géza, miért nem maradtál alkal-
mazott? – korholja a felesége). Végre
megtalálja az egyéni vállalkozással kap-
csolatos tudnivalókat. Rákattint. További
tudnivalók jönnek ki. Azokra is rákattint.
Mit szeretne? – kérdezi a program. –
Most már csak egérutat – sóhajt…

A sokadik kattintásra eljut a vállalkozás
megszüntetését szolgáló adatlaphoz. –
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Havi aforizma 

Nincs zavarba ejtõbb, mint látni, hogy

valaki elvégzi azt a dolgot, amit mi le-

hetetlennek hittünk.           Sam Ewing

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

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

Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI
    

opel.hu

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon  
az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

ÍME, A TAXI, AMIRE VÁRT.
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De melyik okmányirodába szeretné külde-
ni? – jön a következő kérdés. – Na nem,
az nem lehet, hogy ahány okmányiroda,
annyiféle nyomtatvány! Pedig de. Végre
megvan, rákattint, letölti. – Na, kezdek be-
lejönni! – vidul fel. A letöltött fájlt is megta-
lálja némi keresgélés után, elindítja,
„önkicsomagolja”. A végén az üzenet: ez a
nyomtatvány az ÁNYK program segítségé-
vel tölthető ki. Mi van? Még sehol sem tar-
tok? Mi a rossebb az az ÁNYK? Idővel
megtalálja: ÁNYK, vagyis Általános
NYomtatvány Kitöltő program, letölthető a
NAV honlapról.

Szinte már rutinosan megnyitja a NAV
programot. Elképesztő mennyiségű infor-
máció újra, ÁNYK sehol. Ja, lejjebb kell
görgetni. Megvan, letölt, elindít. Működik!

Nyomtatvány előjön, kitöltése az eddi-
giek után szinte egyszerűnek tűnik. Sze-
mélyes adatok, adószám, adóazonosító,
nyilvántartási szám – hoppá, ez meg mi a
fene? Nélküle nem enged tovább a prog-
ram! Nyomozás, segítségkérés, informá-
ciógyűjtés, kérdezősködés: megvan! A
vállalkozói igazolványban van elrejtve.
(Hogy ez az újabb szám miért szükséges
az adószám, adóazonosító, születési hely,
idő, anyja neve, lakcím mellé, az megha-
ladja az én csekély értelmem határait…)

Nyomtatvány kitöltve, némi bizonytalan-
ság után küldésre megjelölve, majd el-
küldve, kész vagyunk! De nem:

Néhány nap múlva üzenet érkezik, hi-
bás a kitöltés, kérjük az új nyomtatványt
töltse le, és töltse ki, és küldje be. Nosza,
kezdjük elölről. Új nyomtatvány megvan,
régi alapján kitölti, de hiszen a régiben
sincs semmi hiba! Csak közben módosí-
tották a rovatokat és a régit már nem fo-
gadják el. Ja, és nem azt írják az üzenet-
ben, hogy bocsánat, tévedtünk, rossz volt
a régi nyomtatvány, korántsem! Hanem,
hogy hibásan töltötte ki! 

Vállalkozónk most itt tart. Várja, hogy va-
jon milyen válasz érkezik a legutolsó be-
küldött nyomtatványára, valamint a postán,
ajánlott levélben visszaküldött vállalkozói
igazolványára (az okmányiroda felett lakik
a harmadikon egyébként…) Már szinte fá-
sultan várja az újabb elektronikus üzene-
tet és nosztalgiával gondol vissza azokra
az időkre, amikor még emberszámba vet-
ték, nem gépekkel kellett tárgyalnia, ha-
nem élő emberrel, aki köszönt, esetleg rá-
mosolygott, és ügyei intézése közben
nem akadályozta, kioktatta, hanem meg-
próbált segíteni… -oli-
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Férj:
– Drágám, ma kereken egy hónap-

ja, hogy nem szeretkeztünk.
Mire a feleség :
– Te.

* * *
Bomba nõ áll a buszmegállóban.

Esik az esõ, busz meg sehol. Hirtelen

elegáns Merci fékez le elõtte, és ki-
szól egy jóképû férfi:

– Hölgyem, hazavihetem?
– Nem bánom – feleli a nõ. – De hol

lakik?
* * *

– Éhes makkal az ember disznókat
álmodik…

AA taxi-
sok

csak kap-
kodják a
fejüket,
mennyi konku-
renciával kell
megküzdeniük!
TUK-TUK, kerék-
páros személy-
szállítók, Diákfu-
var, UBER-taxik,
még felsorolni is
lehetetlen őket.
A tragédia, hogy
jelenleg nem
egyelőek a felté-
telek! Van egy

huszonéves fiatal-
ember, akinek van
egy szakadt autója,
és ő már ezzel „ta-
xis”! Hirdeti magát
interneten, szóró-
lapokon…

A taxisok sárgí-
tanak, évente
vizsgáztatják a
szigorú feltéte-
leknek is megfe-
lelő méregdrága
munkaeszközt,
millió követel-

ménynek meg
kell felelni. 

Egy fiatalem-
ber meg egy
gyors átalakítás-
sal személyszál-
lító kordét vará-
zsol a kerékpár-
jából. Hol a taxi-
óra? Hogyan,
és miről ad
nyugtát, szám-
lát? 

Millió megvá-
laszolatlan
kérdés…

Horváth 
András 

BTI-hírek
Február 25-e a személyi jövedelemadó- és a
KATA-bevallások határideje, március 1-jéig
kell az adómemória kiolvasást elvégezni és
adatot szolgáltatni erről a NAV-nak. Akik
nem boldogulnak vele, keressék fel irodán-
kat, segítünk.

Illegális, de mégis vIllegális, de mégis vanan

Ezen hol a taxaméter?

Készül az újabb konkurencia

Nem egyenlők a feltételek
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2013-ban a főváros átfogóan szabályozta a területén történő taxi-
szolgáltatást. 2013. szeptembertől van egységes tarifa, majd a kö-
vetkező hónapok során a taxik fokozatosan „besárgultak”. Ma már
Budapesten az összes taxigépkocsi egységes sárga színben pom-
pázik. Idén június 30-án jár le az átmeneti időszak, ettől kezdve
minden taxinak meg kell felelnie az összes követelménynek, amit a
rendelet előír.

Az elmúlt egy-másfél évben sokan, sokfelől támadták a főváros
szabályozását, némelyek még bírósághoz is fordultak az ügyben. A
taxis rendelet azonban kiállta az idők próbáját, és jól-rosszul jelen-
leg is e mentén végzik tevékenységüket a budapesti taxisok. A gya-
korlat, vagyis a rendelet végrehajtása, ill. az ahhoz való alkalmazko-
dás során azonban felmerültek olyan problémák, amelyek módosí-
tásért kiáltanak. Hosszú ideje gyűjtjük a kollégák javaslatait (és ez-
után is várjuk), mert a főváros ígérete szerint ta-
vasszal napirendre kerül a taxis rendelet módosí-
tása. 

Néhány apróbb-nagyobb kifogást, javaslatot
összegyűjtöttünk anélkül, hogy annak végrehajt-
hatóságát vagy elfogadottságát vizsgáltuk volna:

• A címkiadás módszere vegye figyelembe azt is,
hogy ki mennyi ideje tartózkodik az adott kör-
zetben. Jelenleg a fuvarhoz jutás a puszta sze-
rencsén múlik. Arra meg ott a lottó…

• Csökkenjen a csomagtér űrtartalmának méret-
előírása. Az utasok 80-90 százaléka nem igényli
a csomagteret, ha viszont nagyobb mennyiségű
poggyásszal indul útnak, akkor úgyis olyan taxit
rendel, amiben elfér a cucc. Az meg csak külön
érdekesség, hogy az egyterűknél és hibrideknél
eleve alacsonyabb az előírás. Ha abba teszik a
poggyászt akkor az összemegy, vagy mi…?

• Az ellenőrzés ne legyen „felfedés nélküli”! Ha
már kiszállt az ellenőr a kocsiból, azt ír a papír-
jára, amit akar! Ha nem is készakarva, de téve-
désből. Vagy feledékenységből.

• Ha a taxiellenőrnek kifogása van, az ellen lehessen felszólalni! Je-
lenleg csak akkor tudjuk meg, hogy a revizorok valamit nem talál-
tak rendben, ha megkaptuk az értesítést engedélyünk visszavoná-
sáról. Nem érvelhetünk, nem magyarázkodhatunk! (Pedig ennek
lehetősége még a BKK-val kötött szerződésben – 8-as pont – is
benne van!)

• Még valami az ellenőrzésről: ne csak a hivatalos, minden létező
engedéllyel rendelkező taxisokat zaklassák! Kérjük az ellenőrzést
kiterjeszteni a sofőrszolgálatok, fehér rendszámos taxik, személy-
gépkocsis személyszállítók, Uberek, Wunder Carok, és hasonló
képződmények vizsgálatára is, vagyis mindazokra akik személy-
gépkocsival díj ellenében utast szállítanak.

• Ha a taxigépkocsi vezetőjével gond van, akkor ne a taxi engedélyét
vonják vissza! Az a szegény autó nem tehet semmiről! Tessék a so-
főrt szankcionálni! Van neki helyes kis sárga „taxivezetői engedé-
lye”, ha azt bevonják tőle, akkor személyesen sem vállalkozóként,
sem alkalmazottként nem vezethet taxit.

• A drosztokról: legyen lehetőség egy fix időszakra (5-10 percre) ott-
hagyni a taxit a droszt végén. A taxisofőr is ember, vannak „bioló-
giai szükségletei”. Aki túllépi a megadott időtartamot és parkoló-
nak használja a taxiállomást, az kapjon büntetést.

• A tarifatáblázatok legyenek kisebbek! Ma már az utasok megszok-
ták az összegeket, meg a kocsi oldalán is kinn van hatalmas szá-
mokkal, így nyugodtan lehetne a belső tartifatáblák méretét csök-
kenteni. Egyrészt azért, mert a jobb hátsó ablakra elhelyezendő
„átlátszó” matrica egyáltalán nem átlátszó. Erősen zavarja a kilá-
tást például egy hegyesszögű kereszteződésnél, úttorkolatnál.

Másrészt pedig a gigantikus méretű műszerfalmatrica a mai kor-
szerű autókban nem helyezhető el szabályosan. Vagyis úgy, hogy
az utas is lássa, de ne takarja a légzsákot. A színéről már nem is
beszélve: a fehér rendkívül zavaróan tükröződik a szélvédőben
(nem véletlenül sötét színű a legtöbb műszerfal).

• Az utastájékoztatókra találjunk ki más, jobb megoldást. Jelenleg
az utas összegyűri, beleakad a táskája vagy a harisnyája, volt, aki
nemes egyszerűséggel letépte, és kidobta az ablakon, annyira za-
varta. 

• A „mezítlábasok” kötelezően használandó szabadjelzője egy vicc!
Legalábbis ami a méretét illeti. Bizonyos időjárási körülmények
esetén és nagy sebességnél egyenesen balesetveszélyes. Mi-
vel a társaságok megtarthatták

a saját szabad-
jelzőjüket, még csak az egységesítés indoka

sem áll meg.
• A drosztmatrica felesleges. Egyébként a szabályok szerint nem is

ragaszthatnánk a szélvédőre. Az ellenőrzés ma már úgyis adatbá-
zisból, rendszám szerint történik. Ugyanezen okból felesleges a
kis plasztik lapocska is,

• A téli gumi felszerelésének határideje egy agyrém! Tavaly például
22 fok volt október 15-én. A taxist tekintsük annyira felnőttnek,
hogy saját és utasai biztonsága érdekében úgyis felteszi, ha szük-
séges. Ha pedig már mindenképpen szabályozni kell, akkor korlá-
tozzuk a tényleges téli hónapokra (december, január, február), az-
zal a kiegészítéssel, hogy ezen az időtartamon túl szükség szerint.
Ugye emlékszünk még a néhány évvel ezelőtti márciusra? Az autó-
sok teljesen szabályosan használtak nyári gumit, és akadtak el a
hófúvásban…

• Egy furcsa ellentmondás, hogy az egyéni vállalkozás kiváltásakor
nem kötelező az erkölcsi bizonyítvány. A taxiengedély kiváltásakor
azonban már igen. De csak a taxis vállalkozóknak. Az alkalmazott-
nak miért nem? Ugyanazt a tevékenységet végzik mindketten,
Csak a taxis vállalkozó akár engedélyét kockáztatja hiba esetén, az
alkalmazott meg továbbáll egy másik vállalkozáshoz…

• Ha már a taxigépkocsi életkora korlátozva vagyon, akkor miért kell
minden évben vizsgáztatni? Meg taxinak minősíttetni? 

További kérdéseket és javaslatokat várunk a szerkesztőségben. 
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Az Úr így szólt Ádámhoz: – Íme Éva! Válassz…
* * *

A gyermek lényege: nagy hangzavar, rajta némi kosszal…

Fővárosi taxis rendelet
Küszöbön áll a módosítás lehetősége

Sárga „nemtaxi”-invázió

Többször foglalkoztunk már lapunkban azzal a témával, hogy 2015. július 1-jéig Buda-

pesten több mint ezer taxigépkocsit kell lecserélni annak érdekében, hogy a fővárosi

rendeletnek megfeleljen. Nyilván legtöbben megpróbálnak alkalmazkodni, és új gépko-

csit beállítani a vállalkozásba, mások esetleg úgy döntenek, hogy alkalmazottként folytat-

ják, esetleg abbahagyják, nem végzik tovább tevékenységüket. De mindkét esetben azzal

kell szembenéznünk, hogy Budapesten meg fog jelenni több mint ezer darab, sárga szí-

nű, kockákkal és tarifatáblázattal ellátott olyan gépkocsi, ami megszólalásig hasonlít egy

taxira, de nem az! 

Az elmúlt egy-két évben az utazóközönség megszokta Budapest új színfoltját, a sárga

taxikat. Vajon milyen hatása lesz annak, ha most egyszerre megjelenik ezer darab ilyen

megtévesztő színű gépkocsi? (Úgy vélem, igen kevesen fognak a fólia eltávolításával fog-

lalkozni.) A későbbiekben aztán, bár nem egyszerre ilyen nagy számban, de fokozatosan

termelődnek ezek a „nemtaxik”, ahogy a vállalkozók folyamatosan cserélik gépkocsijai-

kat. Foglalkozott már valaki ezzel a problémával?  Költői kérdés volt… 
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De melyik okmányirodába szeretné külde-
ni? – jön a következő kérdés. – Na nem,
az nem lehet, hogy ahány okmányiroda,
annyiféle nyomtatvány! Pedig de. Végre
megvan, rákattint, letölti. – Na, kezdek be-
lejönni! – vidul fel. A letöltött fájlt is megta-
lálja némi keresgélés után, elindítja,
„önkicsomagolja”. A végén az üzenet: ez a
nyomtatvány az ÁNYK program segítségé-
vel tölthető ki. Mi van? Még sehol sem tar-
tok? Mi a rossebb az az ÁNYK? Idővel
megtalálja: ÁNYK, vagyis Általános
NYomtatvány Kitöltő program, letölthető a
NAV honlapról.

Szinte már rutinosan megnyitja a NAV
programot. Elképesztő mennyiségű infor-
máció újra, ÁNYK sehol. Ja, lejjebb kell
görgetni. Megvan, letölt, elindít. Működik!

Nyomtatvány előjön, kitöltése az eddi-
giek után szinte egyszerűnek tűnik. Sze-
mélyes adatok, adószám, adóazonosító,
nyilvántartási szám – hoppá, ez meg mi a
fene? Nélküle nem enged tovább a prog-
ram! Nyomozás, segítségkérés, informá-
ciógyűjtés, kérdezősködés: megvan! A
vállalkozói igazolványban van elrejtve.
(Hogy ez az újabb szám miért szükséges
az adószám, adóazonosító, születési hely,
idő, anyja neve, lakcím mellé, az megha-
ladja az én csekély értelmem határait…)

Nyomtatvány kitöltve, némi bizonytalan-
ság után küldésre megjelölve, majd el-
küldve, kész vagyunk! De nem:

Néhány nap múlva üzenet érkezik, hi-
bás a kitöltés, kérjük az új nyomtatványt
töltse le, és töltse ki, és küldje be. Nosza,
kezdjük elölről. Új nyomtatvány megvan,
régi alapján kitölti, de hiszen a régiben
sincs semmi hiba! Csak közben módosí-
tották a rovatokat és a régit már nem fo-
gadják el. Ja, és nem azt írják az üzenet-
ben, hogy bocsánat, tévedtünk, rossz volt
a régi nyomtatvány, korántsem! Hanem,
hogy hibásan töltötte ki! 

Vállalkozónk most itt tart. Várja, hogy va-
jon milyen válasz érkezik a legutolsó be-
küldött nyomtatványára, valamint a postán,
ajánlott levélben visszaküldött vállalkozói
igazolványára (az okmányiroda felett lakik
a harmadikon egyébként…) Már szinte fá-
sultan várja az újabb elektronikus üzene-
tet és nosztalgiával gondol vissza azokra
az időkre, amikor még emberszámba vet-
ték, nem gépekkel kellett tárgyalnia, ha-
nem élő emberrel, aki köszönt, esetleg rá-
mosolygott, és ügyei intézése közben
nem akadályozta, kioktatta, hanem meg-
próbált segíteni… -oli-
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Férj:
– Drágám, ma kereken egy hónap-

ja, hogy nem szeretkeztünk.
Mire a feleség :
– Te.

* * *
Bomba nõ áll a buszmegállóban.

Esik az esõ, busz meg sehol. Hirtelen

elegáns Merci fékez le elõtte, és ki-
szól egy jóképû férfi:

– Hölgyem, hazavihetem?
– Nem bánom – feleli a nõ. – De hol

lakik?
* * *

– Éhes makkal az ember disznókat
álmodik…
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zisból, rendszám szerint történik. Ugyanezen okból felesleges a
kis plasztik lapocska is,

• A téli gumi felszerelésének határideje egy agyrém! Tavaly például
22 fok volt október 15-én. A taxist tekintsük annyira felnőttnek,
hogy saját és utasai biztonsága érdekében úgyis felteszi, ha szük-
séges. Ha pedig már mindenképpen szabályozni kell, akkor korlá-
tozzuk a tényleges téli hónapokra (december, január, február), az-
zal a kiegészítéssel, hogy ezen az időtartamon túl szükség szerint.
Ugye emlékszünk még a néhány évvel ezelőtti márciusra? Az autó-
sok teljesen szabályosan használtak nyári gumit, és akadtak el a
hófúvásban…

• Egy furcsa ellentmondás, hogy az egyéni vállalkozás kiváltásakor
nem kötelező az erkölcsi bizonyítvány. A taxiengedély kiváltásakor
azonban már igen. De csak a taxis vállalkozóknak. Az alkalmazott-
nak miért nem? Ugyanazt a tevékenységet végzik mindketten,
Csak a taxis vállalkozó akár engedélyét kockáztatja hiba esetén, az
alkalmazott meg továbbáll egy másik vállalkozáshoz…

• Ha már a taxigépkocsi életkora korlátozva vagyon, akkor miért kell
minden évben vizsgáztatni? Meg taxinak minősíttetni? 

További kérdéseket és javaslatokat várunk a szerkesztőségben. 

5

Az Úr így szólt Ádámhoz: – Íme Éva! Válassz…
* * *

A gyermek lényege: nagy hangzavar, rajta némi kosszal…

Fővárosi taxis rendelet
Küszöbön áll a módosítás lehetősége

Sárga „nemtaxi”-invázió

Többször foglalkoztunk már lapunkban azzal a témával, hogy 2015. július 1-jéig Buda-

pesten több mint ezer taxigépkocsit kell lecserélni annak érdekében, hogy a fővárosi

rendeletnek megfeleljen. Nyilván legtöbben megpróbálnak alkalmazkodni, és új gépko-

csit beállítani a vállalkozásba, mások esetleg úgy döntenek, hogy alkalmazottként folytat-

ják, esetleg abbahagyják, nem végzik tovább tevékenységüket. De mindkét esetben azzal

kell szembenéznünk, hogy Budapesten meg fog jelenni több mint ezer darab, sárga szí-

nű, kockákkal és tarifatáblázattal ellátott olyan gépkocsi, ami megszólalásig hasonlít egy

taxira, de nem az! 

Az elmúlt egy-két évben az utazóközönség megszokta Budapest új színfoltját, a sárga

taxikat. Vajon milyen hatása lesz annak, ha most egyszerre megjelenik ezer darab ilyen

megtévesztő színű gépkocsi? (Úgy vélem, igen kevesen fognak a fólia eltávolításával fog-

lalkozni.) A későbbiekben aztán, bár nem egyszerre ilyen nagy számban, de fokozatosan

termelődnek ezek a „nemtaxik”, ahogy a vállalkozók folyamatosan cserélik gépkocsijai-

kat. Foglalkozott már valaki ezzel a problémával?  Költői kérdés volt… 
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A napokban olvastam a BKK fel-
hívását, mely szerint javaslatokat
várnak a 31/2013. (IV.18.) Főv.
Rendelet módosítására vonatko-
zóan. A Taxisok Világa januári
számában is olvasható volt egy
csokorba szedett észrevétel-
csomag, melyben a kollégák
többek között kérik, a taxisok
idegeit nap mint nap borzoló
rendelet módosításait. 

A „droszthíradóban” terjedő
kérések a fontossági (vagy esze-
lősségi) sorrend figyelmen kívül
hagyásával jellemzően a
következőek: autók életkora,
téli gumi felrakásának határ-
ideje, tarifa, gépkocsiméret
minimumok, a kötelező
bankkártya-elfogadás, illet-
ve, hogy ellenőrzéskor köte-
lező legyen jegyzőkönyvet
felvenniük az ellenőröknek,
stb. A felszínre kerülő észrevéte-
lek mindegyikének van alapja.
Viszont érdemes áttekinteni a
Fővárosi Rendelet adottságait
annak érdekében, hogy megítél-
jük, a rendeletalkotónak milyen
mélységig szükséges a szabá-
lyozást módosítania, amennyi-
ben érdemi változást szeretne.

A Főváros rendeletében felha-
talmazta a BKK-t a taxidrosztok
fenntartására, a droszthasználati
engedélyek (lehet, hogy most
már nem is engedély, csak hoz-
zájárulás) kiadására, és a rende-
letben foglaltak betartásának el-
lenőrzésére. A Főváros szándé-
ka méltányolandó, hiszen – a ta-
xis vállalkozók többségéhez ha-
sonlóan – rendet szeretne. 

A homokszem alapvetően en-
nél a pontnál került a gépezet-
be. Adott egy gazdasági társa-
ság, azaz a BKK, melynek sem
hatósági jogköre nincs az ellen-
őrzésre, sem szankcionálási le-
hetősége nincs a taxis gépkocsi-
vezetőkkel szemben. Egyetlen
lehetősége van: az ellenőrök
véleménye szerint szabályt
szegő vállalkozás drosztengedé-
lyének visszavonása. Az elmúlt
másfél év gyakorlati tapasztala-
tai bebizonyították, hogy a jelen-
leg érvényes szabályozás alap-
ján megvalósított ellenőrzések
gyakorlata kizárólag arra alkal-
mas, hogy papíron bizonyítható
legyen a működés. Az, hogy a
20-25 ellenőr, évente több száz-

millió forint költség felemészté-
se mellett, megfeszített munká-
val végzi feladatát.  Az utcán dol-
gozó, jogkövető taxisok – azaz a
Főváros által nyújtott drosztszol-
gáltatást igénybe vevő vállalko-
zók – ezen ellenőrzés közvetett
eredményeit nem érzik. A „köz-
vetlen eredmény”, a jogkövetők
vegzálása viszont érezhető.
Ezen ellenőrzések ellenére a ta-
xisok tapasztalata: az éjszakai
szórakozóhelyek környékei fel-
osztva, a komolyabb forgalom-
mal rendelkező taxiállomások ki-
sajátítva. Budapest frekventált
helyszínein ugyanazon „hiénák”
tevékenykednek évek, évtizedek
óta, akár több tucat ellenőrzést
követően is.

Mondhatjátok, hogy eddig
semmi újat nem hallottatok, mi-
ért írok ilyen hosszú bevezetőt?
Teljesen igazatok van!  Kizárólag
azért teszem, hátha olvassák so-
raimat az illetékesek is. Hátha el-
jutnak azok a főpolgármester úr-

hoz. A rendelet előkészítése so-
rán is Tarlós István főpolgármes-
ter úr közvetlen intézkedése kel-
lett ahhoz, hogy lendületet kap-
jon az egyeztetés. E mellett hát-
ha van egy két olyan BKK-s alkal-
mazott, aki még annak idején a
Főváros ellenőrei közül került ki,
vagy a „Droszt Kht.-nál” volt al-
kalmazásban, és érzi, hogy az
aktuális tevékenységüknek
nincs kézzelfogható pozitív
eredménye. Hátha van egy-két
olyan BKK-s középvezető, aki
nem a BKK által készített statisz-
tikáknak hisz, hanem kíváncsi az
utca véleményére is. Hátha van
egy-két olyan személy, aki az el-
múlt évben került csak pozíció-
ba, és szeretne hosszú távon
eredményt produkálni, elége-
dett taxisokkal találkozni, és en-
nek érdekében hajlandó végig-
gondolni eddigi tevékenységét.
Esetleg munkája hatékonyságá-
nak javítása érdekében akár
még javaslatokat is hajlandó ten-

ni. Hátha van olyan, aki a több
századik megírt jegyzőkönyv
után elgondolkodik, és hajlandó
tenni annak érdekében, hogy
egy irányba menjünk! 

Igen, egy irányba kellene
mennünk! A jogkövető taxisokat
partnernek kellene tekinteni a
szolgáltató, vagy jogszabályalko-
tó főváros részéről is! Ők adó-
és járulékfizető állampolgárok,
akiknek a többsége több évtize-
de ebből a munkából tartja fent
magát. Nem áll sorba segélyért,
nem kap állami támogatást, és
akár 45-50 év munkaviszony
után az állam által adott minimá-
lis nyugdíj mellett ül 70-75 éve-
sen is a taxija volánja mögött.
(Hallom a soha egy forintot meg
nem termelő, a tőlünk beszedett
adókból jól megfizetett közalkal-
mazottakat, köztisztviselőket,
hogy „miért nem fizetett több já-
rulékot?” A válasz egyszerű:
mert eltartotta magát és a csa-
ládját.) Szóval ezen taxisok elé-
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Javaslatok az ígért fővárosi

Bőröndtolvajok
Egy külföldi turista úgynevezett szállodahajóval
érkezett Budapestre. Ezek a hajók végigjárják
a Duna-parti városokat, a turisták meg itt-ott
mindenféle programokban vehetnek részt. Ki-
jönnek a hajóból, taxiba ülnek és elmennek er-
re-arra. De olyan út is van, melynek végállomá-
sa Budapest, és a turista itt száll később repü-
lőgépre Ferihegyen, hogy hazarepülhessen,
mondjuk Amerikába.

Történtekünkben az utas már a hajóról meg-
rendelte a taxit, kicipelte az első két bőröndöt.
Jött is a sárga taxi, bepakolt az utas, ment visz-
sza a többi csomagjáért. Sietett vissza, de a
legnagyobb megdöbbenésére a taxi sehol.
Természetesen hívták a taxitársaságot, keres-
ték a kollégát. Ő meglepődött, egyből vála-
szolt. Amióta megérkezett a címre, közel a ha-
jóhoz leparkolt, azóta meg se mozdult. Az utas
kisietett a taxihoz, tisztázódott a helyzet. Mi-
után megrendelte a taxit, kiment a bőröndök-
kel és az első arra járó taxiba bepakolt, azt
gondolva, az a rendelt taxi. A taxis meg „kap-
csolt”, amíg az utas visszament a többi holmijá-
ért ő elsietett a „nyereménnyel”.  Jó messzire…
Magyarul, ellopta a bőröndöket. A külföldi meg
csak annyi tudott, hogy egy sárga taxi volt. Ho-
mályosan emlékezett az autó típusára. 

Nem ez volt az első bőröndtolvaj az utóbbi
időben. 

A másik tolvaj esete nagyobb publicitást ka-
pott, tele volt a témával a tévé, a rádió, még az

internetre is felkerült a történet. A repülőtéren
érzelmesen búcsúzkodott egymástól egy fiatal
pár, a bőröndjüket letették maguk mellé. Egy
arra siető járókelő, jelen esetben egy taxis
meg szépen felkapta, mint valami talált tárgyat.
Neki peche volt, mert a térfigyelő kamera min-
dent látott…

A kamerafelvételeket visszanéző rendőrök
felismerték a tolvajt, akit ismertek személye-
sen. Egy repülőtéri – úgynevezett – „lopós” ta-
xis volt, aki a csarnokban próbál utasokat sze-
rezni, leszólításos módszerrel. „Kollégánk”
nem is tagadhatott, bevallotta tettét. Levitte a
bőröndöt a közeli taxis parkolóba, bepakolta,
majd a közeli benzinkúthoz sietett. Ott – ha
emlékezetem nem csal – a váltótársával meg-
osztoztak a bőrönd tartalmán. Halkan jegyzem
meg, a „kolléga” a mai napig a repülőtéri csar-
nokban folytatja áldásos tevékenységét! Válo-
gat a turisták között! Ő a „TAXIS”… 

Vajon mit gondolnak ezek a „taxisok”, mit
tartalmazhat egy ilyen bőrönd? Egymillió dol-
lárt? Tíz ROLEX órát? De ha csak egy gom-
bostűt tartalmaz, akkor sem vehetjük el a má-
sét! Ez lopás, és a tolvajoknak nincs (vagy
nem lenne) helyük közöttünk. Állítólag az új –
tervezett, ígért – országos taxis rendelet már
tartalmazza a taxivezetői engedély visszavoná-
sának lehetőségét. Meglátjuk, mert ez így na-
gyon nem jó…

Ferenczy P. Károly
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gedettségét kéne kiváltania a
rendeletmódosítás után a BKK-
nak, vagy a feladatait átvevő
szervezetnek, hatóságnak.

Hogy miért írom, hogy a fel-
adatait átvevő szervezetnek, ha-
tóságnak? Mert meg vagyok
győződve arról, hogy a BKK nem
tudja érdemben ellátni a ma rá-
ruházott összes feladatot, vi-
szont ezt a szervezeten belül te-
vékenykedőknek nem érdeke
felszínre hozni. 

Megítélésem szerint a BKK –
ha akarna – nagyon precízen
tudna szolgáltatni. Mire gondo-
lok? A Főváros nevében szolgál-
tatást kellene nyújtania a taxisok-
nak és Budapest lakosságának.
Ezen szolgáltatásnyújtás kere-
tén belül a keresleti és kínálati
igényeknek megfelelő helyszíne-
ken kellene állandó és ideigle-
nes taxiállomásokat fenntarta-
nia, illetve építenie a megfelelő
helyszíneken, és megfelelő
mennyiségben.  A rendeletmó-
dosításban, ezen cél érdekében,
olyan változtatást kell megfogal-
mazni, mely alapján a kerületek
nem akadályozhatják a taxiállo-
mások kialakítását. Lehet, hogy
most könnyebben érhetünk el
eredményt, hiszen a Fővárosi
Közgyűlés döntésre felhatalma-
zott képviselői egyben a kerüle-
tek polgármesterei is.   

A gyakorlati kivitelezésben
nem történhet meg, hogy a frek-
ventált, utasok által megszokott,
látható taxiállomások helyére te-
lepítenek BUBI kerékpár-köl-
csönzőket. (pl. Oktogon, Rózsák
tere stb.) Nem történhet meg,
hogy a Főváros által kialakított
taxiállomás oldalában bármely
étterem olyan kitelepülési lehe-
tőséget kap, melynek kialakítása
akadályozza a taxigépkocsiba
beszállás lehetőségét. 

A rendezvényhelyszínek köze-
lében, minden komolyabb ven-
déglétszámot indukáló esemény
időtartamában, ideiglenes taxiál-
lomást kell kialakítani. Akár a
BKK által telepített személyzet-
tel. (Igen, erről szól a taxidroszt-
szolgáltatás! A Sziget idején
nem elégséges egy reménytelen
helyen kialakított, talán 6 férőhe-
lyes taxidroszt.) 

Szintén a szolgáltatásnyújtás
része, hogy az engedélykiváltás
folyamata „ne élősködjön” a taxis

vállalkozó kiszolgáltatottságán. A
Főváros saját hatáskörén belül
szerezze be az adóigazolásokat!
Ne kelljen ezért 3000 Ft illetéket
kifizetni, és feleslegesen futká-
rozni a vállalkozóknak. Tudom,
most a jogász végzettségűek azt
mondják, „hogy a BKK-ra nem
vonatkozik az igazolás-beszerzé-
si kötelezettség, mert nem ható-
ság. A BKK-nak nincs joga kikér-
ni a vállalkozó adóigazolását.”
Semmi gond, a vállalkozók ad-
nak hozzá meghatalmazást, hogy
a vállalkozó helyett a BKK kérje
ki „házon belül” az igazolást. Ez
is a szolgáltatás része. Csak
akarni kell, és menni fog!

Szintén nem lehet cél, hogy ha
valamely vállalkozó külföldről be-
hozott autót szeretne taxiként for-
galomba helyezni, akkor ezt csak
egy „felesleges fehér rendszá-
mos, vagy felesleges Pest me-
gyei forgalomba helyezéssel”
tudja megtenni, mert a droszten-
gedély-kiváltás során a BKK sze-
retné rögzíteni a gépkocsi éppen
nem létező rendszámát.  A BKK
packázását támasztja alá, hogy a
jelenlegi rendelet szerint a taxi
igazoló lap számát is rögzíteni
kellene az első engedély kiváltá-
sakor, viszont akkor még nincs
igazoló lapja a leendő taxiknak.
Mivel ezen hibás előírás mellett
nem lehetne új taxit forgalomba
helyezni, ezért a „hatóságként te-
vékenykedő” BKK e mellett az
előírás mellett elsiklik. Míg a kül-
földről behozott autók esetében
nem tekint el azon rendszám
meglététől, mely pár nap múlva
lekerül az autóról, és kap helyet-
te egy sárga rendszámot. A meg-
oldás: amíg a leendő taxinak
nincs rendszáma, elégséges kell
hogy legyen az alvázszám-alapú
nyilvántartás!

Szükséges hogy a Főváros
biztosítson a BKK-nak, vagy a he-

lyette ellenőrzéseket elvégző ön-
kormányzati szerveknek hatósági
jogköröket. Az ellenőrzések le-
gyenek a helyszínen készült
jegyzőkönyvvel alátámasztha-
tóak, a hatóság saját hatásköré-
ben megvalósíthatóak, és a sza-
bályszegőkkel szemben a foko-
zatos szankcionálás lehetősé-
gét tudják alkalmazni. A jelenlegi
gyakorlat alapján megvalósított
ellenőrzések az NKH hatáskö-
rében elvesznek. Jelenleg a fi-
gyelmeztetés mellett minden „ko-
molyabb” szabálysértés szankci-
ója az engedély-visszavonás,
mely nem reális, és a szabálysér-
tések súlyának figyelembe vétele
nélküli szankcionálást eredmé-
nyez. Egyetlen eredménye, hogy
a BKK ellenőrei létjogosultságu-
kat tudják igazolni. A szabályt
szegő taxis másnap új engedélyt
vált ki, függetlenül az elkövetett
szabályszegés mértékétől.

A kiadott engedély ne a gép-
kocsira szóljon, hanem a gépko-
csivezetőnek biztosítson jogo-
sultságot. A gépkocsikon kerül-
jenek elhelyezésre az URH-azo-
nosítók a korábban használt felü-
leteken. A BKK kötelezze az al-
kalmazottat tartókat a gépkocsi-
vezető-váltás során a bejelentési
kötelezettségre, akár egy on-line
felületen keresztül. Tegye ezt an-
nak érdekében, hogy a munka-
ügyi ellenőrzéseknek legyen
alapja, mely során ellenőrizhető-
ek, és megszüntethetőek a valós
munkaidőt nem tükröző, heti 10,
20 órás bejelentések. 

Szintén a taxisok idegeit őrli,
hogy a jelenlegi rendeletben, a
diszpécserközpontok működé-
sével kapcsolatosan megfogal-
mazott elvárások hibásak. Saj-
nos a rendeleti megfogalmazás
gyakorlati tapasztalat nélkül író-
dott. Az előírásokat szükséges
egyszerűsíteni. A szabályozás

korlátozódjon arra, hogy a
rendelések adatai és a ki-
választás módszere a tel-
jesítés időtartamától szá-
mított 90 napon belül le-

gyen visszakereshető. Egyetlen
fuvarszervező sem ellensége az
utasainak, és ma már a többség
figyelembe veszi taxisainak érde-
keit is. Törekszik arra, hogy igaz-
ságos, használható rendszert
üzemeltessen.

Szintén a taxisok százainak
okoz problémát, hogy a reklám-
matricák kizárólag a gépkocsik
lökhárítóján helyezhetőek el an-
nak ellenére, hogy a gépkocsik
egy részének a rendszáma szin-
tén a lökhárító felületén találha-
tó.

A hatósági rögzített ár szabá-
lyozásának körébe is érdemes
lenne elgondolkodni néhány ja-
vaslaton, melyek közül egyetlen
olyat szeretnék említeni, mely
minden egyeztetés nélkül került
ki a rendeletből a 2013 nyarán
megvalósított rendeletmódosí-
tás során. Az eredeti, 31/2013.
rendelet szerint kiállási díjat le-
hetett felszámítani a telefonos
rendelések alkalmával. A kiállási
díjat az utasok speciális igényei-
nek megjelenése során alkal-
mazták a társaságok, mely fede-
zetet jelentett a távolabbról indí-
tott egyterű gépkocsik, gyermek-
üléses járművek, vagy bármely
speciális rendelés teljesítése so-
rán messzebbről indított gépko-
csik költségeinek fedezetére. A
kiállási díjak eltörlésének követ-
keztében jelentős számban
csökkent az egyterű gépjármű-
vek száma, mely hosszú távon
ezen rendelések teljesíthetősé-
gét veszélyezteti.

Összességében a rendelet
élvezi az utasok és a taxisok
többségének támogatását. A
kollégák észrevételei alapján
egy élhetőbb rendelet készít-
hető, mely a jogkövető taxi-
sok elégedettségét válthatja
ki. Drukkolok hozzá! 

Bősz Péter

A kis Danika a nagymamájánál nyaral, és
kint játszik az udvaron a szomszéd gyere-
kekkel. Egyszer csak beszalad a szobába:

– Nagymama, hogy hívják azt, amikor két
ember egy szobában alszik és az egyik felül
van, a másik pedig alul? 

A nagyi zavarba jön, elõször nem is tudja,
mit feleljen. Némi töprengés után úgy dönt,
hogy õszintén válaszol:

– Hát, kicsim, azt úgy hívják, hogy szexuá-
lis aktus.

– Köszi, nagyi! – mondja a gyerek, és fut
vissza a többiekhez.

Kis idõ múlva ismét bejön:
– Nagyi, te engem becsaptál! Azt úgy

hívják, hogy emeletes ágy! Ja, és Pistike
anyukája üzeni, hogy beszélni szeretne ve-
led!

* * *
– Apu, hallottad mi történt? A szomszéd

talált egy kézigránátot!
– Nehéz lett volna nem hallani…

rendeletmódosításhoz
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A napokban olvastam a BKK fel-
hívását, mely szerint javaslatokat
várnak a 31/2013. (IV.18.) Főv.
Rendelet módosítására vonatko-
zóan. A Taxisok Világa januári
számában is olvasható volt egy
csokorba szedett észrevétel-
csomag, melyben a kollégák
többek között kérik, a taxisok
idegeit nap mint nap borzoló
rendelet módosításait. 

A „droszthíradóban” terjedő
kérések a fontossági (vagy esze-
lősségi) sorrend figyelmen kívül
hagyásával jellemzően a
következőek: autók életkora,
téli gumi felrakásának határ-
ideje, tarifa, gépkocsiméret
minimumok, a kötelező
bankkártya-elfogadás, illet-
ve, hogy ellenőrzéskor köte-
lező legyen jegyzőkönyvet
felvenniük az ellenőröknek,
stb. A felszínre kerülő észrevéte-
lek mindegyikének van alapja.
Viszont érdemes áttekinteni a
Fővárosi Rendelet adottságait
annak érdekében, hogy megítél-
jük, a rendeletalkotónak milyen
mélységig szükséges a szabá-
lyozást módosítania, amennyi-
ben érdemi változást szeretne.

A Főváros rendeletében felha-
talmazta a BKK-t a taxidrosztok
fenntartására, a droszthasználati
engedélyek (lehet, hogy most
már nem is engedély, csak hoz-
zájárulás) kiadására, és a rende-
letben foglaltak betartásának el-
lenőrzésére. A Főváros szándé-
ka méltányolandó, hiszen – a ta-
xis vállalkozók többségéhez ha-
sonlóan – rendet szeretne. 

A homokszem alapvetően en-
nél a pontnál került a gépezet-
be. Adott egy gazdasági társa-
ság, azaz a BKK, melynek sem
hatósági jogköre nincs az ellen-
őrzésre, sem szankcionálási le-
hetősége nincs a taxis gépkocsi-
vezetőkkel szemben. Egyetlen
lehetősége van: az ellenőrök
véleménye szerint szabályt
szegő vállalkozás drosztengedé-
lyének visszavonása. Az elmúlt
másfél év gyakorlati tapasztala-
tai bebizonyították, hogy a jelen-
leg érvényes szabályozás alap-
ján megvalósított ellenőrzések
gyakorlata kizárólag arra alkal-
mas, hogy papíron bizonyítható
legyen a működés. Az, hogy a
20-25 ellenőr, évente több száz-

millió forint költség felemészté-
se mellett, megfeszített munká-
val végzi feladatát.  Az utcán dol-
gozó, jogkövető taxisok – azaz a
Főváros által nyújtott drosztszol-
gáltatást igénybe vevő vállalko-
zók – ezen ellenőrzés közvetett
eredményeit nem érzik. A „köz-
vetlen eredmény”, a jogkövetők
vegzálása viszont érezhető.
Ezen ellenőrzések ellenére a ta-
xisok tapasztalata: az éjszakai
szórakozóhelyek környékei fel-
osztva, a komolyabb forgalom-
mal rendelkező taxiállomások ki-
sajátítva. Budapest frekventált
helyszínein ugyanazon „hiénák”
tevékenykednek évek, évtizedek
óta, akár több tucat ellenőrzést
követően is.

Mondhatjátok, hogy eddig
semmi újat nem hallottatok, mi-
ért írok ilyen hosszú bevezetőt?
Teljesen igazatok van!  Kizárólag
azért teszem, hátha olvassák so-
raimat az illetékesek is. Hátha el-
jutnak azok a főpolgármester úr-

hoz. A rendelet előkészítése so-
rán is Tarlós István főpolgármes-
ter úr közvetlen intézkedése kel-
lett ahhoz, hogy lendületet kap-
jon az egyeztetés. E mellett hát-
ha van egy két olyan BKK-s alkal-
mazott, aki még annak idején a
Főváros ellenőrei közül került ki,
vagy a „Droszt Kht.-nál” volt al-
kalmazásban, és érzi, hogy az
aktuális tevékenységüknek
nincs kézzelfogható pozitív
eredménye. Hátha van egy-két
olyan BKK-s középvezető, aki
nem a BKK által készített statisz-
tikáknak hisz, hanem kíváncsi az
utca véleményére is. Hátha van
egy-két olyan személy, aki az el-
múlt évben került csak pozíció-
ba, és szeretne hosszú távon
eredményt produkálni, elége-
dett taxisokkal találkozni, és en-
nek érdekében hajlandó végig-
gondolni eddigi tevékenységét.
Esetleg munkája hatékonyságá-
nak javítása érdekében akár
még javaslatokat is hajlandó ten-

ni. Hátha van olyan, aki a több
századik megírt jegyzőkönyv
után elgondolkodik, és hajlandó
tenni annak érdekében, hogy
egy irányba menjünk! 

Igen, egy irányba kellene
mennünk! A jogkövető taxisokat
partnernek kellene tekinteni a
szolgáltató, vagy jogszabályalko-
tó főváros részéről is! Ők adó-
és járulékfizető állampolgárok,
akiknek a többsége több évtize-
de ebből a munkából tartja fent
magát. Nem áll sorba segélyért,
nem kap állami támogatást, és
akár 45-50 év munkaviszony
után az állam által adott minimá-
lis nyugdíj mellett ül 70-75 éve-
sen is a taxija volánja mögött.
(Hallom a soha egy forintot meg
nem termelő, a tőlünk beszedett
adókból jól megfizetett közalkal-
mazottakat, köztisztviselőket,
hogy „miért nem fizetett több já-
rulékot?” A válasz egyszerű:
mert eltartotta magát és a csa-
ládját.) Szóval ezen taxisok elé-
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Javaslatok az ígért fővárosi

Bőröndtolvajok
Egy külföldi turista úgynevezett szállodahajóval
érkezett Budapestre. Ezek a hajók végigjárják
a Duna-parti városokat, a turisták meg itt-ott
mindenféle programokban vehetnek részt. Ki-
jönnek a hajóból, taxiba ülnek és elmennek er-
re-arra. De olyan út is van, melynek végállomá-
sa Budapest, és a turista itt száll később repü-
lőgépre Ferihegyen, hogy hazarepülhessen,
mondjuk Amerikába.

Történtekünkben az utas már a hajóról meg-
rendelte a taxit, kicipelte az első két bőröndöt.
Jött is a sárga taxi, bepakolt az utas, ment visz-
sza a többi csomagjáért. Sietett vissza, de a
legnagyobb megdöbbenésére a taxi sehol.
Természetesen hívták a taxitársaságot, keres-
ték a kollégát. Ő meglepődött, egyből vála-
szolt. Amióta megérkezett a címre, közel a ha-
jóhoz leparkolt, azóta meg se mozdult. Az utas
kisietett a taxihoz, tisztázódott a helyzet. Mi-
után megrendelte a taxit, kiment a bőröndök-
kel és az első arra járó taxiba bepakolt, azt
gondolva, az a rendelt taxi. A taxis meg „kap-
csolt”, amíg az utas visszament a többi holmijá-
ért ő elsietett a „nyereménnyel”.  Jó messzire…
Magyarul, ellopta a bőröndöket. A külföldi meg
csak annyi tudott, hogy egy sárga taxi volt. Ho-
mályosan emlékezett az autó típusára. 

Nem ez volt az első bőröndtolvaj az utóbbi
időben. 

A másik tolvaj esete nagyobb publicitást ka-
pott, tele volt a témával a tévé, a rádió, még az

internetre is felkerült a történet. A repülőtéren
érzelmesen búcsúzkodott egymástól egy fiatal
pár, a bőröndjüket letették maguk mellé. Egy
arra siető járókelő, jelen esetben egy taxis
meg szépen felkapta, mint valami talált tárgyat.
Neki peche volt, mert a térfigyelő kamera min-
dent látott…

A kamerafelvételeket visszanéző rendőrök
felismerték a tolvajt, akit ismertek személye-
sen. Egy repülőtéri – úgynevezett – „lopós” ta-
xis volt, aki a csarnokban próbál utasokat sze-
rezni, leszólításos módszerrel. „Kollégánk”
nem is tagadhatott, bevallotta tettét. Levitte a
bőröndöt a közeli taxis parkolóba, bepakolta,
majd a közeli benzinkúthoz sietett. Ott – ha
emlékezetem nem csal – a váltótársával meg-
osztoztak a bőrönd tartalmán. Halkan jegyzem
meg, a „kolléga” a mai napig a repülőtéri csar-
nokban folytatja áldásos tevékenységét! Válo-
gat a turisták között! Ő a „TAXIS”… 

Vajon mit gondolnak ezek a „taxisok”, mit
tartalmazhat egy ilyen bőrönd? Egymillió dol-
lárt? Tíz ROLEX órát? De ha csak egy gom-
bostűt tartalmaz, akkor sem vehetjük el a má-
sét! Ez lopás, és a tolvajoknak nincs (vagy
nem lenne) helyük közöttünk. Állítólag az új –
tervezett, ígért – országos taxis rendelet már
tartalmazza a taxivezetői engedély visszavoná-
sának lehetőségét. Meglátjuk, mert ez így na-
gyon nem jó…

Ferenczy P. Károly
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gedettségét kéne kiváltania a
rendeletmódosítás után a BKK-
nak, vagy a feladatait átvevő
szervezetnek, hatóságnak.

Hogy miért írom, hogy a fel-
adatait átvevő szervezetnek, ha-
tóságnak? Mert meg vagyok
győződve arról, hogy a BKK nem
tudja érdemben ellátni a ma rá-
ruházott összes feladatot, vi-
szont ezt a szervezeten belül te-
vékenykedőknek nem érdeke
felszínre hozni. 

Megítélésem szerint a BKK –
ha akarna – nagyon precízen
tudna szolgáltatni. Mire gondo-
lok? A Főváros nevében szolgál-
tatást kellene nyújtania a taxisok-
nak és Budapest lakosságának.
Ezen szolgáltatásnyújtás kere-
tén belül a keresleti és kínálati
igényeknek megfelelő helyszíne-
ken kellene állandó és ideigle-
nes taxiállomásokat fenntarta-
nia, illetve építenie a megfelelő
helyszíneken, és megfelelő
mennyiségben.  A rendeletmó-
dosításban, ezen cél érdekében,
olyan változtatást kell megfogal-
mazni, mely alapján a kerületek
nem akadályozhatják a taxiállo-
mások kialakítását. Lehet, hogy
most könnyebben érhetünk el
eredményt, hiszen a Fővárosi
Közgyűlés döntésre felhatalma-
zott képviselői egyben a kerüle-
tek polgármesterei is.   

A gyakorlati kivitelezésben
nem történhet meg, hogy a frek-
ventált, utasok által megszokott,
látható taxiállomások helyére te-
lepítenek BUBI kerékpár-köl-
csönzőket. (pl. Oktogon, Rózsák
tere stb.) Nem történhet meg,
hogy a Főváros által kialakított
taxiállomás oldalában bármely
étterem olyan kitelepülési lehe-
tőséget kap, melynek kialakítása
akadályozza a taxigépkocsiba
beszállás lehetőségét. 

A rendezvényhelyszínek köze-
lében, minden komolyabb ven-
déglétszámot indukáló esemény
időtartamában, ideiglenes taxiál-
lomást kell kialakítani. Akár a
BKK által telepített személyzet-
tel. (Igen, erről szól a taxidroszt-
szolgáltatás! A Sziget idején
nem elégséges egy reménytelen
helyen kialakított, talán 6 férőhe-
lyes taxidroszt.) 

Szintén a szolgáltatásnyújtás
része, hogy az engedélykiváltás
folyamata „ne élősködjön” a taxis

vállalkozó kiszolgáltatottságán. A
Főváros saját hatáskörén belül
szerezze be az adóigazolásokat!
Ne kelljen ezért 3000 Ft illetéket
kifizetni, és feleslegesen futká-
rozni a vállalkozóknak. Tudom,
most a jogász végzettségűek azt
mondják, „hogy a BKK-ra nem
vonatkozik az igazolás-beszerzé-
si kötelezettség, mert nem ható-
ság. A BKK-nak nincs joga kikér-
ni a vállalkozó adóigazolását.”
Semmi gond, a vállalkozók ad-
nak hozzá meghatalmazást, hogy
a vállalkozó helyett a BKK kérje
ki „házon belül” az igazolást. Ez
is a szolgáltatás része. Csak
akarni kell, és menni fog!

Szintén nem lehet cél, hogy ha
valamely vállalkozó külföldről be-
hozott autót szeretne taxiként for-
galomba helyezni, akkor ezt csak
egy „felesleges fehér rendszá-
mos, vagy felesleges Pest me-
gyei forgalomba helyezéssel”
tudja megtenni, mert a droszten-
gedély-kiváltás során a BKK sze-
retné rögzíteni a gépkocsi éppen
nem létező rendszámát.  A BKK
packázását támasztja alá, hogy a
jelenlegi rendelet szerint a taxi
igazoló lap számát is rögzíteni
kellene az első engedély kiváltá-
sakor, viszont akkor még nincs
igazoló lapja a leendő taxiknak.
Mivel ezen hibás előírás mellett
nem lehetne új taxit forgalomba
helyezni, ezért a „hatóságként te-
vékenykedő” BKK e mellett az
előírás mellett elsiklik. Míg a kül-
földről behozott autók esetében
nem tekint el azon rendszám
meglététől, mely pár nap múlva
lekerül az autóról, és kap helyet-
te egy sárga rendszámot. A meg-
oldás: amíg a leendő taxinak
nincs rendszáma, elégséges kell
hogy legyen az alvázszám-alapú
nyilvántartás!

Szükséges hogy a Főváros
biztosítson a BKK-nak, vagy a he-

lyette ellenőrzéseket elvégző ön-
kormányzati szerveknek hatósági
jogköröket. Az ellenőrzések le-
gyenek a helyszínen készült
jegyzőkönyvvel alátámasztha-
tóak, a hatóság saját hatásköré-
ben megvalósíthatóak, és a sza-
bályszegőkkel szemben a foko-
zatos szankcionálás lehetősé-
gét tudják alkalmazni. A jelenlegi
gyakorlat alapján megvalósított
ellenőrzések az NKH hatáskö-
rében elvesznek. Jelenleg a fi-
gyelmeztetés mellett minden „ko-
molyabb” szabálysértés szankci-
ója az engedély-visszavonás,
mely nem reális, és a szabálysér-
tések súlyának figyelembe vétele
nélküli szankcionálást eredmé-
nyez. Egyetlen eredménye, hogy
a BKK ellenőrei létjogosultságu-
kat tudják igazolni. A szabályt
szegő taxis másnap új engedélyt
vált ki, függetlenül az elkövetett
szabályszegés mértékétől.

A kiadott engedély ne a gép-
kocsira szóljon, hanem a gépko-
csivezetőnek biztosítson jogo-
sultságot. A gépkocsikon kerül-
jenek elhelyezésre az URH-azo-
nosítók a korábban használt felü-
leteken. A BKK kötelezze az al-
kalmazottat tartókat a gépkocsi-
vezető-váltás során a bejelentési
kötelezettségre, akár egy on-line
felületen keresztül. Tegye ezt an-
nak érdekében, hogy a munka-
ügyi ellenőrzéseknek legyen
alapja, mely során ellenőrizhető-
ek, és megszüntethetőek a valós
munkaidőt nem tükröző, heti 10,
20 órás bejelentések. 

Szintén a taxisok idegeit őrli,
hogy a jelenlegi rendeletben, a
diszpécserközpontok működé-
sével kapcsolatosan megfogal-
mazott elvárások hibásak. Saj-
nos a rendeleti megfogalmazás
gyakorlati tapasztalat nélkül író-
dott. Az előírásokat szükséges
egyszerűsíteni. A szabályozás

korlátozódjon arra, hogy a
rendelések adatai és a ki-
választás módszere a tel-
jesítés időtartamától szá-
mított 90 napon belül le-

gyen visszakereshető. Egyetlen
fuvarszervező sem ellensége az
utasainak, és ma már a többség
figyelembe veszi taxisainak érde-
keit is. Törekszik arra, hogy igaz-
ságos, használható rendszert
üzemeltessen.

Szintén a taxisok százainak
okoz problémát, hogy a reklám-
matricák kizárólag a gépkocsik
lökhárítóján helyezhetőek el an-
nak ellenére, hogy a gépkocsik
egy részének a rendszáma szin-
tén a lökhárító felületén találha-
tó.

A hatósági rögzített ár szabá-
lyozásának körébe is érdemes
lenne elgondolkodni néhány ja-
vaslaton, melyek közül egyetlen
olyat szeretnék említeni, mely
minden egyeztetés nélkül került
ki a rendeletből a 2013 nyarán
megvalósított rendeletmódosí-
tás során. Az eredeti, 31/2013.
rendelet szerint kiállási díjat le-
hetett felszámítani a telefonos
rendelések alkalmával. A kiállási
díjat az utasok speciális igényei-
nek megjelenése során alkal-
mazták a társaságok, mely fede-
zetet jelentett a távolabbról indí-
tott egyterű gépkocsik, gyermek-
üléses járművek, vagy bármely
speciális rendelés teljesítése so-
rán messzebbről indított gépko-
csik költségeinek fedezetére. A
kiállási díjak eltörlésének követ-
keztében jelentős számban
csökkent az egyterű gépjármű-
vek száma, mely hosszú távon
ezen rendelések teljesíthetősé-
gét veszélyezteti.

Összességében a rendelet
élvezi az utasok és a taxisok
többségének támogatását. A
kollégák észrevételei alapján
egy élhetőbb rendelet készít-
hető, mely a jogkövető taxi-
sok elégedettségét válthatja
ki. Drukkolok hozzá! 

Bősz Péter

A kis Danika a nagymamájánál nyaral, és
kint játszik az udvaron a szomszéd gyere-
kekkel. Egyszer csak beszalad a szobába:

– Nagymama, hogy hívják azt, amikor két
ember egy szobában alszik és az egyik felül
van, a másik pedig alul? 

A nagyi zavarba jön, elõször nem is tudja,
mit feleljen. Némi töprengés után úgy dönt,
hogy õszintén válaszol:

– Hát, kicsim, azt úgy hívják, hogy szexuá-
lis aktus.

– Köszi, nagyi! – mondja a gyerek, és fut
vissza a többiekhez.

Kis idõ múlva ismét bejön:
– Nagyi, te engem becsaptál! Azt úgy

hívják, hogy emeletes ágy! Ja, és Pistike
anyukája üzeni, hogy beszélni szeretne ve-
led!

* * *
– Apu, hallottad mi történt? A szomszéd

talált egy kézigránátot!
– Nehéz lett volna nem hallani…

rendeletmódosításhoz
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Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a
mondás, az azonban mégis elgondolkod-
tató, hogy a szabályszegést megéri-e koc-
káztatni, amiért ráadásul, akár szabadság-
vesztést is kiszabhatnak. A 47 esztendős
taxis kockáztatott és rajtavesztett.

A mosonmagyaróvári határrendészek a
hegyeshalmi kilépőnél igazoltatták a taxi
vezetőjét és négy utasát. Az egyenruhá-
sok megállapították, hogy a koszovói nő
és a három férfi a schengeni tagállamok-
ba történő beutazáshoz és tartózkodás-
hoz szükséges okmányokkal, valamint a
továbbutazáshoz szükséges feltételekkel
nem rendelkeznek.

A migránsokat tiltott határátlépés szabály-

sértés kísérlete miatt, a taxi sofőrjét ember-
csempészés gyanúja miatt előállították.

A menekültek elmondták, a szerb határ-
szakaszon, gyalogosan érkeztek hazánk-
ba, onnan taxival Szegedre, majd a fővá-
rosba utaztak. A Keleti pályaudvaron
egyeztek meg a gépkocsivezetővel, hogy
érvényes úti okmányok nélkül Münchenbe
fuvarozza őket. Induláskor a 700 eurós vi-
teldíjat egy összegben kifizették neki.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság Határrendészeti Osztálya a
47 éves budapesti taxis ellen embercsem-
pészés bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatja az eljárást.

k.z.t.

8

Budapest–München 700 euró

Embercsempészetért börtön

Pistike kérdezgeti édesanyját az
Istenrõl: – Anya! Mondd, az Isten
fekete vagy fehér?

Gondolkodik az édesanyja,
majd megszólal: – Tulajdonkép-
pen lehet fekete is, és fehér is.

Pistike tovább kérdez:
– Mondd, anya: az Isten férfi

vagy nõ?
Kis gondolkodás után megint

megszólal az édesanyja:
– Lehet nõ is, és férfi is.
Mire Pistike:
– Aha! Szóval Michael Jackson

az Isten! 
* * *

Cikázik a taxis a forgalomban.
Az utas egy ideig csendben ret-
teg, majd egy túlságosan hajme-
resztõ manõver után odaszól:

– Hallja-e, vigyázzon jobban!
Engem hat gyerekem vár otthon!

A taxis dühösen visszavág:
– Hölgyem, hat gyereke van és

még maga mondja nekem, hogy
vigyázzak?

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

Még mindig akadnak olyan vállalkozók, akik bevállalva a lebukás rizikóját,
menekültekkel igyekeznek Nyugatra. Legutóbb egy fővárosi taxis négy

koszovói albánnal indult a Keleti pályaudvartól Münchenbe. Az utasok 700
eurót ígértek a fuvarért, ami a sofőr őrizetbe vételével, Hegyeshalom előtt az
M1-es autópályán, idő előtt és pénz nélkül ért véget.
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S okan keresték meg
szerkesztőségünket
azzal, hogy kérdez-

zük meg: tényleg csak To-
yota Priusszal lehet bejut-
ni a City Taxihoz? Tekintet-
tel arra, hogy valóban lát-
ványosan sokat szerepel a
szövetkezet reklámjaiban
ez az autótípus, az okok-
ról Tamás Miklóst, a City
Taxi Szövetkezet elnökét
kérdeztük.

• Valamiféle nyomás nehe-
zedik a citysekre azért,
hogy ezt a típust válasz-
szák?
• Kezdem azzal,
hogy a bevezetőd-
ben említett látszat
ez esetben nem
csal. Valóban támo-
gatjuk, hogy rendsze-
rünkben egyre több
Toyota Prius szolgál-
tasson, ám ezért sem-
miféle pressziót nem
alkalmazunk a tagság-
gal szemben. Mi szö-
vetkezeti formában
működünk, és nincs
arra eszközünk, hogy
a vállalkozóink autóvá-
lasztásába beleavat-
kozzunk. Ennek ellené-
re nem lennék őszinte,
ha nem ismerném el,
amennyiben kollégáink
az autóvásárlás előtt a
véleményünket kérik, bi-
zonyos mértékben azt az álta-
lunk preferált mederbe irányít-
juk. Ám ez semmiképpen nem
kötelező!
• Felmerült, hogy esetleg
szerződésetek van az im-
portőrrel?
• Nem erről van szó. Nincs
ilyen szerződésünk. Úgy is fo-
galmazhatnék, hogy sajnos. Mi
a jelenlegi körülmények között

megpróbálunk az olcsó üze-
melés mellett olyan autót/au-
tókat elhelyeztetni a rendsze-
rünkben, melyeket üzleti part-
nereink is szívesen látnak.
Egyre több az olyan pályázat,
ahol a környezet védelmét, az
ún. „öko-lábnyom”-statisztiká-
kat komolyan veszik és kemé-

nyen pontoz-
zák. Ilyen esetekben is erőt ad
számunkra, hogy már 47 Toyo-
ta Prius szolgáltat a Citynél. 
• Azért van egyéb lehető-
ség is a környezet haté-
kony védelmére. Itt vannak
már a tisztán elektromos
üzemeltetésű autók, vagy
az Európában népszerű, és
itthon is elérhető CNG-
hajtású személygépkocsik

is. Amennyiben a va-
lamiért az utóbbi
időben elfeledett,
bár semmivel kevés-
bé nem környezetba-
rát LPG-s taxikról
nem ejtünk szót. 
• Talán egy kicsit mesz-
szebbről kezdem a vá-
laszadást. A Citynél
nem egy márka egy
konkrét típusának di-
csőítése folyik valami-
lyen sötét okból. Nem
erről van szó! Ez egy
ideális taxi gépkocsi, fő-

leg azért, mert meghibásodás,
működtetés tekintetében a
legkisebb hibaszázalékkal dol-
gozik. A típusról kollégáink
egybehangzó véleménye,
hogy úgy méretében, mint üze-
meltetésében nagyon kedvező
ár-érték arányt biztosít. Minden

egyéb paraméterben minden
fővárosi előírásnak megfelel.
Tudjuk mi is, hogy itt az  elekt-
romos és a CNG-s autó, mint
környezettudatos alternatíva.
Mind a kettőre van tapasztala-
tunk. Kezdem az elektromos
autóval. Ezt ma zsákutcának
érezzük, mert a használtautó-
piacon az ilyen járművek még
nem elérhetők, az új ára pedig
jelenleg megfizethetetlen. Szub-
jektív véleményem, hogy akár a
futásteljesítményében, akár
méretében az autó nagyon-na-
gyon alsó határon közelíti meg
az elvárt minőséget egy ilyen
szolgáltatáshoz. Addig, amíg a
városban, utasokkal, esetleg a
dombokon is használva leg-
alább 200 kilométert futó
elektromos autót a piac nem
tud elfogadható áron biztosíta-
ni, ez a vonal zsákutca.  Ha-
sonlóan a külföldön egyéb-
ként ragyogóan működő CNG-
s, vagyis a földgázos taxikhoz.
Ezt a magyar viszonyok miatt

tartom ésszerűtlen döntésnek.
Egyrészt azért, mert az a fajta
kedvezmény, aminek az üzem-
anyagárban mutatkozni kelle-
ne, nálunk nem mutatkozik.
Lassan drágább, mint a ben-
zin. Továbbá ott a plusz kényel-
metlenség a tartállyal és
egyébbel. Másrészt a legna-
gyobb gond az, hogy az infrast-
ruktúra országosan kritikán
aluli. Budapesten mindössze
kettő, azaz kettő kút szolgálja ki
az igényeket. Ez ki is zárja,
hogy ilyen hajtóanyagban gon-
dolkodjanak kollégáink. 

• Ami a beszerzési
árat illeti, a Toyota
Prius új ára 10 millió
felett van. Ez sem ol-
csóbb, mint a tisztán
elektromos autó,
vagy akár a taxinak
egyébként megszo-
kott Mercedes, dízel-
motorral…
• Minden taxisnak vá-
gya, hogy Mercedessel,
vagy hasonlóan szép
autókkal fuvarozzon.
Csak gazdasági realitá-
sa ennek jelenleg
nincs. Az általad emlí-
tett 10 millió feletti be-
szerzési ár a Toyota
Priusért valóban na-
gyon sok lenne, ám
ezt kollégáink hasz-
náltan veszik. A Prius

ugyanis Európában na-
gyon népszerű évek óta, így
van belőle Nyugaton használ-
tan is már bőven. Például Né-
metországban, ahol azért lás-
suk be van más márkának is
hagyománya taxiban, meglepő-
en nagy számban használják a
kollégák. Mi itt használt, 3-4
éves autókról beszélünk.  A
kollégáim ezekből a nyugatról
behozott autókból szűrnek.
Ezek a jelenlegi szabályok sze-
rint 6-7 évre vásárolt taxik. 
• Igaz, hogy az ide belépni
szándékozók között elsőbb-
séget élveznek, akik ilyen
hibrid autóval jönnének?
• Igen, olyannyira, hogy gya-
korlatilag csak így hirdetünk a
City Taxihoz belépési lehetősé-
get. Akik egyébként komolyan
gondolják, hogy citysek akar-
nak lenni, számukra javasoljuk,
hogy ezt a feltételt autóvásár-
láskor vegyék figyelembe.
• Köszönöm a felvilágosí-
tást!

- B -

10

Priusszal Priusszal 
a Cita Citybeybe

Már 47 ilyen taxi szolgáltat a Cityben

Két új légitársaság 
a reptéren

Ahogy a többi „fapados” légitársaság,
úgy ez a kettő is a B terminálról indul. 

Astra Airlines   
Transavia France 

A turistaszezon indulása előtt össze-
gezzük majd az új és a régi légitársa-
ságokat, amelyek jönnek, illetve men-
nek tőlünk. 
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ságokat, amelyek jönnek, illetve men-
nek tőlünk. 
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Drága szaktársaim, cégesek és mezítlá-
basok, hotelesek és hiénák! Ma a taxis
munkaidejét és pihenését járjuk körül.
Kínosan ügyeltem most arra, hogy ezút-
tal olyan témát válasszak, amely nem a
könyökünkön jön ki (a tarifa-droszt-lét-
szám-ellenőrzés négyesére gondolok).

Mindjárt így indulásként mondjuk bele
a saját képünkbe, hogy meg vagyunk mi
őrülve! Éjt nappallá téve dolgozunk, sza-
badnapot szinte nem is tartva, szabadsá-
got meg sem említva. Mindezt miért? A
pénzért? Több pénzért? Vagy csak si-
mán a megélhetésért? Lássuk be, hogy
ez egy marhaság. Napi 12–14 órákat va-
gyunk az utcán, heti 7 (jobb esetben 6)
napon keresztül. 75–100 órát dolgo-
zunk egy héten, amikor a heti törvényes
munkaidő 40 óra. Azt hisszük, jól kere-
sünk, pedig csak sokat dolgozunk…

Az állandó stressz, a kialvatlanság
előbb-utóbb szinte biztosan balesethez
vezet! Attól tartok, mi vagyunk a nyugdíj-
intézet legjobb ügyfelei. Mert megha-
lunk, mielőtt felvehetnénk az első
alamizsnát…

Ha mindenki csak 8, de legfeljebb 10
órát dolgozna, kevesebb taxi lenne az ut-
cán, így akik kinn vannak, azoknak több
maradna. Vagy kevesebbet kellene várni
két cím között. Ez talán a mindennapos

stresszt is csökkentené. Ebben az őrült
forgalomban nagyon fontos, hogy a taxis
kipehent állapotban üljön a volánhoz.
Hozzáteszem: az nem pihenés, ha a
droszton állunk egy órát címre várva…

Kedves cégvezetők!  Ti mit tesztek
azért, hogy taxisaitok biztonságosan
szállítsák az utasokat?  Lenne egy javas-
latom: taxitársaságon belül szabjatok
időkorlátot Az első és az utolsó címfelvé-
tel között legyen egy maximális időtar-
tam. Mondjuk 10, vagy 12 óra. A mai
technikai lehetőségekkel ez már auto-
matikusan is megvalósítható. Ne enged-
jetek annak a kifogásnak, hogy a vállal-
kozót nem lehet korlátozni! A nemzetkö-
zi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ko-
molyan kell venni a munkaidő és a pihe-
nőidő arányát. Próbálj meg például
Svájcban akár csak minimális időtúllé-
péssel dolgozni! Ott, ha kell, még a
slusszkulcsot is elveszik, hogy muszáj
legyen pihenned. A büntetésről már
nem is beszélve. És, hogy egy hazai, rá-
adásul személyes példát is felhozzak:
egyszer, még a „hősi időkben”, a Keleti
parkolójában pihentem, bóbiskoltam,
vagy ne szépítsük: aludtam, úgy  hajnali
három felé. Egyszer csak arra ébredtem,
hogy ülnek a kocsiban és beszélnek
hozzám. Utasok voltak! Félálomban elin-

dultam, de nem jutottunk messzire, mert
amikor a Rottenbiller utcában egyszer
csak rám szóltak, hogy „itt kell befordul-
ni”, én befordultam. Letarolva a terelő-
szigetet. A kerekek kiestek, a rugók sza-
naszét, egyszóval úgy kellett összeszed-
nie a kocsit a tréleresnek.  És mindezt
csak azért, hogy megcsinálhassak még
egy fuvart. 

Vagy egy másik eset, ha már így a sa-
ját példánál tartunk. Haladok a Dohány
utcában kifelé (szintén kora hajnal), és
az Osváth utca sarkánál megállok, mert
piros a lámpa. Persze most azt mondod,
hogy ott nincs is lámpa. És igazad van!
Az éppen felújítás alatt lévő ház állvány-
zatának a sarkára tettek ki egy figyel-
meztető piros fényt, hogy nehogy lefejel-
jék az emberek. Még sokáig vártam vol-
na hogy zöld legyen, ha nem dudálnak
mögöttem ingerülten a kollégák…

Sokan csinálják közülünk, hogy a 10-
12 órás „normális” hétköznapi munka
után pénteken kora délután kezdenek és
szombat reggelig hajtanak, majd néhány
óra zaklatott alvás után bele a szombati
őrületbe, egészen vasárnap hajnalig.
Vagy reggelig, mert akkor meg repteres
fuvarok vannak… Ezt a munkatempót
nem lehet sokáig csinálni! Ezzel a tem-
póval nem lehet sokáig élni! Az ilyen ta-
xis nem öregszik meg! Ha morbid len-
nék azt mondhatnám, hogy így még a
létszámkérdés is megoldódik
hamarosan… k.n.b.
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A 43 éves budapesti taxis január 10-én 21 óra
20 perckor hívta a 107-et: az életére tört egy
utas Monor külterületén.

A rákospalotai plázánál szállt be a taxis mel-
lé a munkásruhát viselő férfi, túrazsákját a hát-
só ülésre rakta. Útközben családról, munkáról
beszélgettek a sofőrrel. Az utas Monor külterü-
letén olyan helyre vitette magát, ahol a taxisnak
meg kellett állnia a rossz minőségű út miatt. Ek-
kor elővett egy ácskalapácsot, és lesújtott a so-
főr fejére. A taxis kiugrott a kocsiból, a támadó
követte. „Meg fogsz dögleni!” – mondta, mire a
sofőr egy szempillantás alatt visszaült a volán
mögé, lezárta az ajtókat, majd elhajtott, meg
sem állt Gyömrőig. Vérző fejsérüléssel onnan
szállították kórházba a mentők. Sérülése arra
utalt, hogy a taxi utasterében talált ácskalapács
szögkihúzó részével ütötték meg – írja a
police.hu.

A taxi hátsó ülésén hagyott túrazsákból elő-
kerültek P. Attila Ottó (29) román állampolgár
iratai. Lehetséges tartózkodási helyein,

Monoron és Gomba-Magfalván hiába keresték
a rendőrök, európai elfogatóparancsot adtak ki
ellene. Január 19-én 0 óra 40 perckor a Monori
Rendőrkapitányság járőre fölfigyelt az utcán
egy fekete ruhás férfira, aki a városközpont felé
igyekezett. Igazoltatta, majd amikor okmány hí-
ján a nevét mondta, beugrott a járőrnek, hogy
körözik. Ezt megerősítette adatainak ellenőrzé-
se a nyilvántartásból.

Kihallgatásakor a férfi a nyomozóknak beval-
lotta: ölni akart. Vallomása szerint nevelőinté-
zetben nőtt fel, már akkor is foglalkoztatta a
gyilkolás gondolata, a kalapács viszont nem
ezért volt nála a taxis megtámadásakor. Azt
mondta, mindig hordott magánál kalapácsot. 

A nyomozóhatóság emberölés bűntettének
kísérletével gyanúsítja, ugyanis nem rajta múlt,
hogy a sértett megúszta nyolc napon belül
gyógyuló sérüléssel. A Budakörnyéki Járásbíró-
ság január 21-én elrendelte P. Attila Ottó előze-
tes letartóztatását.

k.z.t.

Pihenő taxisok

Nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta

Kalapáccsal támadt a taxisra
Kalapáccsal támadt a taxisra január 10-én P. Attila Ottó Monor külterületén. A taxis sze-
rencsére nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a támadást. A tettes ellen
emberölés bűntettének kísérlete miatt indított nyomozást a rendőrség. 

Rozoga autó áll be a
benzinkúthoz.

– Tele kérem – mondja a
sofõr a kutasnak.

A kutas végignézi az
autót, és megkérdi:

– Biztos, hogy elmegy
még annyit vele?

* * *
Két alkoholista elmegy

kempingezni. Mondja az
egyik:

– Én hoztam magammal
egy üveg pálinkát, hogy
ha véletlenül megszúrna
minket egy rozsdás szög,
legyen mivel fertõtleníte-
ni. Te mit hoztál?

– Két rozsdás szöget.
* * *

Skót férfi a boltban:
– Kérek egy darab sar-

kantyút.
– De uram, a sarkantyút

párban szokták venni!
– Minek? Ha a ló egyik

oldalát megrúgom, a má-
sik oldala is elindul.
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A személyi jövedelemadó-bevallásoknál sok-
szor tapasztalom, hogy a vállalkozók nem
tájékozottak arról, milyen kedvezmények ille-
tik meg őket. A gyermeket nevelők családi
kedvezménye talán már ismert (házastársak
között megosztható), de nem mondható el
ugyanez a „súlyos fogyatékosság” adóked-
vezményről. Talán azért nem, mert kissé
megtévesztő a megfogalmazás. 

A vonatkozó rendeletekben felsorolt be-
tegségek sokkal tágabb kört ölelnek fel,
mint amit a köznyelvben súlyos fogyatékos-
ságnak nevezünk: „Az összevont adóalap
adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos ma-
gánszemélynél az erről szóló igazolás, hatá-
rozat alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállása
idején havonta az adóév első napján érvé-
nyes havi minimálbér 5 százalékának meg-
felelő összeg (személyi kedvezmény).”

Az a tapasztalat, hogy ezt nagyon sokan
szó szerint értelmezték, magukat nem bele-
értve a „súlyos fogyatékosság” kategóriájá-
ba. Pedig a vonatkozó kormányrendelet, il-
letve az EüM-rendelet több olyan betegsé-
get is felsorol, amelyeket a köznyelvben
nem minősítünk súlyos fogyatékosságnak.
Így például:

• cukorbetegség (szövődmények nélkül
is)

• laktóz intolerancia (tejallergia)
• szénhidrát-anyagcsere betegségek (pl.

lisztérzékenység)
• fruktózanyagcsere betegségek (inzulin

rezisztencia)

• idült légzési elégtelenség (asztma bizo-
nyos esetei)

• stb.
Az adókedvezményt fő szabály szerint a

betegségről kiállított orvosi igazolás birto-
kában lehet igénybe venni. Az igazolást
nem kell az adóhatósághoz beküldeni, de
az elévülési idő végéig meg kell őrizni Az
érintetteknek érdemes orvosuknál érdek-
lődni, hogy betegségük beleesik-e a ked-
vezményre jogosító kategóriába. Szükség
esetén a BTI-ben rendelkezésre áll az a lis-
ta ( a vonatkozó kormányrendelet mellékle-
te), amely alapján az orvos be tudja azono-
sítani kódszám szerint is ezeket a betegsé-
geket.

Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a
személyi kedvezményt az, aki rokkantsági já-
radékban, fogyatékossági támogatásban ré-
szesül. Az ideiglenes igazolásokat évente
kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell
évente megújítani.

Az igazolást alapvetően szakambulancia
orvosa, illetve az ő általa adott igazolás
alapján a háziorvos állíthatja ki. 

Az igazolásnak nincs kötött mintaformátu-
ma, a lényeg, hogy tartalmazza a személyi
azonosító adatokat és a betegség adatait,
esetleg kódszámát. Az adóhatóság az adó-
ellenőrzéskor a betegség fennállását nem
vizsgálhatja, kizárólag az orvos által kiállított
igazoláson szereplő adatok alapján dönt.

Vállalkozók év végén a személyi jövede-
lemadó-bevallás során tudják érvényesíteni
a kedvezményt.

Az adóbevallások önellenőrzésének lehe-
tősége e tekintetben is fennáll, tehát aki
már az elmúlt években is jogosult lett volna
igénybe venni a személyi adókedvezményt,
de azt elmulasztotta, igy nem csökkentette
a fizetendő adóját, az 2015-ben a 2009.
adóévig utólag is érvényesítheti a kedvez-
ményt.

Ehhez be kell szereznie egy orvosi igazo-
lást, amely visszamenőlegesen megerősíti a
jogosultságát. Az igazolás birtokában a ko-
rábbi évekre benyújtott szja-bevallások önel-
lenőrzésével lehet érvényesíteni az adóked-
vezményt.  Az elmúlt években a minimálbér
emelkedésével párhuzamosan a kedvez-
mény mértéke is nőtt, az alábbiak szerint
(éves összegek):

Értelemszerűen e legutóbbit majd a
2015-ös adóbevallás során 2016-ban lehet
érvényesíteni. Az adókedvezmény természe-
tesen csak a befizetett vagy levont adó mér-
tékéig vehető igénybe. A táppénzből is von-
nak személyi jövedelemadót, így abból is ér-
vényesíthető a kedvezmény.

Ugyanakkor fontos, hogy az egyszerűsí-
tett vállalkozói adókból, például EVA, KATA,
ez a  kedvezmény nem vehető igénybe, hi-
szen az csak személyi jövedelemadóra vo-
natkozik.

Nagy Zoltán

Adókedvezmény
Megtévesztő a megfogalmazás

• Az első eldöntendő kér-
dés, hogy új, vagy használt
autót érdemes venni?
• Azt gondolom, érdemes új au-
tóban gondolkodni, hiszen a fő-
városban júliustól már csak
Euro4-es autóval szolgáltathat-
nak a taxisok. A hírek szerint a

szigorítás hamarosan kiterjed
majd az egész országra. Ráadá-
sul Budapesten 2018. január 1-
jét követően már Euro5-re kell
váltaniuk a személyfuvarozók-
nak. Ebből következik, hogy aki-
nek most kell cserélni, annak
már nem ésszerű Euro4-ben

gondolkodni, mert bő 2 év múlva
megint válthat az Euro5-re. En-
nek költségei lesznek: el kell ad-
nia a régit, újat kell vennie, és
többek között átíratást, sárgítást,
taxióra- és URH-beszerelést kell
fizetnie. Tehát szerintem nem
sok értelme van már Euro4-

esben gondolkodni. Marad tehát
az Euro5, melyet itthon típustól
függően 2010-2011-től lehet
megvásárolni. Ezért a magyar pi-
acon kevés még az ilyen eladás-
ra váró, elsőként Magyarorszá-
gon forgalomba helyezett hasz-
nált autó. A „hiányt” a használt

A következő hónapokban nagyon sok taxisnak kell autót
cserélni. A fővárosban július 1-én lejár a 2013-ban adott tü-
relmi idő, melyet a Fővárosi Közgyűlés biztosított a szigo-
rú előírások teljesítésére. Így Budapesten júliustól kizáró-
lag 10 évesnél nem öregebb, legalább Euro4-es besorolá-
sú, minimum 55 kW teljesítményű, legalább 2550 mm ten-
gelytávolságú taxival lehet szolgáltatni, melynek a csomag-
tartó-mérete legalább 430 liter. (Kombinál 390 l, hibridnél
300 liter.) Várhatóan tavaszra megszületik az új, „orszá-
gos”, a taxikra és taxisokra vonatkozó kormányrendelet is,
melyet évtizede ígérgetnek. Ez a vidéken üzemeltetett ta-
xikkal szemben támaszt majd a korábban megszokottnál
szigorúbb feltételeket. Részleteket még nem tudni, de az
autó életkora szinte biztos, hogy maximálva lesz, a hírek

szerint 10 évben. Aki tud, al-
kalmazkodik majd az új felté-
telekhez, aki nem, az abba-
hagyja. Ugyanakkor meglehe-
tősen nagy a bizonytalanság

a vásárlás előtt álló taxisok között. Az első eldöntendő
kérdés, hogy használt, vagy új autót vegyenek? A második
a megfelelő márka és típus kiválasztása. A harmadik, hogy
mindezt milyen pénzügyi megoldással tudják a legolcsób-
ban megúszni? Készpénzért taxis többnyire már nem tud
autót venni, mert a szigorú feltételeket teljesítő jármű nem
vásárolható meg néhány százezerért, mint korábban. Több
milliója pedig csak keveseknek van otthon a fiókban. Ma-
rad tehát a bank, ahol viszont többnyire csak az új, vagy
alig használt autó vételárát finanszírozzák meg valamilyen
formában. Miután 2015-ben a hitelhez jutás feltételei jelen-
tősen szigorodtak, megkerestük Varga Tamást, a Citroën,
és Peugeot Hungária flottaértékesítési vezetőjét, hogy se-
gítsen eligazodni a vásárlási lehetőségek között. 

Autócsere előtt

2009 – 42.900.- Ft2009 – 42.900.- Ft
2010 – 44.100.- Ft2010 – 44.100.- Ft
2011 – 46.800.- Ft2011 – 46.800.- Ft
2012 – 55.800.- Ft2012 – 55.800.- Ft
2013 – 58.800.- Ft2013 – 58.800.- Ft
2014 – 60.900.- Ft2014 – 60.900.- Ft
2015 – 63.000.- Ft2015 – 63.000.- Ft
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autók importja csökkenti, de en-
nek komoly veszélyei vannak. Az
importőröket, a márkakereske-
dőket sorozatban keresik meg
azzal, hogy ellenőrizzék le rend-
szerükben egy-egy autó valódi
futásteljesítményét.  Találkoz-
tunk olyan járművel, melyben
másfél évesen a külföldön kiállí-
tott szervizkönyv szerint 87 ezer
kilométer volt. Majd ezzel az au-
tóval a következő években ösz-
szesen 3000 kilométert tettek
meg, és itthon 90 ezerrel kínál-
ták megvételre. Lehet, csak elég
nehéz elhinni. Azt gondolom, az
adott autóban a valóságban in-
kább 200-250 ezer kilométer
volt ténylegesen. Egyszerűen
nincsenek csodák. Meg kell néz-
ni, hogy Nyugat-Európában
mennyiért lehet egy normális 3-
4 éves autót megkapni. Szoroz-
zuk be az euro-értéket a mostani
árfolyammal, adjuk hozzá a fel-
merülő költségeket, a hazaszállí-
tást, a reg-adót, az üzembe
helyezést, a hasznot, és nézzük
meg a hazai eladási árat. Ha ezt
reálisan számoljuk, felmerül a
kérdés: miért érné meg egy
ilyen jármű behozatala egy ke-
reskedőnek? Ő azért nem fog
kimenni, hogy önzetlenül, non-
profit módon, vagy akár ráfize-
téssel is segítse a taxisokat,
vagy más magánembereket. Aki
ebből él, azért utazik országo-
kon keresztül, hogy profitorien-
táltan hozzon be autót. Használ-
tat vagy sérültet. Az előbbinél
kozmetikázni kell a futásteljesít-
ményt, az utóbbinál el kell tüntet-
ni a sérüléseket is. Esetleg
mindkét feladatot meg kell olda-
ni. Sok esetben az eredmény
egy életveszélyesen összetákolt,
sokat futott jármű, mely egyéb-
ként csillog-villog, és alig van
benne kilométer. Az ilyen üzlet a
vevőnek zsákbamacska. Egy va-
lóban 90-100 ezer kilométert fu-
tott, sérülésmentes autót meg-
vehet az ember, azt használhatja
akár évekig is problémamente-
sen. Ez rendben van. Ám ha va-
laki egy 200 ezret futottat vesz
meg, és azt használja még 3-4
évig, akkor az adott autóban kö-
zel 400 ezer kilométer lesz. A
mai dízelek viszont – márkától
függetlenül – ilyenkor már koc-
kázatossá válnak. Gondolok itt a
kettős tömegű lendkerékre, a ré-
szecskeszűrőre stb.-stb. Ekkor
már bármi előjöhet. Az ilyenkor
felmerülő gondok megoldása
már sokba kerül. Hiába vesz va-

laki egy használt autót igen ked-
vező áron, abból végül is nem
lesz spórolás, mert összességé-
ben többet fog rá kifizetni a
használat során, mint egy újra,
amire garanciát, majd szavatos-
ságot biztosít a gyár. Ezt tehát
jól meg kell gondolni. Amennyi-
ben valaki mégis használt autó-
ban gondolkodik, annak javas-
lom a bemutató autókat, melyek
valóban keveset futottak és 10-
15 ezer kilométerrel még nyu-
godtan megvehetők, garanciáli-
sak. Ezekhez időnként hozzá le-
het jutni a márkakereskedők-
nél, vagy az importőröknél. 
• Hamarosan kifutnak
az Euro5-ös autók is.
Jönnek az Euro6-
osok?
• Jelen pillanatban
elérhetők még az
Euro5-ös autók nem
csak nálunk, hanem
más márkáknál is.
De folyamatosan jön-
nek az Euro6-os
modellek, melyek
már drágább konst-
rukciót jelentenek, hi-
szen az Európai Unió na-
gyon-nagyon megszigo-
rította a károsanyag-ki-
bocsátási normákat,
mely értékeket csak
plusz katalizátorral,
plusz adalékkal lehet el-
érni. Tehát most van itt
az idő arra, hogy még az
olcsóbb Euro5-ös mo-
delleket megvásárolják
a taxisok. Az új autók 4-
5%-kal biztos, hogy drá-
gábbak lesznek, már
csak emiatt is.
• Térjünk át a finan-
szírozásra. A hitelfel-
vételt 2015-től jelentő-
sen megszigorították. Milyen
lehetőségei vannak idén a
taxisoknak?
• A korábban megszokott, ha-
gyományos hitelkonstrukció
szinte teljesen kiszorult a piac-
ról. Eddig ugyanis a bankoknak
az volt a biztosítéka,
hogy a kölcsönből
vásárolt autót enge-
délyük nélkül nem le-
hetett eladni.  Az el-
múlt évben ez a lehe-
tőség megszűnt, így
a bankok is változtat-
tak, leálltak a korábbi
hitelezéssel. A na-
gyon kedvező kama-
tozású Széchenyi-hi-

tel csak az ország bizonyos kör-
zeteiben érhető el, a fővárosban
és Pest megyében nem. Jelen-
leg így csak lízingre van tényle-
ges lehetőség, melynek alapja a
taxisok esetén a vállalkozás be-
vétele. Választék a nyílt, illetve a
zártvégű pénzügyi lízing között
van. 
• Ilyenkor szoktak a taxisok
elkedvetlenedni, mert ezek
már bonyolultabb konstruk-

ciók...
• Nem olyan bonyolult

ez sem. A lízing lényegében
csak abban tér el a korábban
megszokott hitelkonstrukciótól,
hogy a szerződés lejártáig a tu-
lajdonjog a finanszírozó bankot
illeti meg. Az üzemben tartó a lí-
zingbe vevő, vagyis az adós. A
futamidő lejártával, vagyis 36-

48-60 hónapot követően, a taxis
zártvégű pénzügyi lízing esetén
kap egy nyilatkozatot a banktól,
amivel az okmányirodában átírat-
hatja saját nevére az autót, illet-
ve megkapja a törzskönyvet. A
nyíltvégű pénzügyi lízing egy ki-
csit valóban más, abból a szem-
pontból, hogy ez esetben nem
kötelező a futamidő végén meg-
vásárolni az autót. Ugyanis ott
van egy megállapodás szerinti
maradványérték. Ezt a futamidő
végén vagy kifizeti a taxis, és övé
az autó, vagy azt mondja, nem

tart igényt a járműre, azt ad-
ja el a bank. 

• A  maradvány-
érték nagysá-

gát  ki álla-
p í t j a
meg?

• A bank és adott esetben a ta-
xis egyezik meg egy olyan ész-
szerű értékben, mely a várható
futásteljesítmény és ebből adó-
dóan az eladáskori állapot
becslésén alapul. Ez taxik ese-
tén általában az autó újkori árá-
nak 10%-a. 

15

– Kolléga, beutalok
magához egy fémjel-
zett beteget.

– Mi az, hogy fém-
jelzett?!

– A haja ezüst, az
ere arany, a foga acél,
a lába ólom, és nincs
egy vasa sem.

* * *
Hogy kapta Bene-

dek Elek a nevét?
Anyukája reggel

beszólt a kisfiának:
– Benne vagy még

az ágyban?
– Benne, de kelek.

* * *

Az iskolában a ta-
nító néni így szól Pis-
tikéhez:

– Pistike, ha anyu-
kádnak van három al-
mája, és hétfelé kell
osztania, mit csinál?

– Kompótot!

C-Elysee 1.6 Hdi 92 Coll. 
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 4 305 000 Ft
Kedvezmény 844 000 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 3 461 000 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 548 654 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 52 339 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 47 373 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%
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A személyi jövedelemadó-bevallásoknál sok-
szor tapasztalom, hogy a vállalkozók nem
tájékozottak arról, milyen kedvezmények ille-
tik meg őket. A gyermeket nevelők családi
kedvezménye talán már ismert (házastársak
között megosztható), de nem mondható el
ugyanez a „súlyos fogyatékosság” adóked-
vezményről. Talán azért nem, mert kissé
megtévesztő a megfogalmazás. 

A vonatkozó rendeletekben felsorolt be-
tegségek sokkal tágabb kört ölelnek fel,
mint amit a köznyelvben súlyos fogyatékos-
ságnak nevezünk: „Az összevont adóalap
adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos ma-
gánszemélynél az erről szóló igazolás, hatá-
rozat alapján a fogyatékos állapot kezdő
napjának hónapjától ezen állapot fennállása
idején havonta az adóév első napján érvé-
nyes havi minimálbér 5 százalékának meg-
felelő összeg (személyi kedvezmény).”

Az a tapasztalat, hogy ezt nagyon sokan
szó szerint értelmezték, magukat nem bele-
értve a „súlyos fogyatékosság” kategóriájá-
ba. Pedig a vonatkozó kormányrendelet, il-
letve az EüM-rendelet több olyan betegsé-
get is felsorol, amelyeket a köznyelvben
nem minősítünk súlyos fogyatékosságnak.
Így például:

• cukorbetegség (szövődmények nélkül
is)

• laktóz intolerancia (tejallergia)
• szénhidrát-anyagcsere betegségek (pl.

lisztérzékenység)
• fruktózanyagcsere betegségek (inzulin

rezisztencia)

• idült légzési elégtelenség (asztma bizo-
nyos esetei)

• stb.
Az adókedvezményt fő szabály szerint a

betegségről kiállított orvosi igazolás birto-
kában lehet igénybe venni. Az igazolást
nem kell az adóhatósághoz beküldeni, de
az elévülési idő végéig meg kell őrizni Az
érintetteknek érdemes orvosuknál érdek-
lődni, hogy betegségük beleesik-e a ked-
vezményre jogosító kategóriába. Szükség
esetén a BTI-ben rendelkezésre áll az a lis-
ta ( a vonatkozó kormányrendelet mellékle-
te), amely alapján az orvos be tudja azono-
sítani kódszám szerint is ezeket a betegsé-
geket.

Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a
személyi kedvezményt az, aki rokkantsági já-
radékban, fogyatékossági támogatásban ré-
szesül. Az ideiglenes igazolásokat évente
kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell
évente megújítani.

Az igazolást alapvetően szakambulancia
orvosa, illetve az ő általa adott igazolás
alapján a háziorvos állíthatja ki. 

Az igazolásnak nincs kötött mintaformátu-
ma, a lényeg, hogy tartalmazza a személyi
azonosító adatokat és a betegség adatait,
esetleg kódszámát. Az adóhatóság az adó-
ellenőrzéskor a betegség fennállását nem
vizsgálhatja, kizárólag az orvos által kiállított
igazoláson szereplő adatok alapján dönt.

Vállalkozók év végén a személyi jövede-
lemadó-bevallás során tudják érvényesíteni
a kedvezményt.

Az adóbevallások önellenőrzésének lehe-
tősége e tekintetben is fennáll, tehát aki
már az elmúlt években is jogosult lett volna
igénybe venni a személyi adókedvezményt,
de azt elmulasztotta, igy nem csökkentette
a fizetendő adóját, az 2015-ben a 2009.
adóévig utólag is érvényesítheti a kedvez-
ményt.

Ehhez be kell szereznie egy orvosi igazo-
lást, amely visszamenőlegesen megerősíti a
jogosultságát. Az igazolás birtokában a ko-
rábbi évekre benyújtott szja-bevallások önel-
lenőrzésével lehet érvényesíteni az adóked-
vezményt.  Az elmúlt években a minimálbér
emelkedésével párhuzamosan a kedvez-
mény mértéke is nőtt, az alábbiak szerint
(éves összegek):

Értelemszerűen e legutóbbit majd a
2015-ös adóbevallás során 2016-ban lehet
érvényesíteni. Az adókedvezmény természe-
tesen csak a befizetett vagy levont adó mér-
tékéig vehető igénybe. A táppénzből is von-
nak személyi jövedelemadót, így abból is ér-
vényesíthető a kedvezmény.

Ugyanakkor fontos, hogy az egyszerűsí-
tett vállalkozói adókból, például EVA, KATA,
ez a  kedvezmény nem vehető igénybe, hi-
szen az csak személyi jövedelemadóra vo-
natkozik.

Nagy Zoltán

Adókedvezmény
Megtévesztő a megfogalmazás

• Az első eldöntendő kér-
dés, hogy új, vagy használt
autót érdemes venni?
• Azt gondolom, érdemes új au-
tóban gondolkodni, hiszen a fő-
városban júliustól már csak
Euro4-es autóval szolgáltathat-
nak a taxisok. A hírek szerint a

szigorítás hamarosan kiterjed
majd az egész országra. Ráadá-
sul Budapesten 2018. január 1-
jét követően már Euro5-re kell
váltaniuk a személyfuvarozók-
nak. Ebből következik, hogy aki-
nek most kell cserélni, annak
már nem ésszerű Euro4-ben

gondolkodni, mert bő 2 év múlva
megint válthat az Euro5-re. En-
nek költségei lesznek: el kell ad-
nia a régit, újat kell vennie, és
többek között átíratást, sárgítást,
taxióra- és URH-beszerelést kell
fizetnie. Tehát szerintem nem
sok értelme van már Euro4-

esben gondolkodni. Marad tehát
az Euro5, melyet itthon típustól
függően 2010-2011-től lehet
megvásárolni. Ezért a magyar pi-
acon kevés még az ilyen eladás-
ra váró, elsőként Magyarorszá-
gon forgalomba helyezett hasz-
nált autó. A „hiányt” a használt

A következő hónapokban nagyon sok taxisnak kell autót
cserélni. A fővárosban július 1-én lejár a 2013-ban adott tü-
relmi idő, melyet a Fővárosi Közgyűlés biztosított a szigo-
rú előírások teljesítésére. Így Budapesten júliustól kizáró-
lag 10 évesnél nem öregebb, legalább Euro4-es besorolá-
sú, minimum 55 kW teljesítményű, legalább 2550 mm ten-
gelytávolságú taxival lehet szolgáltatni, melynek a csomag-
tartó-mérete legalább 430 liter. (Kombinál 390 l, hibridnél
300 liter.) Várhatóan tavaszra megszületik az új, „orszá-
gos”, a taxikra és taxisokra vonatkozó kormányrendelet is,
melyet évtizede ígérgetnek. Ez a vidéken üzemeltetett ta-
xikkal szemben támaszt majd a korábban megszokottnál
szigorúbb feltételeket. Részleteket még nem tudni, de az
autó életkora szinte biztos, hogy maximálva lesz, a hírek

szerint 10 évben. Aki tud, al-
kalmazkodik majd az új felté-
telekhez, aki nem, az abba-
hagyja. Ugyanakkor meglehe-
tősen nagy a bizonytalanság

a vásárlás előtt álló taxisok között. Az első eldöntendő
kérdés, hogy használt, vagy új autót vegyenek? A második
a megfelelő márka és típus kiválasztása. A harmadik, hogy
mindezt milyen pénzügyi megoldással tudják a legolcsób-
ban megúszni? Készpénzért taxis többnyire már nem tud
autót venni, mert a szigorú feltételeket teljesítő jármű nem
vásárolható meg néhány százezerért, mint korábban. Több
milliója pedig csak keveseknek van otthon a fiókban. Ma-
rad tehát a bank, ahol viszont többnyire csak az új, vagy
alig használt autó vételárát finanszírozzák meg valamilyen
formában. Miután 2015-ben a hitelhez jutás feltételei jelen-
tősen szigorodtak, megkerestük Varga Tamást, a Citroën,
és Peugeot Hungária flottaértékesítési vezetőjét, hogy se-
gítsen eligazodni a vásárlási lehetőségek között. 

Autócsere előtt

2009 – 42.900.- Ft2009 – 42.900.- Ft
2010 – 44.100.- Ft2010 – 44.100.- Ft
2011 – 46.800.- Ft2011 – 46.800.- Ft
2012 – 55.800.- Ft2012 – 55.800.- Ft
2013 – 58.800.- Ft2013 – 58.800.- Ft
2014 – 60.900.- Ft2014 – 60.900.- Ft
2015 – 63.000.- Ft2015 – 63.000.- Ft
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autók importja csökkenti, de en-
nek komoly veszélyei vannak. Az
importőröket, a márkakereske-
dőket sorozatban keresik meg
azzal, hogy ellenőrizzék le rend-
szerükben egy-egy autó valódi
futásteljesítményét.  Találkoz-
tunk olyan járművel, melyben
másfél évesen a külföldön kiállí-
tott szervizkönyv szerint 87 ezer
kilométer volt. Majd ezzel az au-
tóval a következő években ösz-
szesen 3000 kilométert tettek
meg, és itthon 90 ezerrel kínál-
ták megvételre. Lehet, csak elég
nehéz elhinni. Azt gondolom, az
adott autóban a valóságban in-
kább 200-250 ezer kilométer
volt ténylegesen. Egyszerűen
nincsenek csodák. Meg kell néz-
ni, hogy Nyugat-Európában
mennyiért lehet egy normális 3-
4 éves autót megkapni. Szoroz-
zuk be az euro-értéket a mostani
árfolyammal, adjuk hozzá a fel-
merülő költségeket, a hazaszállí-
tást, a reg-adót, az üzembe
helyezést, a hasznot, és nézzük
meg a hazai eladási árat. Ha ezt
reálisan számoljuk, felmerül a
kérdés: miért érné meg egy
ilyen jármű behozatala egy ke-
reskedőnek? Ő azért nem fog
kimenni, hogy önzetlenül, non-
profit módon, vagy akár ráfize-
téssel is segítse a taxisokat,
vagy más magánembereket. Aki
ebből él, azért utazik országo-
kon keresztül, hogy profitorien-
táltan hozzon be autót. Használ-
tat vagy sérültet. Az előbbinél
kozmetikázni kell a futásteljesít-
ményt, az utóbbinál el kell tüntet-
ni a sérüléseket is. Esetleg
mindkét feladatot meg kell olda-
ni. Sok esetben az eredmény
egy életveszélyesen összetákolt,
sokat futott jármű, mely egyéb-
ként csillog-villog, és alig van
benne kilométer. Az ilyen üzlet a
vevőnek zsákbamacska. Egy va-
lóban 90-100 ezer kilométert fu-
tott, sérülésmentes autót meg-
vehet az ember, azt használhatja
akár évekig is problémamente-
sen. Ez rendben van. Ám ha va-
laki egy 200 ezret futottat vesz
meg, és azt használja még 3-4
évig, akkor az adott autóban kö-
zel 400 ezer kilométer lesz. A
mai dízelek viszont – márkától
függetlenül – ilyenkor már koc-
kázatossá válnak. Gondolok itt a
kettős tömegű lendkerékre, a ré-
szecskeszűrőre stb.-stb. Ekkor
már bármi előjöhet. Az ilyenkor
felmerülő gondok megoldása
már sokba kerül. Hiába vesz va-

laki egy használt autót igen ked-
vező áron, abból végül is nem
lesz spórolás, mert összességé-
ben többet fog rá kifizetni a
használat során, mint egy újra,
amire garanciát, majd szavatos-
ságot biztosít a gyár. Ezt tehát
jól meg kell gondolni. Amennyi-
ben valaki mégis használt autó-
ban gondolkodik, annak javas-
lom a bemutató autókat, melyek
valóban keveset futottak és 10-
15 ezer kilométerrel még nyu-
godtan megvehetők, garanciáli-
sak. Ezekhez időnként hozzá le-
het jutni a márkakereskedők-
nél, vagy az importőröknél. 
• Hamarosan kifutnak
az Euro5-ös autók is.
Jönnek az Euro6-
osok?
• Jelen pillanatban
elérhetők még az
Euro5-ös autók nem
csak nálunk, hanem
más márkáknál is.
De folyamatosan jön-
nek az Euro6-os
modellek, melyek
már drágább konst-
rukciót jelentenek, hi-
szen az Európai Unió na-
gyon-nagyon megszigo-
rította a károsanyag-ki-
bocsátási normákat,
mely értékeket csak
plusz katalizátorral,
plusz adalékkal lehet el-
érni. Tehát most van itt
az idő arra, hogy még az
olcsóbb Euro5-ös mo-
delleket megvásárolják
a taxisok. Az új autók 4-
5%-kal biztos, hogy drá-
gábbak lesznek, már
csak emiatt is.
• Térjünk át a finan-
szírozásra. A hitelfel-
vételt 2015-től jelentő-
sen megszigorították. Milyen
lehetőségei vannak idén a
taxisoknak?
• A korábban megszokott, ha-
gyományos hitelkonstrukció
szinte teljesen kiszorult a piac-
ról. Eddig ugyanis a bankoknak
az volt a biztosítéka,
hogy a kölcsönből
vásárolt autót enge-
délyük nélkül nem le-
hetett eladni.  Az el-
múlt évben ez a lehe-
tőség megszűnt, így
a bankok is változtat-
tak, leálltak a korábbi
hitelezéssel. A na-
gyon kedvező kama-
tozású Széchenyi-hi-

tel csak az ország bizonyos kör-
zeteiben érhető el, a fővárosban
és Pest megyében nem. Jelen-
leg így csak lízingre van tényle-
ges lehetőség, melynek alapja a
taxisok esetén a vállalkozás be-
vétele. Választék a nyílt, illetve a
zártvégű pénzügyi lízing között
van. 
• Ilyenkor szoktak a taxisok
elkedvetlenedni, mert ezek
már bonyolultabb konstruk-

ciók...
• Nem olyan bonyolult

ez sem. A lízing lényegében
csak abban tér el a korábban
megszokott hitelkonstrukciótól,
hogy a szerződés lejártáig a tu-
lajdonjog a finanszírozó bankot
illeti meg. Az üzemben tartó a lí-
zingbe vevő, vagyis az adós. A
futamidő lejártával, vagyis 36-

48-60 hónapot követően, a taxis
zártvégű pénzügyi lízing esetén
kap egy nyilatkozatot a banktól,
amivel az okmányirodában átírat-
hatja saját nevére az autót, illet-
ve megkapja a törzskönyvet. A
nyíltvégű pénzügyi lízing egy ki-
csit valóban más, abból a szem-
pontból, hogy ez esetben nem
kötelező a futamidő végén meg-
vásárolni az autót. Ugyanis ott
van egy megállapodás szerinti
maradványérték. Ezt a futamidő
végén vagy kifizeti a taxis, és övé
az autó, vagy azt mondja, nem

tart igényt a járműre, azt ad-
ja el a bank. 

• A  maradvány-
érték nagysá-

gát  ki álla-
p í t j a
meg?

• A bank és adott esetben a ta-
xis egyezik meg egy olyan ész-
szerű értékben, mely a várható
futásteljesítmény és ebből adó-
dóan az eladáskori állapot
becslésén alapul. Ez taxik ese-
tén általában az autó újkori árá-
nak 10%-a. 

15

– Kolléga, beutalok
magához egy fémjel-
zett beteget.

– Mi az, hogy fém-
jelzett?!

– A haja ezüst, az
ere arany, a foga acél,
a lába ólom, és nincs
egy vasa sem.

* * *
Hogy kapta Bene-

dek Elek a nevét?
Anyukája reggel

beszólt a kisfiának:
– Benne vagy még

az ágyban?
– Benne, de kelek.

* * *

Az iskolában a ta-
nító néni így szól Pis-
tikéhez:

– Pistike, ha anyu-
kádnak van három al-
mája, és hétfelé kell
osztania, mit csinál?

– Kompótot!

C-Elysee 1.6 Hdi 92 Coll. 
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 4 305 000 Ft
Kedvezmény 844 000 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 3 461 000 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 548 654 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 52 339 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 47 373 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%
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• Van egyéb különb-
ség a kétfajta lízing
között?
• Igen. A nyíltvégű pénz-
ügyi lízingnél még fon-
tos, hogy amennyiben a
taxis már az áfás körbe
tartozik, mert mondjuk
akkora forgalma van,
hogy már nem tartja a 6
milliós határ alatt a bevé-
teleit, hanem fölé csú-
szik, akkor számára min-
denképpen a nyíltvégű
pénzügyi lízing a megfe-
lelő. Ez esetben az ön-
erő, illetve a havi lízingdíj
áfatartalmát visszaigé-
nyelheti. Csak a marad-
ványérték után nem tud-
ja majd érvényesíteni az
áfaigényt. Például egy 5
milliós autónál, 10%-os
maradványérték esetén,

4.5 millió forint áfáját vissza tud-
ja igényelni. Így a havi lízing-díj is
alacsonyabb lesz, hiszen az
adott bank nettóban finanszíroz.
Vagyis nem az autó bruttó érté-
két veszi figyelembe, hanem a
nettót, és erre számolja a kama-
tot. Ez a mai 27%-os áfamérték
mellett jelentős megtakarítást je-
lent. Nem mindegy, hogy bruttó
5 millióval, vagy nettó 3 937 000
forintos összeggel számolok. E
miatt jön ki egy lényegesen ked-
vezőbb havidíjra ez a fajta finan-
szírozás.
• Nagyon jól hangzik, ám je-
lenleg a taxisok többségé-
nek bevétele a 6 milliós ala-
nyi-áfamentes határt nem ha-
ladja meg. Vagyis nem igé-
nyelheti vissza az áfát. 
• Ez esetben is jobb a nyíltvégű
pénzügyi lízing. Ugyanis a bank
– mint az előbb mondtam – net-

16

– Már látom a fényt az alagút végén! De miért dudál…?
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tóban finanszíroz, ezért alacso-
nyabb a finanszírozott összegre
rakódó kamat mértéke, ami a
végső, már áfás árat is csökken-
ti. Tehát abban az esetben is
lesz néhány ezer forintos kü-
lönbség, ha a taxis nem tartozik
az áfakörbe.
• Talán vegyünk néhány
konkrét példát nyílt, illetve
zártvégű pénzügyi lízingre…
• Kezdjük a zártvégűvel. Van
egy bruttó érték, ami
mondjuk, legyen 3 mil-
lió forint. Ezt finanszí-
rozza a bank. Ennek
van kamata. Összessé-
gében mondjuk a há-
rom év alatt ki kell fizet-
ni a finanszírozott ösz-
szeg után körülbelül
600 ezer forint kamatot. Ez
így akkor 3.6 millió forint.
Azt elosztják 36 hónapra,
kapunk tehát 3 évre havi
100 ezer forintos „részle-
tet”. Nézzük ugyanezt a
nyíltvégű pénzügyi lízing
esetén. Adott a 3 millió fo-
rint bruttó érték, viszont az
csak nettó 2 350 000 fo-
rint. Erre, és nem a 3 millió
bruttóra teszi rá a bank a
kamatot. Mert nettóban fi-
nanszíroz. Tehát nem 600

ezer forint a kamat, hanem csak
470 ezer forint. Vagyis a példá-
nál maradva a 36 hónap alatt
130 ezer forintot spórolhat a ta-
xis akkor is, ha nem áfás. Ha az,
akkor többet. Tehát még
annak is érdemes a
nyíltvégű pénz-
ügyi lízing-

ben gondolkodni, aki jelen pilla-
natban nem áfás. Havonta pár-
ezer forinttal olcsóbbra jön ki
így is a finanszírozott összeg. 

• Ha ez egy nyílt-

végű pénzügyi lízing, és ez
esetben van maradványérték,
akkor a 3 millió forint nem is
3 millió, mert azt csökkentik
a maradványértékkel… 
• Természetesen, csak a jobb
összehasonlíthatóság miatt

mondtam, hogy maga a finan-
szírozott összeg legyen
ugyanaz. Nézzük így is meg:
adott egy 4 milliós autó, me-
lyet 1 milliós „beugróval”
vitt el a taxis. A maradvány-
érték 10%, vagyis 400
ezer forint. Ez esetben a
finanszírozott összeg
bruttó 2.6 millió. Ennek

nettójára jön rá a kamat
és az áfa, amit 36-48, vagy

60 havi részletben kell kifi-
zetni. Ám ezek csak példák
voltak. A variációk száma
nagy, márkától, típustól és
felszereltségtől függően.
Mellékelek néhány konkrét
példát, de azt javaslom, hogy
a taxisok nyugodtan fordulja-
nak értékesítőinkhez. Ők ki-
számolják a lehetséges variá-
ciókat, az igények szerint.
Személyre szabottan és min-
den kötelezettség nélkül. 
• Köszönöm a tájékozta-
tást!

- kó -

17

Még mire jó a kábelkötegelő?

Gyakorlatilag
minden taxi csomagtartójában ott egy pár kábelkötegelő.
Azzal rögzítik a dísztárcsát, azzal biztosítják a rendszámok
helyükön maradását. De még mire jó a kábelkötegelő?
Rögzíteni lehet vele a tarifatáblát! Sok taxis nem szereti felra-
gasztani a műszerfalra a különféle matricákat, mert ha a taxi
már nem taxi, csúnya a matricák hűlt helye. 

Elegendő egy fillérekért megvehető tappancs. Fűzzük bele
a kábelkötegelőt és a tarifatáblát rögzítsük a kábelkötegelő
végén. Kevés pénzből, kevés ráfordítással pillanatok alatt meg-
van a praktikus tarifatábla-rögzítés. Tóth Tibor 

Egyszerű megoldás

Berlingo 1.6 Hdi Collection 92
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 5 510 000 Ft
Kedevezmény 1 410 500 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 4 099 500 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 649 205 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 62 274 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 56 365 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%

C4 Picasso 1.6 Hdi 92 tendance aut.
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 6 490 000 Ft
Kedevezmény 1 281 000 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 5 209 000 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 823 929 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 79 932 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 72 348 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%
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milliós határ alatt a bevé-
teleit, hanem fölé csú-
szik, akkor számára min-
denképpen a nyíltvégű
pénzügyi lízing a megfe-
lelő. Ez esetben az ön-
erő, illetve a havi lízingdíj
áfatartalmát visszaigé-
nyelheti. Csak a marad-
ványérték után nem tud-
ja majd érvényesíteni az
áfaigényt. Például egy 5
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4.5 millió forint áfáját vissza tud-
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ladja meg. Vagyis nem igé-
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így is a finanszírozott összeg. 

• Ha ez egy nyílt-
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Mellékelek néhány konkrét
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minden taxi csomagtartójában ott egy pár kábelkötegelő.
Azzal rögzítik a dísztárcsát, azzal biztosítják a rendszámok
helyükön maradását. De még mire jó a kábelkötegelő?
Rögzíteni lehet vele a tarifatáblát! Sok taxis nem szereti felra-
gasztani a műszerfalra a különféle matricákat, mert ha a taxi
már nem taxi, csúnya a matricák hűlt helye. 

Elegendő egy fillérekért megvehető tappancs. Fűzzük bele
a kábelkötegelőt és a tarifatáblát rögzítsük a kábelkötegelő
végén. Kevés pénzből, kevés ráfordítással pillanatok alatt meg-
van a praktikus tarifatábla-rögzítés. Tóth Tibor 

Egyszerű megoldás

Berlingo 1.6 Hdi Collection 92
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 5 510 000 Ft
Kedevezmény 1 410 500 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 4 099 500 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 649 205 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 62 274 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 56 365 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%

C4 Picasso 1.6 Hdi 92 tendance aut.
Hivatalos aktuális bruttó listaár regisztrációs adóval 6 490 000 Ft
Kedevezmény 1 281 000 Ft
Kedvezményes bruttó ár reg-adóval 5 209 000 Ft
Nyíltvégû pénzügyi lízing
Nettó önerõ: 20% 823 929 Ft
Futamidõ 48 hónap
Havi díj 79 932 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 10%
Futamidõ 60 hónap
Havi díj 72 348 Ft
Egyedi maradványérték (évi 80 000 km futástelj.) 5%
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A múltkoriban kora reggel telefonhívást
kaptam egy taxis kollégától. Felháborod-
va mondta, hogy nem jók a számítások
az újságban, mert neki az NAV-nál mást
mondtak. A beszélgetés során persze
kiderült, hogy bizonyos fogalmakon ő
mást értett, mint akár az adóhivatal, akár
én. Később egy nyugdíjas kolléga adó-
bevallása során találkoztam egy olyan
orbitális hibával, ahol a nyugdíjjárulékát
nem a jövedelme, hanem a bevétele
alapján állapította meg egy „könyvelő”.
Közel hetvenezer forint többletfizetési
kötelezettséget okozott ez a „csekély”
tévedés…

Nem először szembesülök azzal a tény-
nyel, hogy a vállalkozók, meg néha a –
bár legnagyobb jóindulattal segítő, de
képzetlen – családtagok, barátok, alap-
vető fogalmakkal sincsenek tisztában.
Keveredik a bruttó-nettó, a bevétel a jö-
vedelemmel, az adóalap a tb alappal, ká-
osz és összevisszaság uralkodik. Leg-
alább egy kicsit próbáljuk meg tisztába
tenni ezeket a fogalmakat és kifejezése-
ket, mert „nem baj”, ha egy bizonyos té-
telen ugyanazt érti a vállakozó, a könyve-
lő és az adóhivatal. Természetesen a lis-
ta nem lesz, nem lehet teljes. Biztosan
kimarad belőle néhány olyan fogalom,
ami annyira egyértelműnek tűnik, hogy
magyarázni is felesleges. Vagy
mégsem…?

Bruttó bevétel 

A bruttó és nettó fogalmakat az adózás-
ban az áfával növelt (bruttó) és áfa nél-
kül számított(nettó) értelemben használ-
juk. Mivel a taxisok több mint kilencven
százaléka alanyi áfa mentes (vagyis éves
bevétele nem éri el a hatmillió forintot),
esetükben ezek a megkülönböztetések
értelmüket vesztik. Az alanyi áfa mentes
vállalkozó bruttó és nettó bevétele
ugyanaz. Előszeretettel használják vi-
szont a kollégák ezt a megkülönbözte-
tést – tévesen! – a bevételük (bruttó) és
a jövedelmük (nettó) vonatkozásában.
Ne tegyük ezt, mert esetleg mást fog ér-
teni rajta az, akivel beszélünk.

Bruttó jövedelem. 

A személyi jövedelemadó és járulékok
levonása előtti jövedelem. Minimálbért
alkalmazó taxis vállalkozók esetén eb-
ben az évben 105.000.- Ft

Nettó jövedelem 

Az adók és járulékok levonása után ma-
radó, ténylegesen elkölthető jövedelem.

Adóköteles jövedelem 

Tételesen adózó egyéni vállalkozók ese-
tén az ún. „vállalkozói kivét” összege.
Átalányadósoknál a bevétel 20%-a, nyug-
díjasnál 25%-a. 

TB-járulék alap 

Taxisoknál és más alacsony jövedelmű
vállalkozóknál eltérhet a tényleges adó-
köteles jövedelemtől. Ugyanis míg az
adóalapot a bevételből és költségekből,
ill. átalányadónál a bevétel megfelelő
százalékából számítjuk, addig a TB-járu-
lékok alapja főállásúaknál legalább a mi-
nimálbér mértéke, ill. annak megfelelő
szorzókkal képzett összege kell, hogy le-
gyen.

Átalányadózás 

A taxis és néhány egyéb vállalkozásnál
kedvezményes százalékú átalányadózás
alkalmazható. Főfoglalkozású és máso-
dos vállalkozók esetén ez azt jelenti,
hogy teljes bevételük 20%-át kell adó-
alapnak tekinteniük, 80% költségnek mi-
nősül. Nyugdíj melletti átalányadózó vál-
lalkozóknál ez az arány 25-75%. Átalány-
adózás esetén jelentősen egyszerűsödik
a könyvelés, hiszen csak a bevételeket
kell könyvelni, vagy bevételi nyilvántar-
tás, vagy a pénztárkönyv bevételi oldalá-
nak vezetésével. A taxaméterből kinyom-
tatható adómemória kiolvasás kinyomta-
tása nem elegendő!

Az átalányadózásra való jogosultság
megszűnik, ha a vállalkozó vállalkozását
kibővíti olyan tevékenységgel, amire
nem alkalmazható a kedvezményes
kulcs, illetve ha az adóhatóság, mintegy
„mellékbüntetésként” megvonja az áta-

lányadóra való jogosultságot. Lényeges,
hogy e fenti esetekben az átalányadózás
– a feltételek fennállása mellett – csak
négy adóév után választható újra.

KATA

A kisadózó vállalkozók tételes átalány-
adója 2013-tól választható. Lényege,
hogy éves hatmillió forint árbevétel alatt
a vállalkozónak csak egyetlen kötelessé-
ge van: havonta befizetni 50 ezer forint
„KATA-t”. Ez az adó kiváltja az összes já-
rulékot, a személyi jövedelemadót, az
esetleges nyereségadót és egészség-
ügyi hozzájárulát, egyszóval az összes
központi elvonást. Saját elhatározásból
fizethető havi 75 ezer forint is, például a
leendő magasabb nyugdíj érdekében.
Mellékfoglalkozású és nyugdíj melletti
vállalkozók havi 25 ezer forintot fizetnek.
A helyi iparűzési adó tekintetében – egy
nyilatkozat megtételével – választható az
a variáció, hogy évente két részletben
50 ezer forintot fizet a vállalkozó, ez
esetben még iparűzési adó bevallási kö-
telezettség sem terheli. Figyelni kell
ugyanakkor, hogy eltérő településen lé-
vő székhely és telephely esetén mindkét
önkormányzat elvárja ezt az adót!

Tételes adózás

A tételes adózás az „alaphelyzet”. Ezt az
adózási formát választhatja jogállásától
függetlenül mindenki, legyen akár főállá-
sú, másodos, vagy nyugdíjas. A tételes
adózás alapelve, hogy a bevételeket és
a költségeket is könyvelni kell. A kettő
közötti különbség a vállalkozás nyeresé-
ge. A gyakorlatban ennél azért kicsit bo-
nyolultabb a dolog, például sokan nem
értik, hogy a személyi jövedelemkivét
hogy minősülhet költségnek, ezért itt
már mindenképpen célszerű könyvelő
segítségét igénybe venni.

Adóelőleg 

Az adóhatóság nem elégszik meg azzal,
hogy éves adóbevallásunkkal egyidőben
befizessük az adót, hanem a közterhek
beérkezésének folyamatosabbá tétele
érdekében negyedévenként adóelőleg
megfizetésére is kötelezi a vállalkozót.
Az adóelőlegek a negyedévet követő hó
12.-ig esedékesek (április, július, októ-
ber, január), e határidő elmulasztása ké-
sedelmi pótlékkal jár. Fontos tudni, hogy
a néhány évvel ezelőtti gyakorlattal
szemben – amikor az utolsó negyedévi
adóelőleget a bevallással egyidőben le-
hetett rendezni, ez ma már nem így van!
A negyedik negyedévre ugyanúgy - janu-
ár 12-ig - meg kell(ett) fizetni az előleget.

Adózási és tb-kislexikon

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  Page 18

19

Ha számításaink pontosak voltak, akkor
az adóbevalláskor már nem keletkezik
további fizetési kötelezettség. Az adóelő-
leg adókulcsa jelenleg 16%, és először
akkor kell megfizetni, amikor mértéke a
10.000 Ft-ot elérte. Ez után már minden
negyedévben, összegtől függetlenül fi-
zetni kell az adóelőlegeket. 

TB-járulékok  

Összefoglaló néven és az egyszerűség
kedvéért terjedt el a köztudatban a TB-já-
rulék kifejezés. A mi szakmánkban ez a
következő járulékelemeket takarja: egész-
ségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási
alap, szociális hozzájárulási adó. Bizo-
nyos esetekben egészségügyi hozzájáru-
lás (EHO). Főállású vállalkozóknak járu-
lékaikról havonta kell bevallást beadniuk
(és a megfelelő járulékokat be is fizetni),
nyugdíjasoknak évente kell bevallani és
negyedévenként befizetni. Munkaviszony
melletti vállakozóknak, amennyiben év
közben nem vesznek ki járulékköteles jö-
vedelmet, elegendő évente egy bevallást
adniuk (és a járulékokat befizetniük). Kü-
lön kiemelném a szociális hozzájárulási
adó nevű járuléknemet, ugyanis ez ad le-
hetőséget arra, hogy a főállású egyéni
vállalkozó vállalkozásának – akár saját el-
határozásából történő  – megszűnése
esetén a helyi munkaügyi központnál ún.
álláskeresési támogatásban részesüljön
néhány hónapon keresztül. 

Pénztárkönyv 

A pénztárkönyv és a naplófőkönyv ma
már nem feltétlenül azt a nagyméretű,
kézi kitöltésű, hitelesítésre kötelezett
könyvet jelenti, mint egykor; formája nem
meghatározott, számítógépes program
is helyettesítheti. A jelenleg hatályos
szabályok szerint a készpénzes bevéte-
leket naponta kell könyvelni. Átalányadó-
zók értelemszerűen csak a pénztárkönyv
bal oldalát, a bevételi adatokat töltik ki,
vagy bevételi nyilvántartást használnak.

Bevételi nyilvántartás 

Átalányadósok és KATA-adózók bevéte-
leinek nyilvántartására szolgáló nyomtat-
vány. Formai követelményei nincsenek,
helyettesíthető számítógépes program-
mal, vagy akár egy sorszámozott „koc-
kás füzettel” is. Lényeg, hogy a bevételi

adatok pontosan ellenőrizhetőek, a vál-
lalkozás pénzügyi állapota követhető le-
gyen.

Személyi jövedelemadó (Szja) 

A vállalkozóknak (is) jövedelmük után
személyi jövedelemadót kell fizetniük. A
jövedelemadó alapja átalányadósoknál a
következőképpen alakul: főfoglalkozású
vállalkozónál a bevétel 20%-a a jövede-
lemadó alap, nyugdíjasoknál 25%. Ab-
ban az évben, amikor a vállalkozó nyug-
díjba megy, még az egész év során
használhatja a 20%-os jövedelmi mérté-
ket. Tételesen adózó vállalkozók maguk
döntik el, hogy mennyi személyi jövedel-
met vesznek ki vállalkozásukból, annak
jövedelmezőségét figyelembe véve. Ha
a vállalkozó főállású, célszerű legalább
azt a mértékű jövedelmet „kivenni”,
amely után a járulékait fizette. A szemé-
lyi jövedelemadó adókulcsa 16%. 

Önkéntes nyugdíjpénztár 

Azon egyéni vállalkozóknak, akik adót fi-
zetnek, célszerű az öngondoskodás ezt a
formáját (is) választani, hiszen az önkén-
tes pénztárba befizetett összeg 20%-a az

adóból leírható, és a nyugdíjszámlánkat
növeli

Táppénz, betegállomány, ke-
resőképtelenség 

Ezek a fogalmak tulajdonképpen ugyan-
azt takarják: a vállalkozó beteg, nem tud
dolgozni. Főállású vállalkozó járulékbe-
vallásai alapján táppénzben részesül er-
re az időszakra. A táppénz bejelentése
nem automatikus, és nem, nem a házior-
vos végzi (elképesztően magas azoknak
a száma, akik így tudták), hanem a vállal-
kozó kötelessége az orvostól kapott iga-
zolásokat egy kitöltendő összesítő nyom-
tatvány (ma már csak elektronikus formá-
ban hozzáférhető) kíséretében eljuttatni
az egészségbiztosítóhoz. A betegállo-
mány időszaka alatt egyik járulékot sem
kell fizetni, beleértve a szociális hozzájá-
rulási adót és a nyugdíjjárulékot is (érte-
lemszerűen dolgozni meg nem szabad).
Nyugdíj melletti vállalkozó táppénzben
nem részesülhet, de amennyiben az or-
vos bizonyos időszakra keresőképtelen-
nek nyilvánítja, erre az időre nem kell az
egészségügyi szolgáltatási járulékot fi-
zetnie.  N.Z.

Taxis vizit álruhában
Mátyás király után szabadon, Pavel Bem, Prága polgármestere is megelégelte a
kósza mendemondákat, és elindult, hogy utánajárjon a valóságnak. Olasz turistá-
nak öltözve szakállt és szemüveget viselve ült be az egyik cseh napilap riporterével
a taxiba. Három kilométeres utat tettek meg, a viteldíj hatszorosa volt a megenge-
dettnek. A számla is hamis volt. A következő taxis óriási kerülőúton szállította őket,
majd a harmadik a normál viteldíj nyolcszorosát kérte el. 

A cseh fővárost évente mintegy négymillió külföldi turista keresi fel, akik többnyi-
re nem ismerik ki magukat a „száztornyú” városban. Így gyakran ülnek taxiba, és
igen sokszor lesznek csalás áldozatai. 

A polgármester 15 próbaútjából 12 esetben vágták át őket, és csak három eset-
ben volt a taxis korrekt. A polgármester az illetékes szervek vezetőitől hathatós fel-
lépést és nagyobb szigorúságot kért.

Taxi-logisztika
„Naponta kell egyensúlyozni aközött, hogy az ügyfeleknek a legjobb szolgáltatást
adjuk, és aközött, hogy a sofőrökkel szemben is igazságos legyen a fuvarleosztás.
Szigorúnak, de igazságosnak kell lenni. Fontos, hogy a sofőrök bízzanak a rend-
szerben. … a sofőrök beírják a helyzetüket és a számítógép választja ki a kocsit. A
cím egy kijelzőn jelenik meg. Az operátorok (diszpécserek) a jövőben el fognak
tűnni, amint a számítógépek teljesen átveszik az uralmat. Jelenleg azért ülnek ott,
hogy ellenőrizzék a számítógépeket és lebonyolítsák a társalgást. … Ha valaki egy
nap háromszor nem fogadja el a kiosztott címet, kizárják a rendszerből, és meg
kell indokolnia, miért utasítja vissza a fuvarozást. Másfelől azok, akik kis helyi fuvart
kaptak, a következő órában előre lesznek sorolva a városkörnyéki, és vonzáskör-
zetbe irányuló fuvaroknál. … A terület olyan nagy, hogy néha igen nehéz megfelelő
időn belül kiállítani egy kocsit. Ha az ügyfél elfogadja a hosszabb várakozási időt,
az ilyen fuvarokat elvállaló sofőrt is elsőbbségi listára helyezik a következő órákra”
– írta a Taxisok Világa 1995-ben (!) a sidney-i taxiszolgáltatásról…

Erről írt a Taxisok Világa 2005 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1995 februárjában

20 éve történt

– Drágám! Kivinnéd a szemetet?
– Vidd ki te. Te fõzted.

* * *
– Látja ott azt a két hölgyet?
– Látom!
– Elárulom magának, hogy a bal ol-

dali a feleségem, a jobb oldali pedig a
szeretõm!

– Érdekes, nálam ez éppen fordítva
van!
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A múltkoriban kora reggel telefonhívást
kaptam egy taxis kollégától. Felháborod-
va mondta, hogy nem jók a számítások
az újságban, mert neki az NAV-nál mást
mondtak. A beszélgetés során persze
kiderült, hogy bizonyos fogalmakon ő
mást értett, mint akár az adóhivatal, akár
én. Később egy nyugdíjas kolléga adó-
bevallása során találkoztam egy olyan
orbitális hibával, ahol a nyugdíjjárulékát
nem a jövedelme, hanem a bevétele
alapján állapította meg egy „könyvelő”.
Közel hetvenezer forint többletfizetési
kötelezettséget okozott ez a „csekély”
tévedés…

Nem először szembesülök azzal a tény-
nyel, hogy a vállalkozók, meg néha a –
bár legnagyobb jóindulattal segítő, de
képzetlen – családtagok, barátok, alap-
vető fogalmakkal sincsenek tisztában.
Keveredik a bruttó-nettó, a bevétel a jö-
vedelemmel, az adóalap a tb alappal, ká-
osz és összevisszaság uralkodik. Leg-
alább egy kicsit próbáljuk meg tisztába
tenni ezeket a fogalmakat és kifejezése-
ket, mert „nem baj”, ha egy bizonyos té-
telen ugyanazt érti a vállakozó, a könyve-
lő és az adóhivatal. Természetesen a lis-
ta nem lesz, nem lehet teljes. Biztosan
kimarad belőle néhány olyan fogalom,
ami annyira egyértelműnek tűnik, hogy
magyarázni is felesleges. Vagy
mégsem…?

Bruttó bevétel 

A bruttó és nettó fogalmakat az adózás-
ban az áfával növelt (bruttó) és áfa nél-
kül számított(nettó) értelemben használ-
juk. Mivel a taxisok több mint kilencven
százaléka alanyi áfa mentes (vagyis éves
bevétele nem éri el a hatmillió forintot),
esetükben ezek a megkülönböztetések
értelmüket vesztik. Az alanyi áfa mentes
vállalkozó bruttó és nettó bevétele
ugyanaz. Előszeretettel használják vi-
szont a kollégák ezt a megkülönbözte-
tést – tévesen! – a bevételük (bruttó) és
a jövedelmük (nettó) vonatkozásában.
Ne tegyük ezt, mert esetleg mást fog ér-
teni rajta az, akivel beszélünk.

Bruttó jövedelem. 

A személyi jövedelemadó és járulékok
levonása előtti jövedelem. Minimálbért
alkalmazó taxis vállalkozók esetén eb-
ben az évben 105.000.- Ft

Nettó jövedelem 

Az adók és járulékok levonása után ma-
radó, ténylegesen elkölthető jövedelem.

Adóköteles jövedelem 

Tételesen adózó egyéni vállalkozók ese-
tén az ún. „vállalkozói kivét” összege.
Átalányadósoknál a bevétel 20%-a, nyug-
díjasnál 25%-a. 

TB-járulék alap 

Taxisoknál és más alacsony jövedelmű
vállalkozóknál eltérhet a tényleges adó-
köteles jövedelemtől. Ugyanis míg az
adóalapot a bevételből és költségekből,
ill. átalányadónál a bevétel megfelelő
százalékából számítjuk, addig a TB-járu-
lékok alapja főállásúaknál legalább a mi-
nimálbér mértéke, ill. annak megfelelő
szorzókkal képzett összege kell, hogy le-
gyen.

Átalányadózás 

A taxis és néhány egyéb vállalkozásnál
kedvezményes százalékú átalányadózás
alkalmazható. Főfoglalkozású és máso-
dos vállalkozók esetén ez azt jelenti,
hogy teljes bevételük 20%-át kell adó-
alapnak tekinteniük, 80% költségnek mi-
nősül. Nyugdíj melletti átalányadózó vál-
lalkozóknál ez az arány 25-75%. Átalány-
adózás esetén jelentősen egyszerűsödik
a könyvelés, hiszen csak a bevételeket
kell könyvelni, vagy bevételi nyilvántar-
tás, vagy a pénztárkönyv bevételi oldalá-
nak vezetésével. A taxaméterből kinyom-
tatható adómemória kiolvasás kinyomta-
tása nem elegendő!

Az átalányadózásra való jogosultság
megszűnik, ha a vállalkozó vállalkozását
kibővíti olyan tevékenységgel, amire
nem alkalmazható a kedvezményes
kulcs, illetve ha az adóhatóság, mintegy
„mellékbüntetésként” megvonja az áta-

lányadóra való jogosultságot. Lényeges,
hogy e fenti esetekben az átalányadózás
– a feltételek fennállása mellett – csak
négy adóév után választható újra.

KATA

A kisadózó vállalkozók tételes átalány-
adója 2013-tól választható. Lényege,
hogy éves hatmillió forint árbevétel alatt
a vállalkozónak csak egyetlen kötelessé-
ge van: havonta befizetni 50 ezer forint
„KATA-t”. Ez az adó kiváltja az összes já-
rulékot, a személyi jövedelemadót, az
esetleges nyereségadót és egészség-
ügyi hozzájárulát, egyszóval az összes
központi elvonást. Saját elhatározásból
fizethető havi 75 ezer forint is, például a
leendő magasabb nyugdíj érdekében.
Mellékfoglalkozású és nyugdíj melletti
vállalkozók havi 25 ezer forintot fizetnek.
A helyi iparűzési adó tekintetében – egy
nyilatkozat megtételével – választható az
a variáció, hogy évente két részletben
50 ezer forintot fizet a vállalkozó, ez
esetben még iparűzési adó bevallási kö-
telezettség sem terheli. Figyelni kell
ugyanakkor, hogy eltérő településen lé-
vő székhely és telephely esetén mindkét
önkormányzat elvárja ezt az adót!

Tételes adózás

A tételes adózás az „alaphelyzet”. Ezt az
adózási formát választhatja jogállásától
függetlenül mindenki, legyen akár főállá-
sú, másodos, vagy nyugdíjas. A tételes
adózás alapelve, hogy a bevételeket és
a költségeket is könyvelni kell. A kettő
közötti különbség a vállalkozás nyeresé-
ge. A gyakorlatban ennél azért kicsit bo-
nyolultabb a dolog, például sokan nem
értik, hogy a személyi jövedelemkivét
hogy minősülhet költségnek, ezért itt
már mindenképpen célszerű könyvelő
segítségét igénybe venni.

Adóelőleg 

Az adóhatóság nem elégszik meg azzal,
hogy éves adóbevallásunkkal egyidőben
befizessük az adót, hanem a közterhek
beérkezésének folyamatosabbá tétele
érdekében negyedévenként adóelőleg
megfizetésére is kötelezi a vállalkozót.
Az adóelőlegek a negyedévet követő hó
12.-ig esedékesek (április, július, októ-
ber, január), e határidő elmulasztása ké-
sedelmi pótlékkal jár. Fontos tudni, hogy
a néhány évvel ezelőtti gyakorlattal
szemben – amikor az utolsó negyedévi
adóelőleget a bevallással egyidőben le-
hetett rendezni, ez ma már nem így van!
A negyedik negyedévre ugyanúgy - janu-
ár 12-ig - meg kell(ett) fizetni az előleget.

Adózási és tb-kislexikon
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Ha számításaink pontosak voltak, akkor
az adóbevalláskor már nem keletkezik
további fizetési kötelezettség. Az adóelő-
leg adókulcsa jelenleg 16%, és először
akkor kell megfizetni, amikor mértéke a
10.000 Ft-ot elérte. Ez után már minden
negyedévben, összegtől függetlenül fi-
zetni kell az adóelőlegeket. 

TB-járulékok  

Összefoglaló néven és az egyszerűség
kedvéért terjedt el a köztudatban a TB-já-
rulék kifejezés. A mi szakmánkban ez a
következő járulékelemeket takarja: egész-
ségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási
alap, szociális hozzájárulási adó. Bizo-
nyos esetekben egészségügyi hozzájáru-
lás (EHO). Főállású vállalkozóknak járu-
lékaikról havonta kell bevallást beadniuk
(és a megfelelő járulékokat be is fizetni),
nyugdíjasoknak évente kell bevallani és
negyedévenként befizetni. Munkaviszony
melletti vállakozóknak, amennyiben év
közben nem vesznek ki járulékköteles jö-
vedelmet, elegendő évente egy bevallást
adniuk (és a járulékokat befizetniük). Kü-
lön kiemelném a szociális hozzájárulási
adó nevű járuléknemet, ugyanis ez ad le-
hetőséget arra, hogy a főállású egyéni
vállalkozó vállalkozásának – akár saját el-
határozásából történő  – megszűnése
esetén a helyi munkaügyi központnál ún.
álláskeresési támogatásban részesüljön
néhány hónapon keresztül. 

Pénztárkönyv 

A pénztárkönyv és a naplófőkönyv ma
már nem feltétlenül azt a nagyméretű,
kézi kitöltésű, hitelesítésre kötelezett
könyvet jelenti, mint egykor; formája nem
meghatározott, számítógépes program
is helyettesítheti. A jelenleg hatályos
szabályok szerint a készpénzes bevéte-
leket naponta kell könyvelni. Átalányadó-
zók értelemszerűen csak a pénztárkönyv
bal oldalát, a bevételi adatokat töltik ki,
vagy bevételi nyilvántartást használnak.

Bevételi nyilvántartás 

Átalányadósok és KATA-adózók bevéte-
leinek nyilvántartására szolgáló nyomtat-
vány. Formai követelményei nincsenek,
helyettesíthető számítógépes program-
mal, vagy akár egy sorszámozott „koc-
kás füzettel” is. Lényeg, hogy a bevételi

adatok pontosan ellenőrizhetőek, a vál-
lalkozás pénzügyi állapota követhető le-
gyen.

Személyi jövedelemadó (Szja) 

A vállalkozóknak (is) jövedelmük után
személyi jövedelemadót kell fizetniük. A
jövedelemadó alapja átalányadósoknál a
következőképpen alakul: főfoglalkozású
vállalkozónál a bevétel 20%-a a jövede-
lemadó alap, nyugdíjasoknál 25%. Ab-
ban az évben, amikor a vállalkozó nyug-
díjba megy, még az egész év során
használhatja a 20%-os jövedelmi mérté-
ket. Tételesen adózó vállalkozók maguk
döntik el, hogy mennyi személyi jövedel-
met vesznek ki vállalkozásukból, annak
jövedelmezőségét figyelembe véve. Ha
a vállalkozó főállású, célszerű legalább
azt a mértékű jövedelmet „kivenni”,
amely után a járulékait fizette. A szemé-
lyi jövedelemadó adókulcsa 16%. 

Önkéntes nyugdíjpénztár 

Azon egyéni vállalkozóknak, akik adót fi-
zetnek, célszerű az öngondoskodás ezt a
formáját (is) választani, hiszen az önkén-
tes pénztárba befizetett összeg 20%-a az

adóból leírható, és a nyugdíjszámlánkat
növeli

Táppénz, betegállomány, ke-
resőképtelenség 

Ezek a fogalmak tulajdonképpen ugyan-
azt takarják: a vállalkozó beteg, nem tud
dolgozni. Főállású vállalkozó járulékbe-
vallásai alapján táppénzben részesül er-
re az időszakra. A táppénz bejelentése
nem automatikus, és nem, nem a házior-
vos végzi (elképesztően magas azoknak
a száma, akik így tudták), hanem a vállal-
kozó kötelessége az orvostól kapott iga-
zolásokat egy kitöltendő összesítő nyom-
tatvány (ma már csak elektronikus formá-
ban hozzáférhető) kíséretében eljuttatni
az egészségbiztosítóhoz. A betegállo-
mány időszaka alatt egyik járulékot sem
kell fizetni, beleértve a szociális hozzájá-
rulási adót és a nyugdíjjárulékot is (érte-
lemszerűen dolgozni meg nem szabad).
Nyugdíj melletti vállalkozó táppénzben
nem részesülhet, de amennyiben az or-
vos bizonyos időszakra keresőképtelen-
nek nyilvánítja, erre az időre nem kell az
egészségügyi szolgáltatási járulékot fi-
zetnie.  N.Z.

Taxis vizit álruhában
Mátyás király után szabadon, Pavel Bem, Prága polgármestere is megelégelte a
kósza mendemondákat, és elindult, hogy utánajárjon a valóságnak. Olasz turistá-
nak öltözve szakállt és szemüveget viselve ült be az egyik cseh napilap riporterével
a taxiba. Három kilométeres utat tettek meg, a viteldíj hatszorosa volt a megenge-
dettnek. A számla is hamis volt. A következő taxis óriási kerülőúton szállította őket,
majd a harmadik a normál viteldíj nyolcszorosát kérte el. 

A cseh fővárost évente mintegy négymillió külföldi turista keresi fel, akik többnyi-
re nem ismerik ki magukat a „száztornyú” városban. Így gyakran ülnek taxiba, és
igen sokszor lesznek csalás áldozatai. 

A polgármester 15 próbaútjából 12 esetben vágták át őket, és csak három eset-
ben volt a taxis korrekt. A polgármester az illetékes szervek vezetőitől hathatós fel-
lépést és nagyobb szigorúságot kért.

Taxi-logisztika
„Naponta kell egyensúlyozni aközött, hogy az ügyfeleknek a legjobb szolgáltatást
adjuk, és aközött, hogy a sofőrökkel szemben is igazságos legyen a fuvarleosztás.
Szigorúnak, de igazságosnak kell lenni. Fontos, hogy a sofőrök bízzanak a rend-
szerben. … a sofőrök beírják a helyzetüket és a számítógép választja ki a kocsit. A
cím egy kijelzőn jelenik meg. Az operátorok (diszpécserek) a jövőben el fognak
tűnni, amint a számítógépek teljesen átveszik az uralmat. Jelenleg azért ülnek ott,
hogy ellenőrizzék a számítógépeket és lebonyolítsák a társalgást. … Ha valaki egy
nap háromszor nem fogadja el a kiosztott címet, kizárják a rendszerből, és meg
kell indokolnia, miért utasítja vissza a fuvarozást. Másfelől azok, akik kis helyi fuvart
kaptak, a következő órában előre lesznek sorolva a városkörnyéki, és vonzáskör-
zetbe irányuló fuvaroknál. … A terület olyan nagy, hogy néha igen nehéz megfelelő
időn belül kiállítani egy kocsit. Ha az ügyfél elfogadja a hosszabb várakozási időt,
az ilyen fuvarokat elvállaló sofőrt is elsőbbségi listára helyezik a következő órákra”
– írta a Taxisok Világa 1995-ben (!) a sidney-i taxiszolgáltatásról…

Erről írt a Taxisok Világa 2005 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1995 februárjában

20 éve történt

– Drágám! Kivinnéd a szemetet?
– Vidd ki te. Te fõzted.

* * *
– Látja ott azt a két hölgyet?
– Látom!
– Elárulom magának, hogy a bal ol-

dali a feleségem, a jobb oldali pedig a
szeretõm!

– Érdekes, nálam ez éppen fordítva
van!
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Kihagytam egy hónapot, mert sajnos az el-
foglaltságom nem csökkent. Ezért nem je-
lentkeztem.  Most azonban túl vagyok egy
sikeres kolbásztöltésen és a hozzákapcso-
lódó bulin. Sógorom és régi barátaim vet-
tek részt a kolbász készítésében. Igazi kalá-
ka volt. Amíg a társaság egyik fele a töltés-
nél tüsténkedett, a többiek körülöttem
emelgették a kisebb-nagyobb poharakat és
várták a tálalást. 

A menü „könnyű” volt! Könnyű volt-ra inni!
Nézzük mi is készült?

- Orjaleves cérnametélttel
- Sváb rakottas
- Desszert: borsos aprópecsenye + köret-

nek az elmaradhatatlan rozmaringos pirított
krumpli

- Ital: a sör, a bor, a pálinka, a whisky és a
végén a zöld gyógytea

A leves forrásmentesen éjszaka készült.
Fenséges volt. Barátaim többször is repe-
táztak. Jó érzés volt nézni és közreműködni.
Részletesen nem írok a kolbászról, azt már
korábban bemutattam. Az orjalevest min-
denki ismeri és el tudja készíteni. Szóra
sem érdemes, bár nagyon finom! 

A „sváb rakottas” már „más tészta”.
Részben saját ötlet, részben egy Lehel pi-
aci hentes barátom ajánlása alapján ké-
szült.

Nézzük a hozzávalókat:
- 1,5 kg egyszer mosott és összevágott

vecsési savanyú káposzta
- 10 db savanyúkáposzta-levél

- 2 pár frissen töltött, arasznyi darabokra
vágott kolbász

- 1,5 kg kockára vágott rozmaringgal,
borssal, kevés olívaolajjal fűszerezett bur-
gonya, pirítva, vagy nyersen

- 1 kg sózott, borsos, fokhagymás apró-
hús

- 0,5 kg kolbászhúsból készített kebab
- 0,5 l húsleves
- fűszerek: egész kömény, törött bors,

rozmaring, 3-4 db babérlevél
Az elkészítés nagyon egyszerű. Sertés-

zsírral a tepsit kikenjük. Az aljára terítjük
kétujjnyi vastagságban a káposztát. Ízlés
szerint meghintjük köménymaggal és ba-
bérlevéllel. Erre tesszük a kockára vágott
rozmaringos, borsos krumplit, majd erre he-
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Évekkel ezelőtt kihelyeztek egy bá-
but a Vágány utcai gumis műhely-
mellé, amely időnként úgy lengeti a
piros zászlaját, mint egy labdarúgó-
asszisztens a focipálya mellett, ami-
kor aktívvá válik egy passzív leshely-
zet a Jászszentandrás – Jászjákó-
halma megyei rangadón. Vagy inte-
get, mint egy vasutas tolatásvégző
segédszemélyzet, amikor az F 2 for-
galmi utasítást szeretné pontosan
betartani.

Természetesen megkerestem az
illetékes önkormányzatot, ők intéz-

kedtek a balesetveszélyt okozó bá-
bu eltávolításáról. Ugyanis baleset-
veszélyt okoz az, ha a bábu hirtelen
elkezd integetni, az első jármű veze-
tője meg megijed, beletapos a fék-
be! A mögötte érkező meg már nem
tud megállni… 

Sajnos, az elmúlt évben ismét ki-
helyezték a bábut, megint ment a
levél. A bábut eltávolították. Való-
színűleg ebben az évben ismét ki-
helyezik. Akkor megint megy a
levél…

Juhász Péter

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Táblagéptöltés USB-töltőről 

Számta-
lan elektromos szerkezet van a taxikban, amelyeket gyakran
kell tölteni munka közben. Azonban szivargyújtó – általában – csak

egy van az autók-
ban. Természete-
sen lehet kapni szi-
vargyújtó-elosztó-
kat. Akinek új taxi-
ja van, azokban
már sok esetben
ott az USB-csatla-
kozó, például MP
3 hallgatáshoz.

Sokan nem
tudják, hogy
ezekről a csatla-
kozókról lehet
tölteni a táblagé-
pet, a tabletet is!

Mindössze néhány forintért kell venni egy
olyan kábelt, amelynek az egyik végén olyan csatlakozás van, ame-
lyik belemegy az USB a csatlakozóba. A másik vége meg csatlakoz-
tatható a táblagéphez.

Horváth András

Sok autóban már van USB-csatlakozó

Már csak egy megfelelő kábelt kell venni

A bábu nem integet 

Egy balesetveszélyes helyszínnel kevesebb Sokan megijedtek és hirtelen fékeztek
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lyezzük soronként váltogatva az arasznyi
frissen töltött kolbászt, az aprópecsenyét,
és a kebabot, míg a tepsi majdnem megte-
lik. Ekkor felöntjük a fél liter húslevessel, vé-
gül betakarjuk az egészet a káposztaleve-
lekkel. 160-170 fokos sütőben kb. két órán
át sütjük. Az utolsó 20 percben emeljük a
hőmérsékletet. Akkor van kész, ha a sava-
nyúkáposzta-levelek megbarnultak. Az ered-
mény egy illatos, szaftos, szelíden csípős,
savanykás, felejthetetlen étel lesz. Csúszik
rá minden!

Egészségünkre! Farsang közeledtével ak-
tuális lehet a sváb rakottas elkészítése Ná-
latok is! Próbáljátok ki, a siker nem marad
el!

Jó étvágyat: 
Sanyi City 231

Tisztelt kollégák! 
A tél vége felé járva, mielőtt receptemet írni
kezdtem, a neten olvastam a franciaországi
Lyonban zajló szakácsversenyről, melynek
résztvevői között magyar csapat is dolgozik,
s a verseny menüje igen magas fokú tudást
igényel a szakemberektől. Gyöngytyúkból
és pisztrángból csodát művelnek, lehet, ott
kellene tovább képeznem magam…

Most minden esetre szerény tudásom
szerint néhány jóféle itthoni ételről írok,
amit bátran elkészíthetünk magunknak,

vagy barátainknak. A recept külön említé-
se nélkül, csak néhány szóban említe-
ném, hogy január derekán, egy hűvös es-
tén egyik jó szomszédom felajánlott egy
nagyobb nyulat. Másik szomszéd némi
vörös borokat, nékem pedig akadt
Zemplénből vargányagombám, s egyéb

alkatrészeim. Így ebből egy olyasféle
„kanbuli” alakult ki, ahol is elfogyasztot-
tunk nagyobb mennyiségű nyúlpaprikást
vargányagombával, vegyes körettel, s lo-
csolgattuk serényen a vörös borral. Tán
erre mondják, hogy jó mulatság, férfi-
munka volt.

Nos, ezek után sem ültem a babéro-
kon, a „Bosnyákon” járva vettem szép
szeletelt tarját, s mellé sertés-agyvelőt.
Ebből a következőképpen készítettem
vacsorát:

A húsokat klopfoltam, majd sóztam-
borsoztam, kissé fokhagymáztam, ez-
után mindkét oldalán házi disznózsíron
átsütöttem. Egy serpenyőben, szintén
kevés zsíron, fél fej apróra vágott hagy-
mát fonnyasztottam, majd a lehártyázott,
mosott, aprított velőt beleforgattam,
sóztam, borsoztam, s egy teás kanál pi-
ros paprikát is hintettem reá. Így óvato-
san átforgatva mintegy öt percig sütöttem,
s ezzel kész.

Tálalásnál a meleg hússzeletre halmoz-
tam a velőt, s köré hasáb burgonyát terítet-
tem. Szerintem így téli időszakban jó hozzá

a savanyú káposzta, és egy jó fehér bor
(vagy kettő). Elég gyorsan elkészíthető és
laktató étel.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22

Nyúlpaprikás vegyes körettel

Velőshús hasábburgonyával
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Kihagytam egy hónapot, mert sajnos az el-
foglaltságom nem csökkent. Ezért nem je-
lentkeztem.  Most azonban túl vagyok egy
sikeres kolbásztöltésen és a hozzákapcso-
lódó bulin. Sógorom és régi barátaim vet-
tek részt a kolbász készítésében. Igazi kalá-
ka volt. Amíg a társaság egyik fele a töltés-
nél tüsténkedett, a többiek körülöttem
emelgették a kisebb-nagyobb poharakat és
várták a tálalást. 

A menü „könnyű” volt! Könnyű volt-ra inni!
Nézzük mi is készült?

- Orjaleves cérnametélttel
- Sváb rakottas
- Desszert: borsos aprópecsenye + köret-

nek az elmaradhatatlan rozmaringos pirított
krumpli

- Ital: a sör, a bor, a pálinka, a whisky és a
végén a zöld gyógytea

A leves forrásmentesen éjszaka készült.
Fenséges volt. Barátaim többször is repe-
táztak. Jó érzés volt nézni és közreműködni.
Részletesen nem írok a kolbászról, azt már
korábban bemutattam. Az orjalevest min-
denki ismeri és el tudja készíteni. Szóra
sem érdemes, bár nagyon finom! 

A „sváb rakottas” már „más tészta”.
Részben saját ötlet, részben egy Lehel pi-
aci hentes barátom ajánlása alapján ké-
szült.

Nézzük a hozzávalókat:
- 1,5 kg egyszer mosott és összevágott

vecsési savanyú káposzta
- 10 db savanyúkáposzta-levél

- 2 pár frissen töltött, arasznyi darabokra
vágott kolbász

- 1,5 kg kockára vágott rozmaringgal,
borssal, kevés olívaolajjal fűszerezett bur-
gonya, pirítva, vagy nyersen

- 1 kg sózott, borsos, fokhagymás apró-
hús

- 0,5 kg kolbászhúsból készített kebab
- 0,5 l húsleves
- fűszerek: egész kömény, törött bors,

rozmaring, 3-4 db babérlevél
Az elkészítés nagyon egyszerű. Sertés-

zsírral a tepsit kikenjük. Az aljára terítjük
kétujjnyi vastagságban a káposztát. Ízlés
szerint meghintjük köménymaggal és ba-
bérlevéllel. Erre tesszük a kockára vágott
rozmaringos, borsos krumplit, majd erre he-
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Évekkel ezelőtt kihelyeztek egy bá-
but a Vágány utcai gumis műhely-
mellé, amely időnként úgy lengeti a
piros zászlaját, mint egy labdarúgó-
asszisztens a focipálya mellett, ami-
kor aktívvá válik egy passzív leshely-
zet a Jászszentandrás – Jászjákó-
halma megyei rangadón. Vagy inte-
get, mint egy vasutas tolatásvégző
segédszemélyzet, amikor az F 2 for-
galmi utasítást szeretné pontosan
betartani.

Természetesen megkerestem az
illetékes önkormányzatot, ők intéz-

kedtek a balesetveszélyt okozó bá-
bu eltávolításáról. Ugyanis baleset-
veszélyt okoz az, ha a bábu hirtelen
elkezd integetni, az első jármű veze-
tője meg megijed, beletapos a fék-
be! A mögötte érkező meg már nem
tud megállni… 

Sajnos, az elmúlt évben ismét ki-
helyezték a bábut, megint ment a
levél. A bábut eltávolították. Való-
színűleg ebben az évben ismét ki-
helyezik. Akkor megint megy a
levél…

Juhász Péter

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Táblagéptöltés USB-töltőről 

Számta-
lan elektromos szerkezet van a taxikban, amelyeket gyakran
kell tölteni munka közben. Azonban szivargyújtó – általában – csak

egy van az autók-
ban. Természete-
sen lehet kapni szi-
vargyújtó-elosztó-
kat. Akinek új taxi-
ja van, azokban
már sok esetben
ott az USB-csatla-
kozó, például MP
3 hallgatáshoz.

Sokan nem
tudják, hogy
ezekről a csatla-
kozókról lehet
tölteni a táblagé-
pet, a tabletet is!

Mindössze néhány forintért kell venni egy
olyan kábelt, amelynek az egyik végén olyan csatlakozás van, ame-
lyik belemegy az USB a csatlakozóba. A másik vége meg csatlakoz-
tatható a táblagéphez.

Horváth András

Sok autóban már van USB-csatlakozó

Már csak egy megfelelő kábelt kell venni

A bábu nem integet 

Egy balesetveszélyes helyszínnel kevesebb Sokan megijedtek és hirtelen fékeztek
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lyezzük soronként váltogatva az arasznyi
frissen töltött kolbászt, az aprópecsenyét,
és a kebabot, míg a tepsi majdnem megte-
lik. Ekkor felöntjük a fél liter húslevessel, vé-
gül betakarjuk az egészet a káposztaleve-
lekkel. 160-170 fokos sütőben kb. két órán
át sütjük. Az utolsó 20 percben emeljük a
hőmérsékletet. Akkor van kész, ha a sava-
nyúkáposzta-levelek megbarnultak. Az ered-
mény egy illatos, szaftos, szelíden csípős,
savanykás, felejthetetlen étel lesz. Csúszik
rá minden!

Egészségünkre! Farsang közeledtével ak-
tuális lehet a sváb rakottas elkészítése Ná-
latok is! Próbáljátok ki, a siker nem marad
el!

Jó étvágyat: 
Sanyi City 231

Tisztelt kollégák! 
A tél vége felé járva, mielőtt receptemet írni
kezdtem, a neten olvastam a franciaországi
Lyonban zajló szakácsversenyről, melynek
résztvevői között magyar csapat is dolgozik,
s a verseny menüje igen magas fokú tudást
igényel a szakemberektől. Gyöngytyúkból
és pisztrángból csodát művelnek, lehet, ott
kellene tovább képeznem magam…

Most minden esetre szerény tudásom
szerint néhány jóféle itthoni ételről írok,
amit bátran elkészíthetünk magunknak,

vagy barátainknak. A recept külön említé-
se nélkül, csak néhány szóban említe-
ném, hogy január derekán, egy hűvös es-
tén egyik jó szomszédom felajánlott egy
nagyobb nyulat. Másik szomszéd némi
vörös borokat, nékem pedig akadt
Zemplénből vargányagombám, s egyéb

alkatrészeim. Így ebből egy olyasféle
„kanbuli” alakult ki, ahol is elfogyasztot-
tunk nagyobb mennyiségű nyúlpaprikást
vargányagombával, vegyes körettel, s lo-
csolgattuk serényen a vörös borral. Tán
erre mondják, hogy jó mulatság, férfi-
munka volt.

Nos, ezek után sem ültem a babéro-
kon, a „Bosnyákon” járva vettem szép
szeletelt tarját, s mellé sertés-agyvelőt.
Ebből a következőképpen készítettem
vacsorát:

A húsokat klopfoltam, majd sóztam-
borsoztam, kissé fokhagymáztam, ez-
után mindkét oldalán házi disznózsíron
átsütöttem. Egy serpenyőben, szintén
kevés zsíron, fél fej apróra vágott hagy-
mát fonnyasztottam, majd a lehártyázott,
mosott, aprított velőt beleforgattam,
sóztam, borsoztam, s egy teás kanál pi-
ros paprikát is hintettem reá. Így óvato-
san átforgatva mintegy öt percig sütöttem,
s ezzel kész.

Tálalásnál a meleg hússzeletre halmoz-
tam a velőt, s köré hasáb burgonyát terítet-
tem. Szerintem így téli időszakban jó hozzá

a savanyú káposzta, és egy jó fehér bor
(vagy kettő). Elég gyorsan elkészíthető és
laktató étel.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22

Nyúlpaprikás vegyes körettel

Velőshús hasábburgonyával
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1. Utasíthatja-e a taxis a belső világítás
kikapcsolására utasát, ha az egy éjszakai
fuvarban újságot olvas?
a) Igen, mert ezzel megsérti a forgalomban
részt vevő járművek kivilágítására vonatkozó
KRESZ-szabályokat.
b) Csak akkor, ha az illető nem hátul, hanem a
jobb első ülésen foglal helyet.
c) Nem, de ha a belső világítás zavarja a veze-
tésben, akkor megállíthatja taxiját és a fény ki-
kapcsolásáig nem folytatja útját.

2. Elsőbb-
ségadásra
kötelezett-e
a villamos
vezetője az
ú tá t j á rón
á t h a l a d ó
gépkocsik-
nak?
a) Igen. 
b) Nem. 

3. Mit kell tennie, amikor
nagy sebességgel taxijával
a táblával jelzett hely felé
közeledik?
a) Lassítania kell a kanyarodá-

si sebességre, egyenletes sebességgel ka-
nyarodni, majd kifelé jövet újra gyorsíthat. 
b) A kanyarban folyamatos fékezéssel kell mér-
sékelni a tempóját, majd kifelé jövet intenzíven
lehet gyorsítani.
c) A kanyar előtt és kanyar első felében fékez-
ni kell, majd kifelé jövet tartani kell a mérsékelt
tempót.

4. Köteles-e a személyautó vezetője
irányjelzéssel jelezni a járdasziget mellet-
ti továbbhaladásának irányát?

a) Igen, akár jobbról, akár balról kerüli ki a jár-
daszigetet, mindkét esetben irányjelzést kell
adnia. 
b) Legfeljebb akkor, ha a járdaszigetet jobbról
kerülni ki. 
c) Nem, az ilyen esetben, nem kell, de szabad
irányjelzést adnia.

5. Taxizás közben a környezetének mely
részét kell folyamatosan figyelemmel kí-
sérnie?
a) Csak a taxi előtti látóteret. 
b) Csak a taxi előtti és – a visszapillantó tükrök
segítségével – az autó mögötti forgalmat.
c) A közlekedési környezet egészét, vagyis a
taxi előtt, mellett és mögötti környezet esemé-
nyeit.

6. Mikor és hol közlekedik szabályosan a
képen látható gyalogos?

a) Ha a járdán közlekedne. 
b) Ha, mint az a képen is látható, az úttest szé-
lén a menetirány szerinti jobb oldalon közleke-
dik.
c) Ha a menetirány szerinti bal oldalon a jár-
műforgalommal szemben közlekedne.

7. Milyen veszélyre kell szá-
mítania, ha az autópályán
egy ilyen táblát lát?
a) A pálya tisztítását, fenntartá-
sát végző járművek a leállósá-

von a forgalommal szemben közlekednek. 
b) A pálya egyik oldalát útjavítás vagy egyéb
más ok miatt lezárták, és onnan a gépjárműve-
ket a szembejövő forgalom úttestére terelik. 
c) Külön jelzés nélkül ér véget az autópálya. 

8. Tiltja-e az „Állati erővel vont járművel
behajtani tilos” jelzőtábla a lovasok to-
vábbhaladást?

b) Igen. 
c) Nem. 

9. Mit jelez a tábla?
a) Azt, hogy a szemből érkező te-
hergépkocsi elől jobbra kell kitér-
ni. 
b) Nehéz tehergépkocsik részére
kijelölt utat. 
c) Az útkereszteződésben a veszé-

lyes anyagot szállító járműveknek a táblán
megjelölt irányban kell továbbhaladniuk.

10. Várakozhat–e a mozgás-
korlátozott személy, vagy az
őt szállító taxi az ilyen auto-
matával felszerelt parkolóban
a berendezés működtetése
nélkül?
a) Igen, bármikor és bárhol.
b) Csak korlátozott várakozási öve-
zetben és várakozási övezetben.
c) Nem. 

11. Helyesen tette-e a balra bekanyarodni
szándékozó autó vezetője, hogy járművé-
nek első kerekeit már a kanyarodás ívé-
nek  megfelelő szögbe fordította? 

a) Igen.
b) Nem. 

12. A képen látható gyalogosforgalom
irányítására szolgáló készülék zöld – sza-
bad – fényjelzésével egyidejűleg…

a) folyamatos kiegészítő hangjelzést is adhat. 
b) kiegészítő hangjelzést nem adhat. 
c) szaggatott kiegészítő hangjelzést is adhat.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Zajos sikert aratott az 50-es-60-as korosztályú kollégák között az „Ilyen is
volt Budapest” címmel a közelmúltban megjelentetett képes beszámolónk.
Az élményt a City 424-es kollégának, Andrásnak köszönhetjük, aki időt és fá-
radságot nem kímélve gyűjti, rendszerezi, továbbá információkkal látja el gyö-
nyörű fővárosunkról készült képeket. Nézzünk most egy újabb kollekciót:
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Földalatti jön ki

1960-as évek, Zugló, Városliget.
Előttünk az Állatkerti körúton éppen a föld alá, ugye értelemszerű-
en befelé (!) haladó Földalatti szerelvény. Lévén a Földalatti egé-
szen 1973-ig balra hajtott és a Városligetnél bújt ki a föld alól. A hát-
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Zajos sikert aratott az 50-es-60-as korosztályú kollégák között az „Ilyen is
volt Budapest” címmel a közelmúltban megjelentetett képes beszámolónk.
Az élményt a City 424-es kollégának, Andrásnak köszönhetjük, aki időt és fá-
radságot nem kímélve gyűjti, rendszerezi, továbbá információkkal látja el gyö-
nyörű fővárosunkról készült képeket. Nézzünk most egy újabb kollekciót:
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Előttünk az Állatkerti körúton éppen a föld alá, ugye értelemszerű-
en befelé (!) haladó Földalatti szerelvény. Lévén a Földalatti egé-
szen 1973-ig balra hajtott és a Városligetnél bújt ki a föld alól. A hát-
térben a Hősök tere. 2

01
3

, Á
lla

tk
er

ti
 k

ö
rú

t,
 a

W
ü

n
sc

h
 R

ó
b

er
t 

h
íd

ja
 n

ap
ja

in
k

b
an

. A
 m

ai
 e

m
b

er
ek

 t
ö

b
b

-
sé

ge
 n

em
 is

 t
u

d
ja

, h
o

gy
 e

z 
eg

y 
n

em
 a

k
ár

m
ily

en
 h

íd
! E

z 
az

 e
ls

ő
 m

ag
ya

ro
rs

zá
gi

 v
as

-
b

e
to

n
h

íd
. M

a 
o

ly
b

á 
tű

n
ik

, m
in

t 
eg

y 
k

u
ty

as
é

tá
lt

at
ó

...
 P

ed
ig

 e
ze

n
 n

ag
ys

ze
rű

 h
íd

al
at

t 
h

al
ad

t 
a 

F
ö

ld
al

at
ti

 V
ill

am
o

s 
V

as
ú

t 
so

k
-s

o
k

 c
so

d
as

zé
p

 já
rm

ű
ve

. A
z 

eg
yi

k
ir

án
yb

an
 a

 S
zé

ch
en

yi
 F

ü
rd

ő
 m

el
le

tt
i v

ég
ál

lo
m

ás
h

o
z,

 a
 m

ás
ik

 ir
án

yb
an

 b
e 

az
 e

m
-

lé
k

m
ű

ve
k

 a
lá

, a
zt

án
 a

 V
ö

rö
sm

ar
ty

 t
ér

 f
el

é.

H
íd

 a
m

i n
in

cs
 

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  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

Z
u

gl
ig

e
t 

eg
yk

o
r

18
0

0
-a

s 
év

ek
 u

to
ls

ó
 h

ar
m

ad
a,

 Z
u

gl
ig

e
ti

 ú
t 

6
4

. A
 v

ilá
g 

le
gs

ze
b

b
 v

ill
am

o
sm

eg
-

ál
ló

ja
! E

re
d

e
ti

le
g 

vé
gá

llo
m

ás
n

ak
 é

p
ü

lt
, é

s 
n

em
 is

 v
ill

am
o

so
k

n
ak

, h
an

em
 m

ég
a 

ló
va

sú
tn

ak
. 1

8
9

6
-t

ó
l m

ár
 v

ill
am

o
so

k
 já

rt
ak

 m
el

le
tt

e.
 A

 v
ill

am
o

so
k

 a
z 

ép
ü

le
-

te
t 

m
eg

ke
rü

lv
e 

fo
rd

u
lt

ak
 v

is
sz

a.
A

 v
o

n
al

 m
eg

h
o

ss
za

b
b

ít
ás

áv
al

 k
és

ő
b

b
 e

gy
-

sz
er

ű
 (

d
e 

n
ag

ys
ze

rű
!)

 m
eg

ál
ló

 le
tt

.Z
u

gl
ig

e
tb

en
 1

9
7

7.
 ja

n
u

ár
 1

7
-é

n
 h

al
ad

t 
vé

-
gi

g 
u

to
ljá

ra
 a

z 
5

8
-a

s 
vi

lla
m

o
s.

 

V
ö

rö
sm

ar
ty

 t
ér

d
ro

sz
t

19
8

0
-a

s 
év

ek
 e

le
je

,
V

ö
rö

sm
ar

ty
 t

ér
. K

i
em

lé
k

sz
ik

 m
ár

 a
r-

ra
, h

o
gy

 it
t 

is
 v

o
lt

ta
xi

d
ro

sz
t…

 . 
A

 h
át

-
té

rb
en

 a
z

19
4

8
-

19
8

4
-ig

V
ö

rö
sm

ar
-

ty
 c

u
k

rá
sz

d
a.

A
z

ö
ss

ze
s 

eg
yé

b
 id

ő
-

in
te

rv
al

lu
m

b
an

G
er

b
ea

u
d

 c
u

k
rá

sz
-

d
a 

vo
lt

 a
 n

ev
e.

 A
cu

k
rá

sz
d

a 
el

ő
t-

ti
F

ö
ld

al
at

ti
 le

já
ró

se
m

 a
 r

ég
i m

ár
. T

a-
lá

n
 a

 k
an

d
el

áb
er

m
ég

 ig
en

…

Z
u

gl
ig

e
t 

m
a

2
01

3
, Z

u
gl

ig
e

ti
 ú

t 
6

4
. A

 v
ilá

g 
le

gs
ze

b
b

vi
lla

m
o

sm
eg

ál
ló

ja
 n

ap
ja

in
k

b
an

.
K

ö
rb

e-
já

rt
am

, k
ö

rb
ef

én
yk

ép
ez

te
m

. B
o

rz
as

z-
tó

!!!
 H

át
 m

iv
é 

le
tt

 a
 v

ilá
g 

d
ic

ső
sé

ge
...

?!

K
ö

rú
t,

 t
ax

i

19
5

3
. A

 L
en

in
 k

ö
rú

t 
és

 a
 M

aj
ak

o
vs

zk
ij 

u
tc

a 
sa

rk
án

 (
M

a:
 T

er
éz

 k
ö

rú
t,

 K
i-

rá
ly

 u
.)

 J
am

p
ec

o
k

 c
so

d
ál

já
k

 a
  m

o
ci

t,
 t

al
án

: B
M

W
? 

A
 r

en
d

sz
ám

5
 k

a-
ra

k
te

re
s.

A
 K

ö
zé

rt
él

el
m

is
ze

rb
o

lt
o

t 
je

le
n

t 
a 

b
u

d
ap

es
ti

ek
n

ek
 s

zi
n

te
m

in
d

 a
 m

ai
 n

ap
ig

, d
e 

ke
ve

se
n

 t
u

d
já

k
, h

o
gy

 v
al

ó
já

b
an

 a
 K

ö
zs

ég
i É

le
lm

i-
sz

er
ke

re
sk

ed
el

m
i R

t.
 n

ev
én

ek
 r

ö
vi

d
ít

és
e 

vo
lt

. A
 f

u
va

rd
íj-

je
lz

ő
 k

és
zü

lé
k

a 
sz

em
él

y-
 é

s 
te

h
er

ta
xi

ko
n

 n
em

 a
 v

ez
e

tő
 o

ld
al

án
, h

an
em

 a
 k

o
cs

i j
o

b
b

o
ld

al
án

 k
ív

ü
l h

el
ye

zk
ed

e
tt

 e
l. 

H
a 

le
in

te
tt

ék
, a

 v
ez

e
tő

n
ek

 –
 h

a 
n

em
ak

ar
t 

k
is

zá
lln

i é
s 

kö
rb

e 
m

en
n

i –
 jo

b
b

ra
 a

z 
ab

la
ko

n
 k

in
yú

lv
a 

ke
lle

tt
 le

-
cs

ap
n

i (
el

in
d

ít
an

i)
 a

 t
ax

am
é

te
rt

. (
Lá

sd
 a

z 
eg

yk
o

r 
kö

zk
el

e
tű

 p
es

ti
 k

o
cs

-
m

ai
 b

es
zó

lá
st

: „
Le

cs
ap

la
k

, m
in

t 
a 

ta
xi

ó
rá

t.
”)

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  Page 26

A részeget iga-
zoltatják a rend-
õrök: – Neve? 

– Kis Herceg.

– Biztos benne?
– Persze. A ró-

kám itt van a
sarkon…

Sebességellenőrzés
megbújva…
A profi taxisnak jár a szeme, mint a motolla! Pásztázza
a járdát jobb oldalon, kémleli az út bal oldalán parko-
ló autókat. Keresi a sebességmérő rendőrautókat…
De ki gondol arra, hogy a Nagyszőlős úton a befelé jö-
vő oldalon leparkoló rendőrautóból a kifelé haladókat
fényképezik? Pedig ez az igazság. Nincs más hátra,
mint nagyon odafigyelni a „balesetveszélyes” helye-
ken. Van 15-20 olyan útszakasz Budapesten, ahol
rendszeresen, újra és újra végeznek sebességellenőr-
zést. Tóth Tibor

P
ó

tk
o

cs
is

tr
o

li

19
6

0
-a

s 
év

ek
,

Th
ö

kö
ly

 ú
t 

és
 a

H
un

gá
ri

a 
kö

rú
t

ke
re

sz
te

ző
-

dé
s.

A
 k

er
es

z-
te

ző
dé

se
n 

eg
y

7
5

-ö
s 

já
ra

ts
zá

-
m

ú 
pó

tk
o

cs
is

tr
o

lib
us

z 
ha

la
d

át
. A

 H
un

gá
ri

a
kö

rú
t 

tú
lo

ld
a-

lá
n 

pe
di

g
a

R
ák

o
sv

ár
o

s
va

sú
tá

llo
m

ás
,

m
a 

B
ud

ap
es

t-
Z

ug
ló

 v
as

út
ál

-
lo

m
ás

 n
év

en
is

m
er

jü
k.

 A
já

ts
zó

té
r 

he
-

ly
én

 é
pü

lt
 fe

l
ké

ső
bb

 a
 P

es
t

m
eg

ye
i B

ír
ó

-
sá

g. V
ia

d
u

kt
-

va
sú

t

19
0

0
, D

u
n

a
ko

rz
ó

, v
ia

d
u

kt
-

va
sú

t
m

eg
n

yi
-

tá
sa

. A
z 

E
sk

ü
té

r 
(m

a 
M

ár
ci

-
u

s 
15

. t
ér

) 
és

az
 M

TA
 (

M
a-

gy
ar

 T
u

d
o

m
á-

n
yo

s 
A

ka
d

é-
m

ia
) 

kö
zö

tt
ép

ít
et

té
k

.
E

gy
ig

az
án

 g
yö

-
n

yö
rű

 a
ls

ó
-

ár
am

sz
ed

ő
s

vi
lla

m
o

s 
a

p
es

ti
 fe

ls
ő

ra
kp

ar
to

n
. A

ko
rl

át
o

t 
b

iz
to

s
fe

lis
m

er
ed

:
m

a 
a 

2
-e

s 
já

r
o

tt
…

27

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  Page 27



26

Z
u

gl
ig

e
t 

eg
yk

o
r

18
0

0
-a

s 
év

ek
 u

to
ls

ó
 h

ar
m

ad
a,

 Z
u

gl
ig

e
ti

 ú
t 

6
4

. A
 v

ilá
g 

le
gs

ze
b

b
 v

ill
am

o
sm

eg
-

ál
ló

ja
! E

re
d

e
ti

le
g 

vé
gá

llo
m

ás
n

ak
 é

p
ü

lt
, é

s 
n

em
 is

 v
ill

am
o

so
k

n
ak

, h
an

em
 m

ég
a 

ló
va

sú
tn

ak
. 1

8
9

6
-t

ó
l m

ár
 v

ill
am

o
so

k
 já

rt
ak

 m
el

le
tt

e.
 A

 v
ill

am
o

so
k

 a
z 

ép
ü

le
-

te
t 

m
eg

ke
rü

lv
e 

fo
rd

u
lt

ak
 v

is
sz

a.
A

 v
o

n
al

 m
eg

h
o

ss
za

b
b

ít
ás

áv
al

 k
és

ő
b

b
 e

gy
-

sz
er

ű
 (

d
e 

n
ag

ys
ze

rű
!)

 m
eg

ál
ló

 le
tt

.Z
u

gl
ig

e
tb

en
 1

9
7

7.
 ja

n
u

ár
 1

7
-é

n
 h

al
ad

t 
vé

-
gi

g 
u

to
ljá

ra
 a

z 
5

8
-a

s 
vi

lla
m

o
s.

 

V
ö

rö
sm

ar
ty

 t
ér

d
ro

sz
t

19
8

0
-a

s 
év

ek
 e

le
je

,
V

ö
rö

sm
ar

ty
 t

ér
. K

i
em

lé
k

sz
ik

 m
ár

 a
r-

ra
, h

o
gy

 it
t 

is
 v

o
lt

ta
xi

d
ro

sz
t…

 . 
A

 h
át

-
té

rb
en

 a
z

19
4

8
-

19
8

4
-ig

V
ö

rö
sm

ar
-

ty
 c

u
k

rá
sz

d
a.

A
z

ö
ss

ze
s 

eg
yé

b
 id

ő
-

in
te

rv
al

lu
m

b
an

G
er

b
ea

u
d

 c
u

k
rá

sz
-

d
a 

vo
lt

 a
 n

ev
e.

 A
cu

k
rá

sz
d

a 
el

ő
t-

ti
F

ö
ld

al
at

ti
 le

já
ró

se
m

 a
 r

ég
i m

ár
. T

a-
lá

n
 a

 k
an

d
el

áb
er

m
ég

 ig
en

…

Z
u

gl
ig

e
t 

m
a

2
01

3
, Z

u
gl

ig
e

ti
 ú

t 
6

4
. A

 v
ilá

g 
le

gs
ze

b
b

vi
lla

m
o

sm
eg

ál
ló

ja
 n

ap
ja

in
k

b
an

.
K

ö
rb

e-
já

rt
am

, k
ö

rb
ef

én
yk

ép
ez

te
m

. B
o

rz
as

z-
tó

!!!
 H

át
 m

iv
é 

le
tt

 a
 v

ilá
g 

d
ic

ső
sé

ge
...

?!

K
ö

rú
t,

 t
ax

i

19
5

3
. A

 L
en

in
 k

ö
rú

t 
és

 a
 M

aj
ak

o
vs

zk
ij 

u
tc

a 
sa

rk
án

 (
M

a:
 T

er
éz

 k
ö

rú
t,

 K
i-

rá
ly

 u
.)

 J
am

p
ec

o
k

 c
so

d
ál

já
k

 a
  m

o
ci

t,
 t

al
án

: B
M

W
? 

A
 r

en
d

sz
ám

5
 k

a-
ra

k
te

re
s.

A
 K

ö
zé

rt
él

el
m

is
ze

rb
o

lt
o

t 
je

le
n

t 
a 

b
u

d
ap

es
ti

ek
n

ek
 s

zi
n

te
m

in
d

 a
 m

ai
 n

ap
ig

, d
e 

ke
ve

se
n

 t
u

d
já

k
, h

o
gy

 v
al

ó
já

b
an

 a
 K

ö
zs

ég
i É

le
lm

i-
sz

er
ke

re
sk

ed
el

m
i R

t.
 n

ev
én

ek
 r

ö
vi

d
ít

és
e 

vo
lt

. A
 f

u
va

rd
íj-

je
lz

ő
 k

és
zü

lé
k

a 
sz

em
él

y-
 é

s 
te

h
er

ta
xi

ko
n

 n
em

 a
 v

ez
e

tő
 o

ld
al

án
, h

an
em

 a
 k

o
cs

i j
o

b
b

o
ld

al
án

 k
ív

ü
l h

el
ye

zk
ed

e
tt

 e
l. 

H
a 

le
in

te
tt

ék
, a

 v
ez

e
tő

n
ek

 –
 h

a 
n

em
ak

ar
t 

k
is

zá
lln

i é
s 

kö
rb

e 
m

en
n

i –
 jo

b
b

ra
 a

z 
ab

la
ko

n
 k

in
yú

lv
a 

ke
lle

tt
 le

-
cs

ap
n

i (
el

in
d

ít
an

i)
 a

 t
ax

am
é

te
rt

. (
Lá

sd
 a

z 
eg

yk
o

r 
kö

zk
el

e
tű

 p
es

ti
 k

o
cs

-
m

ai
 b

es
zó

lá
st

: „
Le

cs
ap

la
k

, m
in

t 
a 

ta
xi

ó
rá

t.
”)

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  Page 26

A részeget iga-
zoltatják a rend-
õrök: – Neve? 

– Kis Herceg.

– Biztos benne?
– Persze. A ró-

kám itt van a
sarkon…

Sebességellenőrzés
megbújva…
A profi taxisnak jár a szeme, mint a motolla! Pásztázza
a járdát jobb oldalon, kémleli az út bal oldalán parko-
ló autókat. Keresi a sebességmérő rendőrautókat…
De ki gondol arra, hogy a Nagyszőlős úton a befelé jö-
vő oldalon leparkoló rendőrautóból a kifelé haladókat
fényképezik? Pedig ez az igazság. Nincs más hátra,
mint nagyon odafigyelni a „balesetveszélyes” helye-
ken. Van 15-20 olyan útszakasz Budapesten, ahol
rendszeresen, újra és újra végeznek sebességellenőr-
zést. Tóth Tibor
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Ábel bá’ berúgott a vásárban, befe-
küdt a szekér derekába s elaludt. A lovak
elindultak szépen hazafelé, s a kocsma
elott megálltak. Két komája kifogta a lo-
vakat és behajtotta a kocsma mögé. Egy-
szer csak megébred Ábel bá’, s néz körül:

– No, ha én vagyok Kis Ábel, akkó el-
lopták a lovakot... Ha nem én vagyok,
akkó találtam egy szekeret...

* * *
Gyergyóban egy örmény összeszedte a

rossz órákat, kijavította és árulta utána.
Bemegy Ignác bá’ a kereskedésbe, néze-
lõdik, majd megakad a szeme egy falió-
rán.

– Osztán naccságosúr, az az óra ott a
falon jól mejen é?

– Az kérem szépen nagyon jól megy,

csak érteni kell hezza: amikor nyolcat
mutat s tízet üt, akkor fél kilenc.

Ignác bá’ csak vett az örménytõl egy
vekkerórát, az ágya mellé tette s mind-
egyre figyelte, hogy jár-e rendesen. Az
óra aztán éjfél után pár perccel megállt.
Ignác bá’ hátba löki Póli nénit:

– Te Póli, áll a vacak!
– Na hál istennek... Akkó megfordulok!

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 379 396 257
Február 344 365 245

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-tól 2,10%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-

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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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

FEBRUÁR

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (105 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (157 500 Ft) (118 125 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

105 000 Ft 13 388 Ft 10 500 Ft 31 894 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6930 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Február 25.
• Egyéni vállalkozók személyi jöve-
delemadó-bevallásának határideje
• EVA bevallási határidõ

Február 28.
• Éves adómemória kiolvasás és
adatszolgáltatás

Március 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés

Március 15.
• Iparûzési adó elõleg befizetése 
KATA adózók iparûzési adója elsõ
részlet 
• Gépjármûadó befizetése

Fontos határidõk Egy kisfiú nézegeti a családi fotóal-
bumot, és megkérdezi az anyjától:

– Anya, ki ez a göndör hajú, izmos
férfi, aki a kezedet fogja ezen a régi
képen?

– Kisfiam, az az apukád!
– És akkor ki az a kövér, kopasz tag,

aki velünk lakik?!

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
06-1-3-255-255

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (105 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (157 500 Ft) (118 125 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

105 000 Ft 13 388 Ft 10 500 Ft 31 894 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6930 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Február 25.
• Egyéni vállalkozók személyi jöve-
delemadó-bevallásának határideje
• EVA bevallási határidõ

Február 28.
• Éves adómemória kiolvasás és
adatszolgáltatás

Március 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés

Március 15.
• Iparûzési adó elõleg befizetése 
KATA adózók iparûzési adója elsõ
részlet 
• Gépjármûadó befizetése

Fontos határidõk Egy kisfiú nézegeti a családi fotóal-
bumot, és megkérdezi az anyjától:

– Anya, ki ez a göndör hajú, izmos
férfi, aki a kezedet fogja ezen a régi
képen?

– Kisfiam, az az apukád!
– És akkor ki az a kövér, kopasz tag,

aki velünk lakik?!

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
06-1-3-255-255

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00
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KéKétftféle kíéle kívvánságánság Minden nap szorgalmatosan tanult egy
Professor bizonyos ideig tanuló szobájában.
Egykor a szokott időnél tovább tanulván, hozzá
menne a felesége, kit megkérdvén: 

Mit keres? Ez azt felelé, hogy néki valamit akar-
na mondani.

Mit? 
Azt, úgymond, kedves férjem, hogy én nagyon

szeretnék könyvvé változni.  
És miért, kincsem? 
Azért, mivel kegyelmed mindég azokon töri a

fejét, azokba egészen bémerült.
Jól van – mondta a tudós férfi –, a nékem is tet-

szene, de úgy, hogy kalendárium lennél.
S miért kalendárium, édes férjem?
Mivel, úgymond, azt minden esztendőben újat

keres az ember.
Almanach az 1922. évre

Kner Izidor kiadása, Gyoma 
(Juhász Péter gyűjteményéből)
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Jön egy nõ az orvosi rendelõ-
be, megdagadt orral. 

Az orvos kérdezi: – Mi történt
magával? 

– Egy méh – válaszol a nõ... 
– Rászállt az orrára? 
– Igen. 
– És megcsípte? 
– Nem volt ideje, mert a fér-

jem leütötte a lapáttal. 
* * *

A tizedes elküldi a katonát,
hogy nézze meg, ott van-e a bo-
kor mögött. A katona visszajön.
Kérdi a tizedes: 

– Na, mit látott, ott vagyok? 
– Igen, uram, ott van! Le van

takarva egy adag vécépapírral. 

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00
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A legendákról
Történt, hogy az újságírók megkérdezték a
híres olasz írót: – Igaz-e, hogy Julius Cae-
sar leszármazottja? – Teljességgel kizárt –
válaszolt az író –, ám az igaz, hogy ez a le-
genda kétezer év óta szívósan tartja magát
a családunkban...

Mi tagadás, szeretem a legendákat. Adok
három közepes regényt (no, hat közepes
verset) egy használható, masszív, régi jó le-
gendáért. Főleg olyanért, amin el lehet me-
rengeni, amit tovább lehet gondolni, ki le-
het színezni. És egy csöppet sem érdekel a
hitelessége. Ha jól ki van találva...

A Lehel vezér kürtjének legendája volt az
első, amivel megismerkedtem kisgyerek ko-
romban. Álltam a jászberényi múzeum vitrin-
je előtt, és néztem a kürtöt. Ni, ott a kitört
rész a tetején! A bizonyság, hogy a heves
természetű Lehel kupán vágta a császárt.
Különben mitül csorbult volna, he? Nyugtat-
gattak, hogy az nem úgy volt, hogy az nem
is a vezér kürtje, de én makacskodtam. Im-
ponált, hogy ezzel a kürttel vágta kupán, és
slussz.

Később persze már magam is olvastam a
XIII. századi Kézai Simontól: „A ki illyest
hisz, elméje gyenge voltát árulja el...” Ám le-
gyen. Viszonzásul elárulom, hogy ráadásul
még hiszek is a legendáknak. Kicsinek is,
meg nagynak is. Ne is tessenek lebeszélni
erről, okom van hinni. Akinek meg fenntar-
tásai vannak, legalább annyit ismerjen el:
minden legendában ott a valóság egy sze-
letkéje, de hogy az melyik, ugyan ki tudná?
Elmondom, hogyan jártam az egyik kedves
legendámmal:

Nagy Szent Gergely pápa az időszámítá-
sunk utáni ötszázas évek második felének
kimagasló egyházfője volt. Előkelő római
családból származott, palotájuk a Caelius-
dombon állt, és Gergely a megválasztása
után valószínűleg (vagyis minden bizony-
nyal) innen irányította az egyház ügyeit (a
pápák majd csak 1300-as években költöz-
tek a Vatikánba). Ő a névadója a Gregorián-
dallamoknak, ő gyűjtötte össze és tette a
misék részeivé ezeket az egyszólamú éne-
keket. Szociális érzékenységét bizonyítja,
hogy időnként meghívott és megvendégelt
tizenkét római szegénysorsút. 

A legenda szerint, éppen az egyik nagy-
csütörtökön, szólt a kancellárjának, hogy
gyűjtse össze a szegényeket, ültesse le
őket egy asztalhoz, oszt majd ő is jön nem-
sokára. Meg is érkezett, ám az asztalnál
nem tizenketten ültek, hanem tizenhárman.
De a tizenharmadikat csak Gergely látta,
mert az bizony egy fényességes angyal volt,
akit egyenest a mennyből küldtek Gergely
megjutalmazására. (Állítólag ez a legenda
volt az alapja annak a hiedelemnek, hogy ti-

zenhárman az asztalhoz ülni szerencsétlen-
séget jelent, és ezért röpült ide, a pápa se-
gítségére az angyal.)

Ezt a szimpatikus legendát a magam
használatára ifjú koromban kissé átdramati-
záltam. Tehát: ott ül a valószínűleg igen
nagy, hosszú asztalnál a tizenkét éhes sze-
gény. Falnak, csámcsognak, habzsolnak és
szörcsögnek, már ahogy az éhes emberek.
Ott ül a pápa is az asztal egyik végén. Nézi
őket nagy örömmel. Hát egyszer csak

szárnysurrogás, levegőfodrozódás, és
hopp!, ott áll az angyal fehér ruhában, szár-
nyasan, ahogy köll. Odamén a nagy asztal-
hoz, mosolyogva biccent, majd megkérdezi
az egyik szegényt: – Bocsánat, szabad ez a
hely? – s mutat a pápával szembeni székre.
A megkérdezett nem tud válaszolni, mert te-
li van a szája, csak bólint, hogy igen. Az an-
gyal köszöni, illedelmesen összecsukja ha-
talmas hófehér szárnyait, majd mint a frak-
kos zongorista a zongoraszék előtt, épp
úgy felhajtja kissé a szárnyak alját, s leül az
asztalhoz. Körbenéz, nagyon meg lehet elé-
gedve a látvánnyal, mert mosolyogva oda-
szól Gergely pápának: „Ez bizony Istennek
tetsző cselekedet...”

Asztalbontás után mind felállnak, mennek
a dolguk után, a szegények hazacsámpáz-
nak, a pápa a hivatalába siet, az angyal
meg fölröpül a mennyországba. Csak a sú-
lyos, nehéz asztal marad a helyén...

Az ember agya úgy lehet megszerkeszt-
ve, hogy időnkint automatikusan szelektál.
Már ugye nyilvánvalóan azért, hogy helyet
adjon benne újabb szamárságoknak. Így
hát idő múltával feledve a pápa, az angyal,
az asztal, amikor egyszer csak jött a hír: le-
het menni Rómába.

Rómában abszolút haszontalan az a mon-
dás, hogy „Járt utat járatlanért el ne hagyj!”.
A jólnevelten, illedelmesen végigtalpalt „kö-
telezően megtekintendők” után indulás
(menekülés) a csendesebb, a turistáktól
megkímélt, elhagyatottabb tájak felé. De
ugyan merre? Térkép nincs. Annyit tudok,
hogy elhagytam a Lateránt, és baktatok a
széles és forgalmas Via S. Stefano
Rotondón. De nini, az enyhe kanyar előtt
egy kis kőkapu, azon túl keskeny út vezet,
no bátran előre, most megyünk a csöndbe,
ez a szép nevű Via di San Paolo della
Croce... de milyen út is ez! Időnkint tágas
térségre látni az enyhén emelkedő útról,
azon hatalmas, rőt színű kolostoregyüttes,
magas, égbe nyúló harangtoronnyal jobbra,
olvasom a táblát, ez a Santi Giovanni e
Paolo, igen híres hely, képekről már több-
ször láttam, majd boltívek, átereszek a sétá-
ló feje fölött, aztán jobbra megint egy kolos-
tor, szürkésfehér színű, hosszan elnyúló, és
zöld, zöld mindenütt, abból jut rácsozatra,
kőkerítésre, falra, szoborcsonkra, fehéren
szikrázó ókori romokra.

Kerti rácsozatra fölfutó színes virágfüzér
látványa után a hosszú, keskeny utca véget
ér. Kis kerek tér jön, végre megint egy táb-
la, el lehet olvasni, ez a Piazza di San
Gregorio, tehát a Caelius-dombon vagyok,
Róma hét dombjainak egyikén. Tényleg
domb, nem a legmagasabb, mert az a
Capitolium, de a táj innétől is nagyon szép.
Esernyőfák, mandulafenyők, olyanok, mint
ha zsiráfok nyújtanák ki fejüket a bokrokból.
A tér fölött balra, széles lépcsősor tetején,
barokk homlokzatú templom, mögötte söté-
tebb, vaskos kolostortömb. Ez itten vélhető-
en Nagy Szent Gergely emléktemploma,
nyugtázom magamban, de már fáradtan. Be
sem megyek, minek: az egyik római barokk
templom ugyanolyan, mint a másik római
barokk templom – nyegléskedek és nyű-
gösködök, mennék vissza a szállásra. Ám a
templom bal oldalától kőfal húzódik, rajta ki-
csi kőkapu. Nyitva, oda még muszáj bemen-
nem. Kert ez, három kápolnával, itt úgy hív-
ják: oratoriumok, egymás mellett. Eddig élő
embert Caeliuson nem láttam, itt már van-
nak, mennek egyik oratoriumtól a másikig.
Csapódok azokhoz, akik a szélső, legré-
gibbnek látszóhoz mennek. Mielőtt belép-
nék, elolvasom az ajtó fölött a vésett írást:
Triclinium pauperum. Még mindig nem kap-
csolok, fáradt vagyok, de bent hűvösség,

Kosztolányi Dezső: 
Róma

És mind elém jön, aki meghalt,
a rozoga kis templomajtón.
Hétszáz sovány fej integet be,
hétszáz szikár kis öregasszony.
Mind ükanyáim. Egykor ők is
jártak homályos templomokba,
szentelt vizet hánytak magukra,
keresztet csókoltak zokogva.
A szentmiséken sírdogáltak,
az oltárok elé omoltak,
s mostan fehér váz-ujjaikkal
meg-megfenyítenek a holtak.
Megrészegülök az örömtől,
kinyíl a menny és újra látok:
gyónószékek homályos öble,
meggyszínű, ibolya talárok,
térdtől kopott, süppedt kövek ti,
hosszú imák és örökélet,
fehér, piros, lila papocskák,
halvány mártírok, néma mécsek,
ó tömjénfüst, ó tiszta mámor,
aranykehely aranyborából,
ó régi rózsa, lágy aróma,
ó Róma, Róma, Róma, Róma.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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KéKétftféle kíéle kívvánságánság Minden nap szorgalmatosan tanult egy
Professor bizonyos ideig tanuló szobájában.
Egykor a szokott időnél tovább tanulván, hozzá
menne a felesége, kit megkérdvén: 

Mit keres? Ez azt felelé, hogy néki valamit akar-
na mondani.

Mit? 
Azt, úgymond, kedves férjem, hogy én nagyon

szeretnék könyvvé változni.  
És miért, kincsem? 
Azért, mivel kegyelmed mindég azokon töri a

fejét, azokba egészen bémerült.
Jól van – mondta a tudós férfi –, a nékem is tet-

szene, de úgy, hogy kalendárium lennél.
S miért kalendárium, édes férjem?
Mivel, úgymond, azt minden esztendőben újat

keres az ember.
Almanach az 1922. évre

Kner Izidor kiadása, Gyoma 
(Juhász Péter gyűjteményéből)

32

Jön egy nõ az orvosi rendelõ-
be, megdagadt orral. 

Az orvos kérdezi: – Mi történt
magával? 

– Egy méh – válaszol a nõ... 
– Rászállt az orrára? 
– Igen. 
– És megcsípte? 
– Nem volt ideje, mert a fér-

jem leütötte a lapáttal. 
* * *

A tizedes elküldi a katonát,
hogy nézze meg, ott van-e a bo-
kor mögött. A katona visszajön.
Kérdi a tizedes: 

– Na, mit látott, ott vagyok? 
– Igen, uram, ott van! Le van

takarva egy adag vécépapírral. 

Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
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Krisztina krt. 99. 
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Ügyfélfogadás: 
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Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00
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A legendákról
Történt, hogy az újságírók megkérdezték a
híres olasz írót: – Igaz-e, hogy Julius Cae-
sar leszármazottja? – Teljességgel kizárt –
válaszolt az író –, ám az igaz, hogy ez a le-
genda kétezer év óta szívósan tartja magát
a családunkban...

Mi tagadás, szeretem a legendákat. Adok
három közepes regényt (no, hat közepes
verset) egy használható, masszív, régi jó le-
gendáért. Főleg olyanért, amin el lehet me-
rengeni, amit tovább lehet gondolni, ki le-
het színezni. És egy csöppet sem érdekel a
hitelessége. Ha jól ki van találva...

A Lehel vezér kürtjének legendája volt az
első, amivel megismerkedtem kisgyerek ko-
romban. Álltam a jászberényi múzeum vitrin-
je előtt, és néztem a kürtöt. Ni, ott a kitört
rész a tetején! A bizonyság, hogy a heves
természetű Lehel kupán vágta a császárt.
Különben mitül csorbult volna, he? Nyugtat-
gattak, hogy az nem úgy volt, hogy az nem
is a vezér kürtje, de én makacskodtam. Im-
ponált, hogy ezzel a kürttel vágta kupán, és
slussz.

Később persze már magam is olvastam a
XIII. századi Kézai Simontól: „A ki illyest
hisz, elméje gyenge voltát árulja el...” Ám le-
gyen. Viszonzásul elárulom, hogy ráadásul
még hiszek is a legendáknak. Kicsinek is,
meg nagynak is. Ne is tessenek lebeszélni
erről, okom van hinni. Akinek meg fenntar-
tásai vannak, legalább annyit ismerjen el:
minden legendában ott a valóság egy sze-
letkéje, de hogy az melyik, ugyan ki tudná?
Elmondom, hogyan jártam az egyik kedves
legendámmal:

Nagy Szent Gergely pápa az időszámítá-
sunk utáni ötszázas évek második felének
kimagasló egyházfője volt. Előkelő római
családból származott, palotájuk a Caelius-
dombon állt, és Gergely a megválasztása
után valószínűleg (vagyis minden bizony-
nyal) innen irányította az egyház ügyeit (a
pápák majd csak 1300-as években költöz-
tek a Vatikánba). Ő a névadója a Gregorián-
dallamoknak, ő gyűjtötte össze és tette a
misék részeivé ezeket az egyszólamú éne-
keket. Szociális érzékenységét bizonyítja,
hogy időnként meghívott és megvendégelt
tizenkét római szegénysorsút. 

A legenda szerint, éppen az egyik nagy-
csütörtökön, szólt a kancellárjának, hogy
gyűjtse össze a szegényeket, ültesse le
őket egy asztalhoz, oszt majd ő is jön nem-
sokára. Meg is érkezett, ám az asztalnál
nem tizenketten ültek, hanem tizenhárman.
De a tizenharmadikat csak Gergely látta,
mert az bizony egy fényességes angyal volt,
akit egyenest a mennyből küldtek Gergely
megjutalmazására. (Állítólag ez a legenda
volt az alapja annak a hiedelemnek, hogy ti-

zenhárman az asztalhoz ülni szerencsétlen-
séget jelent, és ezért röpült ide, a pápa se-
gítségére az angyal.)

Ezt a szimpatikus legendát a magam
használatára ifjú koromban kissé átdramati-
záltam. Tehát: ott ül a valószínűleg igen
nagy, hosszú asztalnál a tizenkét éhes sze-
gény. Falnak, csámcsognak, habzsolnak és
szörcsögnek, már ahogy az éhes emberek.
Ott ül a pápa is az asztal egyik végén. Nézi
őket nagy örömmel. Hát egyszer csak

szárnysurrogás, levegőfodrozódás, és
hopp!, ott áll az angyal fehér ruhában, szár-
nyasan, ahogy köll. Odamén a nagy asztal-
hoz, mosolyogva biccent, majd megkérdezi
az egyik szegényt: – Bocsánat, szabad ez a
hely? – s mutat a pápával szembeni székre.
A megkérdezett nem tud válaszolni, mert te-
li van a szája, csak bólint, hogy igen. Az an-
gyal köszöni, illedelmesen összecsukja ha-
talmas hófehér szárnyait, majd mint a frak-
kos zongorista a zongoraszék előtt, épp
úgy felhajtja kissé a szárnyak alját, s leül az
asztalhoz. Körbenéz, nagyon meg lehet elé-
gedve a látvánnyal, mert mosolyogva oda-
szól Gergely pápának: „Ez bizony Istennek
tetsző cselekedet...”

Asztalbontás után mind felállnak, mennek
a dolguk után, a szegények hazacsámpáz-
nak, a pápa a hivatalába siet, az angyal
meg fölröpül a mennyországba. Csak a sú-
lyos, nehéz asztal marad a helyén...

Az ember agya úgy lehet megszerkeszt-
ve, hogy időnkint automatikusan szelektál.
Már ugye nyilvánvalóan azért, hogy helyet
adjon benne újabb szamárságoknak. Így
hát idő múltával feledve a pápa, az angyal,
az asztal, amikor egyszer csak jött a hír: le-
het menni Rómába.

Rómában abszolút haszontalan az a mon-
dás, hogy „Járt utat járatlanért el ne hagyj!”.
A jólnevelten, illedelmesen végigtalpalt „kö-
telezően megtekintendők” után indulás
(menekülés) a csendesebb, a turistáktól
megkímélt, elhagyatottabb tájak felé. De
ugyan merre? Térkép nincs. Annyit tudok,
hogy elhagytam a Lateránt, és baktatok a
széles és forgalmas Via S. Stefano
Rotondón. De nini, az enyhe kanyar előtt
egy kis kőkapu, azon túl keskeny út vezet,
no bátran előre, most megyünk a csöndbe,
ez a szép nevű Via di San Paolo della
Croce... de milyen út is ez! Időnkint tágas
térségre látni az enyhén emelkedő útról,
azon hatalmas, rőt színű kolostoregyüttes,
magas, égbe nyúló harangtoronnyal jobbra,
olvasom a táblát, ez a Santi Giovanni e
Paolo, igen híres hely, képekről már több-
ször láttam, majd boltívek, átereszek a sétá-
ló feje fölött, aztán jobbra megint egy kolos-
tor, szürkésfehér színű, hosszan elnyúló, és
zöld, zöld mindenütt, abból jut rácsozatra,
kőkerítésre, falra, szoborcsonkra, fehéren
szikrázó ókori romokra.

Kerti rácsozatra fölfutó színes virágfüzér
látványa után a hosszú, keskeny utca véget
ér. Kis kerek tér jön, végre megint egy táb-
la, el lehet olvasni, ez a Piazza di San
Gregorio, tehát a Caelius-dombon vagyok,
Róma hét dombjainak egyikén. Tényleg
domb, nem a legmagasabb, mert az a
Capitolium, de a táj innétől is nagyon szép.
Esernyőfák, mandulafenyők, olyanok, mint
ha zsiráfok nyújtanák ki fejüket a bokrokból.
A tér fölött balra, széles lépcsősor tetején,
barokk homlokzatú templom, mögötte söté-
tebb, vaskos kolostortömb. Ez itten vélhető-
en Nagy Szent Gergely emléktemploma,
nyugtázom magamban, de már fáradtan. Be
sem megyek, minek: az egyik római barokk
templom ugyanolyan, mint a másik római
barokk templom – nyegléskedek és nyű-
gösködök, mennék vissza a szállásra. Ám a
templom bal oldalától kőfal húzódik, rajta ki-
csi kőkapu. Nyitva, oda még muszáj bemen-
nem. Kert ez, három kápolnával, itt úgy hív-
ják: oratoriumok, egymás mellett. Eddig élő
embert Caeliuson nem láttam, itt már van-
nak, mennek egyik oratoriumtól a másikig.
Csapódok azokhoz, akik a szélső, legré-
gibbnek látszóhoz mennek. Mielőtt belép-
nék, elolvasom az ajtó fölött a vésett írást:
Triclinium pauperum. Még mindig nem kap-
csolok, fáradt vagyok, de bent hűvösség,

Kosztolányi Dezső: 
Róma

És mind elém jön, aki meghalt,
a rozoga kis templomajtón.
Hétszáz sovány fej integet be,
hétszáz szikár kis öregasszony.
Mind ükanyáim. Egykor ők is
jártak homályos templomokba,
szentelt vizet hánytak magukra,
keresztet csókoltak zokogva.
A szentmiséken sírdogáltak,
az oltárok elé omoltak,
s mostan fehér váz-ujjaikkal
meg-megfenyítenek a holtak.
Megrészegülök az örömtől,
kinyíl a menny és újra látok:
gyónószékek homályos öble,
meggyszínű, ibolya talárok,
térdtől kopott, süppedt kövek ti,
hosszú imák és örökélet,
fehér, piros, lila papocskák,
halvány mártírok, néma mécsek,
ó tömjénfüst, ó tiszta mámor,
aranykehely aranyborából,
ó régi rózsa, lágy aróma,
ó Róma, Róma, Róma, Róma.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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kőpadló, freskók körben, szemben oltár he-
lyett szobor, közelebb megyek, olvasom,
Nagy Szent Gergely pápa, a márványszo-
bor jobb lába kissé előre nyújtva. Vissza a
terem közepére, itt hosszú téglalap alakú
vaskos márványasztal áll, fura, egymásnak
hátat fordító griffmadarak formálják a lábát
elöl-hátul. Csak eztán néztem meg az asztal
tetejét. Tizenkét stilizált kereszt látható raj-
ta, egymástól egyenlő távolságra, és közé-
pütt a felírat, amely lefordítva nagyjából így

hangzik: „Itt látta vendégül Nagy Szent Ger-
gely a szegényeket, és tizenharmadiknak
ide ült az angyal”.

De hiszen ez az én ifjúkori legendabeli
asztalom! – És persze ott a homlokzaton a
felirat: „Szegények asztala”. Noméghogy!
Hát nem rám szakadt a legenda! Igen bi-
zony, itt született Gergely, itt élt, itt dolgo-
zott, ez itt, ez a domb, a Caelius, mai nyel-
ven a Celio épp oly szent hely, mint a
Laterán vagy a Vatikán.

Nézem az asztalt, körbejárom többször
is, alánézek, hozzányúlni nem merek, már
gyanús is lehetek másoknak. De most per-
sze sehol az angyal.

Kimegyek a fénybe, a kijáratnál megbot-
lok a saját lábamba, mert közben arra gon-
dolok: Nem lehet ám büntetlenül legendá-
kat olvasgatni, mert előbb vagy utóbb, va-
gyis mindenképpen és szükségszerűen,
akár akarjuk, akár nem belebotlunk a való-
ságba...
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Csíkdánfalván egy
arra járó turista meg-
szólít egy fa árnyéká-
ban heverõ embert:

– Aggyonisten, bá-
tyám! Hogy ment a
munka az idén?

– Ajjól ment kérem
szépen, nem panasz-
kodhatom. Fát kellett
volna vágjak de jött
egy nagy vihar s elin-
tézte, aztán búrjánt
kellett volna kaszáljak,
de egy ménku belé csa-
pott s meggyúlt az
egész, így aztán asse
kellett megcsinálni...

– S most micsinál bá-
tyám?

– Há én itt várom,
hogy egy kicsi fod-

rengés kivesse a fõdbõl
a pityókámot!

* * *
Két barátnõ beszél-

get: 
– Te mióta dohány-

zol? 
– Amióta a férjem

korábban jött haza egy
kiküldetésbõl, és egy
csikket talált a hamu-
tartóban. 

* * *
Két férfi beszélget:
– Képzeld, a múltkor

ellopták a feleségem
hitelkártyáját!

– És, tettél feljelen-
tést?

– Dehogy tettem, a
rabló jóval kevesebbet
költ, mint az asszony!

A nemzetközi elitben 

Világbajnok magyar autószerelők

Világbajnoknak lenni vagy akár dobogón végezni világverse-
nyen szép eredmény, s természetesen nem csak a sportban,
hanem egy szakmában is elismerésre méltó teljesítmény.

Nyilvánvaló, hogy a győztesek mögött is kiváló szakembe-
rek vannak, akik a gépjármű-tulajdonosok autóit szervizelik,
javítják. Ez kiemelkedő biztonságot jelent abban, hogy a jár-
művek kiváló állapotban kerülnek ki a szervizekből.  

A hazai szerelők felkészültségét jelzi, hogy a közelmúltban
sok kiemelkedő magyar diadal született a szakmai világbaj-
nokságokon.

2013-ban Vízkeleti János (Autócent Kft), Répárszky Róbert
(Dunakanyar Autócentrum Kft.) és Lövei Péter (Miskolc Autó
Kft.) nyerték meg a világbajnokságot.  

2014-ben a Katona József (Fábián Kft., Székesfehérvár),
Kain Dénes (Gablini M3), Tóth János (Autós Mobil Kft.), vala-
mint Tóth József (Fábián Kft., Budapest) műszaki tanácsadók
nyertek első díjat egy 5000 fős mezőnyben. Bertók János
(Palota Automobil Kft.) és Varga Tibor a debreceni OMP Au-
tóház szervizvezetője pedig második helyezést szereztek.

Méltán lehet az egész autós szakma büszke ezekre az
eredményekre és szakemberekre.

Gratulálunk és köszönjük.
MGE

A BKK válasza 
Összegyűjtöttem azokat a problémákat, amelyek felmerültek az elmúlt
időszakban a budapesti taxizással kapcsolatban, és elküldtem Budapest
főpolgármesterének, illetve a Budapesti Közlekedési Központ vezetőjé-
nek. (Fehér rendszámos „taxik”, minősítéssel rendelkező nyilvánvalóan
nem „minősített” taxik és a Budapesten szolgáltató vidéki taxisok.) A vá-
lasz rövidítve. (Kiemelés tőlem J. P.)

Társaságunkhoz érkezett, a Főpolgármester úr részére küldött levelével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A bejelentésben szereplő visszásságokról természetesen tudunk és
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek megszűnjenek. Mun-
kánkhoz szíves türelmét kérjük, mert Társaságunk a becsületes
taxiszolgáltatók érdekében dolgozik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. 
Várkonyi Ágnes 

Budapesti Közlekedési Központ
Köszönjünk a választ, elfogadjuk. De továbbra is jelezzük a gondokat,
mindaddig, amíg azok meg nem szűnnek…

Juhász Péter

Rendőrök keresték a pszichiátriai gondozottat

Taxival szökött meg az urológiáról
Otthona közelében találták meg a rendőrök azt az idős pszichiát-
riai gondozottat, aki urológiai kezeléséről próbált meg engedély
nélkül haza menni. Az idős gondozott terve majdnem sikerült, ám
az egyenruhások még azelőtt találtak rá, mielőtt beléphetett vol-
na otthona kapuján.

Hiába figyelte két nővér is az idős
beteget, mégis sikerült megszöknie
a győri Petz kórházból. A nénit az
urológiai osztályon kezelték a Vasvá-
ri Pál úti, központi szárnyban. On-
nan szállították volna vissza a Zrínyi
utcai pszichiátriára, ahol szintén ke-
zelés alatt állt. Hírügynökségi jelen-
tésből úgy tudni, a nővéreknek pár
percre el kellett menniük a beteg
mellől egy műtéthez segíteni, a
hölgy ekkor használta ki az alkalmat. 

A recepción taxit hívott magának,
megadta a győri lakcímét, és távo-
zott. Az ápolók amint észrevették,
hogy a beteg eltűnt, hívták a rendőr-
séget. Nem kell mondani, milyen ve-
szélynek lett volna kitéve az időskori
demenciával kezelt páciens ebben
az időben, ha az utcán köt ki. Sze-
rencsére nem esett baja. A járőrök
legelőször a beteg állandó lakcímén

keresték az eltűnt asszonyt, ám ott
senki nem nyitott ajtót, ezért a kör-
nyező utcákat is ellenőrizni kezdték. 

Végül a szomszédos házak egyi-
kében találták meg. Egy ott lakó fia-
tal nő vette észre a meglehetősen
lengén öltözött idős embert, és
beengedte meleg lakásába. Miután
észrevette zavartságát, bizonyossá
vált benne, hogy a befogadott
egyén orvosi kezelés alatt áll, így
azonnal értesítette a rendőröket,
akik a mentőkkel közösen érkeztek
a címre. 

Az idős asszonyt visszaszállították
a pszichiátriára, ahol mind a gondo-
zása, mind pedig a felügyelete bizto-
sított. Az ápolók bíznak benne, hogy
hasonló eset nem fog előfordulni,
erre kiemelt figyelmet fordítanak
kórházi kezelés esetén is. 

k.z.t.

A magyarországi márkaszervizekben dolgozó szakem-
berek évről évre tanúbizonyságot tehetnek tudásukról,
több gépjárműgyártó rendez rangos versenyt munkatár-
sainak hazai és nemzetközi környezetben egyaránt.
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I. Alkotás utca

A Déli pályaudvar felső taxiál-
lomásáról dolgozó kollégák észrevétele, hogy sok gond van a taxi-
állomás mellett parkoló autókkal, meg kellene szüntetni ott a parko-
lást. Ugyanis, ha egy autó be akar menni a parkolóba, vagy ki akar
jönni, akkor a taxiknak el kell hagyni a taxiállomást, előre kell menni,
vagy vissza kell tolatni a forgalmi sávokba, és ez mind balesetveszé-
lyes helyzetet teremt. 
VIII. József körút 86. 

A Corvin mozi előtt a
Kisfaludy közben (mostani nevén: Corvin közben) mindig volt taxiál-
lomás. Azonban ez a terület is gyalogos övezet lett, a járművek ki-
szorultak, a taxiállomás egy eldugott helyre, az Üllői útra került, az
árkádok mellé. Miután nagy a taxiigény a mozi előtt, a bevásárlóköz-
pont bejáratának közelében, a taxik rendszeresen megállnak itt.
Célszerű lenne kialakítani egy két férőhelyes taxiállomást az autó-
busz-állomás és a rakodási terület között. 

XIII. Béke út

A Fáy utcai piac bezá-
rásakor leértékelődött a Béke úton lévő taxiállomás, de azért
szükség van rá, éppen ezért kérjük pótolni a TAXIÁLLOMÁS jel-
zőtáblát.
XIII. Margitsziget 

A margitszigeti szállodáktól dolgozó kolléga jelezte,
hogy megszűnt a taxiállomás a Nagyszálló előtt, ráadásul ismét be-
vezették az időkorlátozást a taxisoknak is. Tarthatatlan helyzet az,
ha egy szálloda előtt, valamint a Nagyrétnél egy turisztikai pontnál
nincs taxiállomás! Az elektromos autók korlátozás nélkül állhatnak a
standjaikon, a taxik meg nem. Micsoda megkülönböztetés! Kérjük
vissza a taxiállomást! 

Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban

– Lehet, hogy nagyon
rosszul vezet a felesé-
gem? Ma a GPS nem az út-
vonalat mondta, hanem a
Miatyánkot…

* * *
– A bíró azért van, hogy

eldöntse, kinek van jobb
ügyvédje.

– Addig vállalj gyereket,
amíg a szüleid elég fiata-
lok ahhoz, hogy gondos-
kodni tudjanak róluk.

XIII. Béke út: Elvitték a Taxiállomás táblátXII. Alkotás utca: Civil autók mi-
att kell kitolatgatni a drosztról

XIII. Margit-
sziget: Ez
nem jó hír...

VIII. József krt.: Kellene egy ta-
xiállomás a Corvin mozi elé

XIII. Margitsziget: Meg-
szűnt a taxiállomás

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:27  Page 35



kőpadló, freskók körben, szemben oltár he-
lyett szobor, közelebb megyek, olvasom,
Nagy Szent Gergely pápa, a márványszo-
bor jobb lába kissé előre nyújtva. Vissza a
terem közepére, itt hosszú téglalap alakú
vaskos márványasztal áll, fura, egymásnak
hátat fordító griffmadarak formálják a lábát
elöl-hátul. Csak eztán néztem meg az asztal
tetejét. Tizenkét stilizált kereszt látható raj-
ta, egymástól egyenlő távolságra, és közé-
pütt a felírat, amely lefordítva nagyjából így

hangzik: „Itt látta vendégül Nagy Szent Ger-
gely a szegényeket, és tizenharmadiknak
ide ült az angyal”.

De hiszen ez az én ifjúkori legendabeli
asztalom! – És persze ott a homlokzaton a
felirat: „Szegények asztala”. Noméghogy!
Hát nem rám szakadt a legenda! Igen bi-
zony, itt született Gergely, itt élt, itt dolgo-
zott, ez itt, ez a domb, a Caelius, mai nyel-
ven a Celio épp oly szent hely, mint a
Laterán vagy a Vatikán.

Nézem az asztalt, körbejárom többször
is, alánézek, hozzányúlni nem merek, már
gyanús is lehetek másoknak. De most per-
sze sehol az angyal.

Kimegyek a fénybe, a kijáratnál megbot-
lok a saját lábamba, mert közben arra gon-
dolok: Nem lehet ám büntetlenül legendá-
kat olvasgatni, mert előbb vagy utóbb, va-
gyis mindenképpen és szükségszerűen,
akár akarjuk, akár nem belebotlunk a való-
ságba...
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Csíkdánfalván egy
arra járó turista meg-
szólít egy fa árnyéká-
ban heverõ embert:

– Aggyonisten, bá-
tyám! Hogy ment a
munka az idén?

– Ajjól ment kérem
szépen, nem panasz-
kodhatom. Fát kellett
volna vágjak de jött
egy nagy vihar s elin-
tézte, aztán búrjánt
kellett volna kaszáljak,
de egy ménku belé csa-
pott s meggyúlt az
egész, így aztán asse
kellett megcsinálni...

– S most micsinál bá-
tyám?

– Há én itt várom,
hogy egy kicsi fod-

rengés kivesse a fõdbõl
a pityókámot!

* * *
Két barátnõ beszél-

get: 
– Te mióta dohány-

zol? 
– Amióta a férjem

korábban jött haza egy
kiküldetésbõl, és egy
csikket talált a hamu-
tartóban. 

* * *
Két férfi beszélget:
– Képzeld, a múltkor

ellopták a feleségem
hitelkártyáját!

– És, tettél feljelen-
tést?

– Dehogy tettem, a
rabló jóval kevesebbet
költ, mint az asszony!

A nemzetközi elitben 

Világbajnok magyar autószerelők

Világbajnoknak lenni vagy akár dobogón végezni világverse-
nyen szép eredmény, s természetesen nem csak a sportban,
hanem egy szakmában is elismerésre méltó teljesítmény.

Nyilvánvaló, hogy a győztesek mögött is kiváló szakembe-
rek vannak, akik a gépjármű-tulajdonosok autóit szervizelik,
javítják. Ez kiemelkedő biztonságot jelent abban, hogy a jár-
művek kiváló állapotban kerülnek ki a szervizekből.  

A hazai szerelők felkészültségét jelzi, hogy a közelmúltban
sok kiemelkedő magyar diadal született a szakmai világbaj-
nokságokon.

2013-ban Vízkeleti János (Autócent Kft), Répárszky Róbert
(Dunakanyar Autócentrum Kft.) és Lövei Péter (Miskolc Autó
Kft.) nyerték meg a világbajnokságot.  

2014-ben a Katona József (Fábián Kft., Székesfehérvár),
Kain Dénes (Gablini M3), Tóth János (Autós Mobil Kft.), vala-
mint Tóth József (Fábián Kft., Budapest) műszaki tanácsadók
nyertek első díjat egy 5000 fős mezőnyben. Bertók János
(Palota Automobil Kft.) és Varga Tibor a debreceni OMP Au-
tóház szervizvezetője pedig második helyezést szereztek.

Méltán lehet az egész autós szakma büszke ezekre az
eredményekre és szakemberekre.

Gratulálunk és köszönjük.
MGE

A BKK válasza 
Összegyűjtöttem azokat a problémákat, amelyek felmerültek az elmúlt
időszakban a budapesti taxizással kapcsolatban, és elküldtem Budapest
főpolgármesterének, illetve a Budapesti Közlekedési Központ vezetőjé-
nek. (Fehér rendszámos „taxik”, minősítéssel rendelkező nyilvánvalóan
nem „minősített” taxik és a Budapesten szolgáltató vidéki taxisok.) A vá-
lasz rövidítve. (Kiemelés tőlem J. P.)

Társaságunkhoz érkezett, a Főpolgármester úr részére küldött levelével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A bejelentésben szereplő visszásságokról természetesen tudunk és
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek megszűnjenek. Mun-
kánkhoz szíves türelmét kérjük, mert Társaságunk a becsületes
taxiszolgáltatók érdekében dolgozik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. 
Várkonyi Ágnes 

Budapesti Közlekedési Központ
Köszönjünk a választ, elfogadjuk. De továbbra is jelezzük a gondokat,
mindaddig, amíg azok meg nem szűnnek…

Juhász Péter

Rendőrök keresték a pszichiátriai gondozottat

Taxival szökött meg az urológiáról
Otthona közelében találták meg a rendőrök azt az idős pszichiát-
riai gondozottat, aki urológiai kezeléséről próbált meg engedély
nélkül haza menni. Az idős gondozott terve majdnem sikerült, ám
az egyenruhások még azelőtt találtak rá, mielőtt beléphetett vol-
na otthona kapuján.

Hiába figyelte két nővér is az idős
beteget, mégis sikerült megszöknie
a győri Petz kórházból. A nénit az
urológiai osztályon kezelték a Vasvá-
ri Pál úti, központi szárnyban. On-
nan szállították volna vissza a Zrínyi
utcai pszichiátriára, ahol szintén ke-
zelés alatt állt. Hírügynökségi jelen-
tésből úgy tudni, a nővéreknek pár
percre el kellett menniük a beteg
mellől egy műtéthez segíteni, a
hölgy ekkor használta ki az alkalmat. 

A recepción taxit hívott magának,
megadta a győri lakcímét, és távo-
zott. Az ápolók amint észrevették,
hogy a beteg eltűnt, hívták a rendőr-
séget. Nem kell mondani, milyen ve-
szélynek lett volna kitéve az időskori
demenciával kezelt páciens ebben
az időben, ha az utcán köt ki. Sze-
rencsére nem esett baja. A járőrök
legelőször a beteg állandó lakcímén

keresték az eltűnt asszonyt, ám ott
senki nem nyitott ajtót, ezért a kör-
nyező utcákat is ellenőrizni kezdték. 

Végül a szomszédos házak egyi-
kében találták meg. Egy ott lakó fia-
tal nő vette észre a meglehetősen
lengén öltözött idős embert, és
beengedte meleg lakásába. Miután
észrevette zavartságát, bizonyossá
vált benne, hogy a befogadott
egyén orvosi kezelés alatt áll, így
azonnal értesítette a rendőröket,
akik a mentőkkel közösen érkeztek
a címre. 

Az idős asszonyt visszaszállították
a pszichiátriára, ahol mind a gondo-
zása, mind pedig a felügyelete bizto-
sított. Az ápolók bíznak benne, hogy
hasonló eset nem fog előfordulni,
erre kiemelt figyelmet fordítanak
kórházi kezelés esetén is. 

k.z.t.

A magyarországi márkaszervizekben dolgozó szakem-
berek évről évre tanúbizonyságot tehetnek tudásukról,
több gépjárműgyártó rendez rangos versenyt munkatár-
sainak hazai és nemzetközi környezetben egyaránt.
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I. Alkotás utca

A Déli pályaudvar felső taxiál-
lomásáról dolgozó kollégák észrevétele, hogy sok gond van a taxi-
állomás mellett parkoló autókkal, meg kellene szüntetni ott a parko-
lást. Ugyanis, ha egy autó be akar menni a parkolóba, vagy ki akar
jönni, akkor a taxiknak el kell hagyni a taxiállomást, előre kell menni,
vagy vissza kell tolatni a forgalmi sávokba, és ez mind balesetveszé-
lyes helyzetet teremt. 
VIII. József körút 86. 

A Corvin mozi előtt a
Kisfaludy közben (mostani nevén: Corvin közben) mindig volt taxiál-
lomás. Azonban ez a terület is gyalogos övezet lett, a járművek ki-
szorultak, a taxiállomás egy eldugott helyre, az Üllői útra került, az
árkádok mellé. Miután nagy a taxiigény a mozi előtt, a bevásárlóköz-
pont bejáratának közelében, a taxik rendszeresen megállnak itt.
Célszerű lenne kialakítani egy két férőhelyes taxiállomást az autó-
busz-állomás és a rakodási terület között. 

XIII. Béke út

A Fáy utcai piac bezá-
rásakor leértékelődött a Béke úton lévő taxiállomás, de azért
szükség van rá, éppen ezért kérjük pótolni a TAXIÁLLOMÁS jel-
zőtáblát.
XIII. Margitsziget 

A margitszigeti szállodáktól dolgozó kolléga jelezte,
hogy megszűnt a taxiállomás a Nagyszálló előtt, ráadásul ismét be-
vezették az időkorlátozást a taxisoknak is. Tarthatatlan helyzet az,
ha egy szálloda előtt, valamint a Nagyrétnél egy turisztikai pontnál
nincs taxiállomás! Az elektromos autók korlátozás nélkül állhatnak a
standjaikon, a taxik meg nem. Micsoda megkülönböztetés! Kérjük
vissza a taxiállomást! 

Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban

– Lehet, hogy nagyon
rosszul vezet a felesé-
gem? Ma a GPS nem az út-
vonalat mondta, hanem a
Miatyánkot…

* * *
– A bíró azért van, hogy

eldöntse, kinek van jobb
ügyvédje.

– Addig vállalj gyereket,
amíg a szüleid elég fiata-
lok ahhoz, hogy gondos-
kodni tudjanak róluk.

XIII. Béke út: Elvitték a Taxiállomás táblátXII. Alkotás utca: Civil autók mi-
att kell kitolatgatni a drosztról

XIII. Margit-
sziget: Ez
nem jó hír...

VIII. József krt.: Kellene egy ta-
xiállomás a Corvin mozi elé

XIII. Margitsziget: Meg-
szűnt a taxiállomás
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Taxis típusok
A BTI irodában mostanában,  az adóbevallások során az átlagosnál
is több taxis kollégával van alkalmam beszélgetni, gondjait, pana-
szait meghallgatni.  Ezeknek a beszélgetéseknek a során rövidesen
előjön a munka, a megélhetés kérdése. Mint az élet más területein,
itt is rendkívül sokféle mentalitású emberrel lehet találkozni. A gaz-
dasági válság okozta nehézségekre való reagálás alapján például
jól megkülönböztethetők a győztesek és beletörődők, a vesztesek,
és harcosok. 

Ennek kapcsán aztán készítettem egy teljesen önkényes felosz-
tást a taxisok típusairól (ha valaki magára ismer, az nem a véletlen
műve. Viszont a sértődéseket kéretik elkerülni: nem konkrét szemé-
lyekről, hanem jelenségről van szó):

• „Nem panaszkodom” taxis. Általában nagyobb taxitársasághoz tar-
tozik, eddig is megélt jövedelméből, és ezután is meg fog. Rugalma-
san alkalmazkodik a körülményekhez, az időnként rosszabb üzlet-
menetet szinte észre sem veszi. Legfeljebb többet van kinn az utcán,
mint eddig, de ez nála szinte automatikus. Hozzászokott egy bizo-
nyos bevételhez, egy bizonyos jövedelmi szinthez, és ezt tartja is. 

• „Kicsit nehezebb, de megoldom” taxis. Szintén nagyrészt társasá-
gi tag, a kevesebb fuvarhoz igyekszik alkalmazkodni. Legtöbbször
nem drosztol (vagy csak nagyon ritkán), figyeli a címeket, ha kell,
rágurul. Nem válogat. Amikor eléri a nála szokásos napi limitet, ha-
zamegy. 

• „Hivatalnok” taxis. Minden hétköznap dolgozik, reggel 9-től dél-
után ötig. Akárha egy irodában lenne. Minden címet elvisz, nem
válogat, de nem is helyezkedik a jobb fuvarokra. A hétvégét és az
ünnepnapokat otthon tölti a családdal. 

• „Sodródó” taxis. Egyik nap lelkesen dolgozik, máskor lazít. Általá-
ban a hétvégéket használja ki, akkor viszont „éjjel-nappalos” Kere-
si a lehetőségeket, nem elégszik meg azzal, amit átlagos munká-
val megkeres. Ha kisebb a jövedelme, kezdi felélni tartalékait
(mert vannak tartalékai…). Még egy nehéz évet azonban nem en-
gedhet meg magának.

• „Nagyon rosszul megy” taxis. Az évek óta megszokott helyén ácso-
rog naphosszat, és folyamatosan bosszankodik, hogy kevés az
utas. A legritkábban jelentkezik távolabbi címekre, óvja a guruló-
ját. Napi nyolc óránál nem dolgozik többet akkor sem, ha így keve-
sebb a pénze. Megélhetési költségeit ha nehezen is, de igyekszik
csökkenteni.  

• „Abbahagyom” taxis. Legtöbbször nyugdíj melletti vállalkozó. Ha
csapattag, már a tagdíjat sem tudja kitermelni, mezítlábasként pe-
dig napi három-négy fuvarból tengődik. Rájött, hogy vállalkozása
néha már nem hozza, hanem viszi a pénzt. Autója júniusban lejár,
már nem tervez cserélni. Inkább lejjebb adja igényeit és megpró-
bál csekélyke nyugdíjából megélni. 

• „Végem van!” taxis. Általában mezítlábas. Autóját hosszú távú rész-
letre vette, a kevés bevétel miatt már a havi díjakat is alig tudja ki-
termelni. Sokszor rászorul családi, baráti kölcsönökre. Drosztozik,
„kályházik”, alig gurul. Néha több óra várakozás után fuvar nélkül
megy haza. Folytonosan aggódik, stresszeli magát. Számára a
megoldás csak a szakmai váltás lehet, igyekeznie kell valami fix fi-
zetésű főállást találni. 

-oli-

XX. Köves út

Megszüntették a
taxiállomást a Köves utca Jáhn Ferenc Kórház előtt, ezt többen is
jelezték, egy főtaxis kolléga még fényképet is küldött, köszönet ér-
te. Kérjük vissza a taxiállomást, nemcsak a taxisok, de az utasok ér-
dekében is! Most hol találnának az idős, beteg emberek taxit, ha a
taxisok nem állnának továbbra is a régi helyen?

XIV. Mexikói út 

Tokár Péter (Taxi 4
URH 692) kollégánk már fél évvel ezelőtt jelezte, hogy nem lehet
használni a Mexikói úton lévő taxiállomást a dzsungelszerű növény-
zet miatt. Miután nem változott a helyzet, ismét jelezte a problémát.  

Juhász Péter

XIV. Mexikói út: Hónapok
óta jelezzük a gondot

XX. Köves utca: Itt is
megszűnt a taxiállomás

KRESZ-kérdés
Szabad-e jobbra fordulni Budapesten, ebben a józsefvárosi
kereszteződésben?

A. Igen, a feszült politikai
helyzetben mindenhol
szabad jobbra fordulni.
B. Nem, mert a Józsefvá-
rosban nem bölcs dolog a
mellékutcákba behajtani. 

C. Tisztázatlan forgalmi
helyzet, telefonos segít-
séget kell kérni a kerüle-
ti közlekedésszervezők-
től.

Peternusz Ricinusz
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Először is: miután nagyon
régen találkoztunk, kissé
megkésve ugyan, de ez-
úton boldog új évet kívá-
nok minden kedves olva-
sónak, azaz nektek, mind-
annyiótoknak! 

Szokás ilyenkor min-
denféle fogadalmat tenni, hogy például leszokom a ci-
giről (eszembe sincs), meg hogy fogyókúrázom (ezt
meg se próbálom) stb., stb. Hát én nem teszek sem-
miféle fogadalmat, mert úgysem tartom be, vagy majd
kitalálok valamit, hogy milyen objektív

okok
miatt nem tartottam be... 

Inkább nézzük, mi történt tavaly, meg egyáltalán azóta, amióta
elhagytam a taxi világát, s egy kicsivel nagyobb autóval, egy ki-
csit távolabb járkálok. 

Mint azt már megírtam egyszer-kétszer-többször, Európa orszá-
gait járom, és boldog vagyok, mert Portugália kivételével min-
denhol megfordultam. (A volt szoc. érában szerencsére nincs
fuvarfeladat, tehát oda nem mászkálok.)

A kezdet kegyetlen volt. Nem ismertem és nem értettem sem-
mit. Hatszor akartam hetente abbahagyni és hazajönni, de ez a
kamionozás olyan, mint a drog. (Bár azt még nem próbáltam,
szerintem már nem is fogom.) Ha ráérzel az ízére, nem tudod ab-
bahagyni.

Szóval már fantasztikusan jól érzem magam a bőrömben. En-
nek ellenére néha még mindig nosztalgiázom, főleg amikor a

37

Február után március jön 

Fel a fejjel!Fel a fejjel!
A taxisok egy része tragikusnak látja az évkezdetet.
„Soha ilyen rossz január nem volt!” Én már régóta
űzöm ezt a szakmát és tudom, a január az mindig ja-
nuár! Ha nincs katasztrofális időjárás, tartós hóesés,
akkor mindig nagy a visszaesés az év elején. A leg-
egyszerűbb megoldás az állítás igazolására, meg-
nézni, mennyi volt a bevételem az elmúlt években. 

Öt évet néztem meg. A grafikon mindent elárul. A
január nagyon gyenge volt az elmúlt években, mert
nem volt rossz az időjárás. Ami szintén egyértelmű,
a február majdnem mindig még gyengébb, mint a
január! Csak a márciusnál kezdődik valami mozgo-
lódás. A grafikon mellett nincsenek számok, mert
lehet, hogy olyan is olvassa az írást, akinek nem
szeretném elárulni, mennyi volt az éves tényleges
taxibevételem. Nem a konkrét számok a lényege-
sek, hanem a bevételi arányok, havi elosztásban.

Ez a bevételnövekedés azután egész évben folya-
matos. Egy kis visszaesés akkor van, amikor véget
ér az iskolai időszak, és elkezdődnek a nyaralások.
De aztán jönnek a turisták, tart a felfelé ívelés egészen a decembe-
ri csúcsig. 

Némi bevételvisszaesés akkor volt csupán, amikor hosszabb-rövi-
debb időt töltött a taxi akár karosszéria-műhelyben, akár szerelőmű-

helyben… A 2010. júniusi nagyobb visszaesés magánjellegű „prob-
léma”. Akkor voltam utoljára szabadságon a családommal. Azóta
csak néhány napos pihenőkre futotta…

Tóth Tibor

2010: zöld, 2011: fekete, 2012: piros, 2013: kék, 2014: sárga 

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 21. rész

FFururcsaságok és egy fcsaságok és egy foghúzásoghúzás

Calais: behajózásra várva

A csoda Volvo

Folytatás a 39. oldalon
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Taxis típusok
A BTI irodában mostanában,  az adóbevallások során az átlagosnál
is több taxis kollégával van alkalmam beszélgetni, gondjait, pana-
szait meghallgatni.  Ezeknek a beszélgetéseknek a során rövidesen
előjön a munka, a megélhetés kérdése. Mint az élet más területein,
itt is rendkívül sokféle mentalitású emberrel lehet találkozni. A gaz-
dasági válság okozta nehézségekre való reagálás alapján például
jól megkülönböztethetők a győztesek és beletörődők, a vesztesek,
és harcosok. 

Ennek kapcsán aztán készítettem egy teljesen önkényes felosz-
tást a taxisok típusairól (ha valaki magára ismer, az nem a véletlen
műve. Viszont a sértődéseket kéretik elkerülni: nem konkrét szemé-
lyekről, hanem jelenségről van szó):

• „Nem panaszkodom” taxis. Általában nagyobb taxitársasághoz tar-
tozik, eddig is megélt jövedelméből, és ezután is meg fog. Rugalma-
san alkalmazkodik a körülményekhez, az időnként rosszabb üzlet-
menetet szinte észre sem veszi. Legfeljebb többet van kinn az utcán,
mint eddig, de ez nála szinte automatikus. Hozzászokott egy bizo-
nyos bevételhez, egy bizonyos jövedelmi szinthez, és ezt tartja is. 

• „Kicsit nehezebb, de megoldom” taxis. Szintén nagyrészt társasá-
gi tag, a kevesebb fuvarhoz igyekszik alkalmazkodni. Legtöbbször
nem drosztol (vagy csak nagyon ritkán), figyeli a címeket, ha kell,
rágurul. Nem válogat. Amikor eléri a nála szokásos napi limitet, ha-
zamegy. 

• „Hivatalnok” taxis. Minden hétköznap dolgozik, reggel 9-től dél-
után ötig. Akárha egy irodában lenne. Minden címet elvisz, nem
válogat, de nem is helyezkedik a jobb fuvarokra. A hétvégét és az
ünnepnapokat otthon tölti a családdal. 

• „Sodródó” taxis. Egyik nap lelkesen dolgozik, máskor lazít. Általá-
ban a hétvégéket használja ki, akkor viszont „éjjel-nappalos” Kere-
si a lehetőségeket, nem elégszik meg azzal, amit átlagos munká-
val megkeres. Ha kisebb a jövedelme, kezdi felélni tartalékait
(mert vannak tartalékai…). Még egy nehéz évet azonban nem en-
gedhet meg magának.

• „Nagyon rosszul megy” taxis. Az évek óta megszokott helyén ácso-
rog naphosszat, és folyamatosan bosszankodik, hogy kevés az
utas. A legritkábban jelentkezik távolabbi címekre, óvja a guruló-
ját. Napi nyolc óránál nem dolgozik többet akkor sem, ha így keve-
sebb a pénze. Megélhetési költségeit ha nehezen is, de igyekszik
csökkenteni.  

• „Abbahagyom” taxis. Legtöbbször nyugdíj melletti vállalkozó. Ha
csapattag, már a tagdíjat sem tudja kitermelni, mezítlábasként pe-
dig napi három-négy fuvarból tengődik. Rájött, hogy vállalkozása
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• „Végem van!” taxis. Általában mezítlábas. Autóját hosszú távú rész-
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-oli-

XX. Köves út

Megszüntették a
taxiállomást a Köves utca Jáhn Ferenc Kórház előtt, ezt többen is
jelezték, egy főtaxis kolléga még fényképet is küldött, köszönet ér-
te. Kérjük vissza a taxiállomást, nemcsak a taxisok, de az utasok ér-
dekében is! Most hol találnának az idős, beteg emberek taxit, ha a
taxisok nem állnának továbbra is a régi helyen?

XIV. Mexikói út 

Tokár Péter (Taxi 4
URH 692) kollégánk már fél évvel ezelőtt jelezte, hogy nem lehet
használni a Mexikói úton lévő taxiállomást a dzsungelszerű növény-
zet miatt. Miután nem változott a helyzet, ismét jelezte a problémát.  

Juhász Péter

XIV. Mexikói út: Hónapok
óta jelezzük a gondot

XX. Köves utca: Itt is
megszűnt a taxiállomás

KRESZ-kérdés
Szabad-e jobbra fordulni Budapesten, ebben a józsefvárosi
kereszteződésben?

A. Igen, a feszült politikai
helyzetben mindenhol
szabad jobbra fordulni.
B. Nem, mert a Józsefvá-
rosban nem bölcs dolog a
mellékutcákba behajtani. 

C. Tisztázatlan forgalmi
helyzet, telefonos segít-
séget kell kérni a kerüle-
ti közlekedésszervezők-
től.

Peternusz Ricinusz
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Először is: miután nagyon
régen találkoztunk, kissé
megkésve ugyan, de ez-
úton boldog új évet kívá-
nok minden kedves olva-
sónak, azaz nektek, mind-
annyiótoknak! 

Szokás ilyenkor min-
denféle fogadalmat tenni, hogy például leszokom a ci-
giről (eszembe sincs), meg hogy fogyókúrázom (ezt
meg se próbálom) stb., stb. Hát én nem teszek sem-
miféle fogadalmat, mert úgysem tartom be, vagy majd
kitalálok valamit, hogy milyen objektív

okok
miatt nem tartottam be... 

Inkább nézzük, mi történt tavaly, meg egyáltalán azóta, amióta
elhagytam a taxi világát, s egy kicsivel nagyobb autóval, egy ki-
csit távolabb járkálok. 

Mint azt már megírtam egyszer-kétszer-többször, Európa orszá-
gait járom, és boldog vagyok, mert Portugália kivételével min-
denhol megfordultam. (A volt szoc. érában szerencsére nincs
fuvarfeladat, tehát oda nem mászkálok.)

A kezdet kegyetlen volt. Nem ismertem és nem értettem sem-
mit. Hatszor akartam hetente abbahagyni és hazajönni, de ez a
kamionozás olyan, mint a drog. (Bár azt még nem próbáltam,
szerintem már nem is fogom.) Ha ráérzel az ízére, nem tudod ab-
bahagyni.

Szóval már fantasztikusan jól érzem magam a bőrömben. En-
nek ellenére néha még mindig nosztalgiázom, főleg amikor a
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Február után március jön 

Fel a fejjel!Fel a fejjel!
A taxisok egy része tragikusnak látja az évkezdetet.
„Soha ilyen rossz január nem volt!” Én már régóta
űzöm ezt a szakmát és tudom, a január az mindig ja-
nuár! Ha nincs katasztrofális időjárás, tartós hóesés,
akkor mindig nagy a visszaesés az év elején. A leg-
egyszerűbb megoldás az állítás igazolására, meg-
nézni, mennyi volt a bevételem az elmúlt években. 

Öt évet néztem meg. A grafikon mindent elárul. A
január nagyon gyenge volt az elmúlt években, mert
nem volt rossz az időjárás. Ami szintén egyértelmű,
a február majdnem mindig még gyengébb, mint a
január! Csak a márciusnál kezdődik valami mozgo-
lódás. A grafikon mellett nincsenek számok, mert
lehet, hogy olyan is olvassa az írást, akinek nem
szeretném elárulni, mennyi volt az éves tényleges
taxibevételem. Nem a konkrét számok a lényege-
sek, hanem a bevételi arányok, havi elosztásban.

Ez a bevételnövekedés azután egész évben folya-
matos. Egy kis visszaesés akkor van, amikor véget
ér az iskolai időszak, és elkezdődnek a nyaralások.
De aztán jönnek a turisták, tart a felfelé ívelés egészen a decembe-
ri csúcsig. 

Némi bevételvisszaesés akkor volt csupán, amikor hosszabb-rövi-
debb időt töltött a taxi akár karosszéria-műhelyben, akár szerelőmű-

helyben… A 2010. júniusi nagyobb visszaesés magánjellegű „prob-
léma”. Akkor voltam utoljára szabadságon a családommal. Azóta
csak néhány napos pihenőkre futotta…

Tóth Tibor

2010: zöld, 2011: fekete, 2012: piros, 2013: kék, 2014: sárga 
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

területen az összes hercehurca (fénykép, személyik fénymásolása,
kioktatás stb.) megismétlődött. Addig-addig tanakodtak a királynő
alattvalói, ameddig lejárt a munkaidejük. Hurrá! Igaz hogy mi ponto-
san érkeztünk, de sajnos nem tudja senki, kinek az áruja ez. Gyer-
tek vissza: „tomorrow morning”…
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badságomat töltöm Budapesten. Visszagondolok a taxiban töltött
időre, ami szép is volt, jó is volt. Csak hát sok a változás, amit követ-
ni már nem tudnék, vagy talán nem is akarnék.

Összegezve: nem bántam meg, hogy taxisból kamionos lettem.
Történetek és esetek, humor és tragédia, minden előfordult ez alatt
a közel három év alatt. (Te jó ég! Már három éve?!) 

Kollégámat kint felejtette társa a parkolóban, viszont az angol
rendőr kinyittatta éjjel a gyárkaput, mert egy „lady” – az ugye én len-
nék – nem töltheti szabad területen az éjszakát őrizetlenül, minden-
féle veszélyeknek kitéve. (Csak tudnám mire gondolt…)

Aztán volt, amikor sírva vezettem a német autópályán, mert Frank-
furt am Main-nál, a reptér mellett kigyulladt az a kamion, amelybe há-
tulról beleszaladt a másik kamion és a vétlen sofőr bennégett a sa-
ját autójában. Láttam a Halált az utakon, és találkoztam a Barátság-
gal, az Összetartással, és a Kollegialitással. Mindezek megérdemlik,
hogy nagybetűvel írjam őket.

A közel három év megtanított sok mindenre. Hatalmas egóm icipi-
cire zsugorodott, amikor nem tudtam betolatni a rampára, és a kollé-
gák vigyorgása letörölte arcomról az akkori büszkeséget. Megtanul-
tam fegyelmezni önmagam, és megtanultam, hogy vannak – bizony
sajnos el kellett ismernem – nálam sokkal jobban teljesítők, akiknek
kisujjában van a szakma. Persze – vigasz – ők már több évtizede ka-
mionosok...

Ennek ellenére remekül veszem most már az akadályokat, és félel-
meim sokkal kevésbé törnek felszínre, mint a kezdetek kezdetén.
Már nem félek a lejtőktől és a nagy rakomány súlyától, és igazán el-

mondhatom magamról, hogy ha
osztályoznának, megkapnám az
erős 3-ast. (Jelest én már so-
ha nem kapok, mert az Idő
nem engedi. Mire tökéle-
tesen (!?) megtanulnám
a szakma minden csín-
ját-bínját, addigra pont
leszállhatnék a kami-
onról, a korom miatt,
hiszen áprilisban be-
töltöm a 63. évemet.
Ennek ellenére folyta-
tom, ameddig lehet, és
ameddig bírom.)

Nos. Eme eszmefutta-
tás után, kezdjünk neki az Új
Esztendőnek, amely szerintem
a szerencse és a siker éve lesz,
mindannyiunk számára. (Ezt boszorkány-
őseimtől tudom.)

Miután kellőképpen kimulatoztam magam Szilveszter éjszakáján
egy baráti társasággal (tizenhárman voltunk, ebből hárman kamiono-
sok, a többiek normális emberek), január 3-án el kellett indulni. Te-
hát: telephely, kamion, és meglepetés: egy Volvo 460 várt az udva-
ron, a hófehér szépség.

Nézzétek a képeket, és nyugodtan irigyeljetek. Nos, azért, mert ez
a kamion a legjobb, amit idáig vezettem, kivéve természetesen az Or-
szágutak Királyát, a Scaniát. (Persze ez csak az én véleményem, de
állítom, hogy versenyképes a Scaniával). Szerencsére ezek a Volvók
még haladnak, azaz nincsenek lefojtva, hogy csak 82-84 km/ó „se-
bességgel” tudjanak menni. Szóval ezzel a Volvóval még „száguldoz-
hatok”, alaphangon 90-nel... 
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résztvevőt, de az túl
sok lenne, ezért
csak néhányat „mu-
tatóba” (ne sértőd-
jön meg, aki kima-
radt!) 

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

Taxi, vagy valami más?Taxi, vagy valami más?
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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!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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
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1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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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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Természetesen indulás előtt szépen berendeztem az új „lakást”,
és indulás.

Irány Anglia, amely már második otthonom. Egyébiránt teljesen
megszokható mind a bal oldali közlekedés, mind az angolok hozzá-
állása az élet különböző dolgaihoz. Nekem az tetszik a legjobban –
a sok ökörség közül – hogy mindig, mindenhol, mindenféle helyzet-
ben sárga vagy narancsszínű világítómellényt viselnek. Egyik alka-
lommal csak nézek, és nem hiszek a szememnek: három elegáns, öl-
tönyös úr áll egy hatalmas világcég főbejáratánál, aktatáskával és
irattartóval. Kézzel-lábbal magyaráztak egymásnak, látszott, hogy üz-
letről van szó, és vitáztak. Miközben mindhármukon világítómellény
volt. Jött egy elegáns taxi, és beszálltak. Mellényben! Szétestem a
nevetéstől.

Másik aranyos tulajdonságuk, hogy hagyománytisztelők. Olyannyi-
ra, hogy megbecsülik saját évszázados hagyományaikat, szokásai-
kat. No, de azt nehéz nekünk megemészteni, hogy például még ér-
vényben van és alkalmazható a több mint százéves törvény, ami sze-
rint:

„Az úton lévőket a kocsmáros köteles vendégül látni, étellel-itallal
ellátni, és fizetséget nem kérhet érte.”

Istenem! Ha én ezt előbb tudom...
Másik, ma is meglévő, elhíresült törvényük, hogy egy áldott álla-

potban lévő nő bárhol, bármikor könnyíthet magán. Akár egy rend-
őr sapkájába is...

Ám ami a legjobban tetszik, az a „vonatos” szabály: amikor közele-
dik a vonat, a mozdony előtt szaladnia kell egy embernek. Nappal pi-
ros zászlóval, sötétedés után lámpával, hogy figyelmeztesse az em-
bereket a közeledő veszélyre... Ezt talán már említettem is nektek, va-
lamelyik korábbi írásomban, azzal, hogy nem lenne rossz, ha előt-
tem is haladna-szaladna valaki, amikor mondjuk az Elizabeth Bridge-
en gurulok, gurulnék lefelé a tömegnyomor kellős közepén.

Apropó, Queen II. Elisabeth Bridge. 
Szükség volt a hídra, mert ez a legforgalmasabb út Angliában, és

a híd megépítése előtt az alagutak bonyolították le a napi gépkocsi-
forgalmat. Manapság napi 130 ezer autót ereszt át a híd, közöttük
kamionok, kisautók, teherkocsik. Természetesen fizetős. Akinek
nincs elektronikus fizetőeszköze, amely leolvassa a díjat, annak most
is a kapuknál dolgozóknál kell készpénzben fizetnie. Éjjel szerencsé-
re nem kell fizetni, de akkor nincs is tömegnyomor, lehet haladni.

Az éjszakai vezetés egyébként Angliában kész keresztrejtvény.
Ugyanis ezek a drágák állandóan lezárják az autópályákat, de nem
ám csak úgy tessék-lássék módra, mint mondjuk a németek, hogy le-
zár egy vagy két sávot, aztán áthúzza, nem. Ezek 8-10 km hosszan,
teljes szélességében (!) lezárják az egész pályát, és kijelölt terelő-
utakra zavarják a szerencsétlen népeket, akik tuti, hogy nem tudják
hova és merre.... Ugyanis a tájékoztatásuk pocsék. Volt olyan eset,
hogy a cél előtt 5 km-rel szembesültünk egy ilyen teljes lezárással.
A kerülőút, 15 km volt. Nos, erre mondom, hogy „nem semmi”. De
ezektől a dolgoktól teljesen függetlenül, kellemes hely Anglia. Hó
nincs, csak eső (ritka kivétel volt 2012, amikor egész Európa a hó
fogságába került), és kedvesek, megértőek a külföldivel szemben.
Egyetlen esetet kivéve: ha világítómellény nélkül szállsz ki az autód-
ból. De hogy a mai történetnek is meglegyen a pikantériája, el kell
mesélnem Béla történetét, aki a „nap hőse” lett.

Az iszlamista fenyegetések miatt, amelyekről ti is olvashattatok az
otthoni lapokban, természetesen az angolok sem mentesültek. Ezért
fantasztikus ellenőrzéseken megyünk keresztül ezekben a napokban
(2015. január közepét írunk), olyannyira, hogy a Calais-ból a kikötőig
tartó kb. 50 km-es távon két sorban veszteglünk órák, sőt napok óta.
Egy kilométer haladás, 40 perc állás… újabb három km haladás,
újabb két óra állás. S persze az illegális bevándorlók hatalmas tö-
megben igyekeznek bemászni a kamionok közül valamelyikbe (mind-
egyikbe), hogy átjussanak valamelyik hajóval az angol partra.
Órák óta araszolgatunk. A menekülők percenként próbálkoznak egy-
egy kamionnál, felnyitják az ajtót, bemásznak, valamelyik társuk pe-
dig bezárja rájuk a kamion ajtaját. Kevés a remény hogy feljutnak a
hajóra, de azért újra és újra megpróbálják.

Körülöttem ismerős autók, a cégünktől is vannak itt jó páran. Kéz-

zel-lábbal integetünk egymásnak, igyekszünk egymás mellé kerülni,
hogy legalább a lehúzott ablakon válthassunk pár szót.

Mellettem integet Béla, teljes nevén Lassú Béla. Arcán fájdalmas
vigyorral, mutogat. Letekerem az ablakot és Béla halk sóhajjal közli
a mai nap legnagyobb kívánságát: – Zsu, kérlek adj már egy kombi-
nált fogót... Mi a fenét adjak? És minek? Nincs nálam kombinált fo-
gó, se flex, se atombomba...

Pedig nagyon kell – most már kiabál Béla. Sajnos nincs. Béla ki-
száll – a veszélyek ellenére – és ameddig figyelem a kocsiját, hátra-
szalad a következő kollégához. Pár perces diskurzus, majd Béla dia-
dalmas arccal – magasra emelve a kombinált fogót – felmászik a bal
egybe. Aztán eltűnik... A kamionfüggöny félig behúzva, majd öt perc
után egy éktelen farkasüvöltés hallatszik Béla fülkéjéből. Frászt kap-
tam, gondoltam, kiugrok, megnézem, mi történt... talán pofán kellett
vágnia egy betolakodót, de hát ahhoz nem kombinált fogó kell, ha-
nem valami egyéb szerszám...

Mielőtt bármi is történhetett volna, Béla elhúzza a függönyt és di-
adalmas pofával, bár vérző szájjal felmutatja az „eredményt”: kihúzta
a saját, eszméletlenül fájó – bár már kissé laza – hátsó fogát. Min-
den elismerésem, én nem mertem volna.

Természetesen ezek után Bélát elláttuk jó tanácsokkal, miszerint
AZONNAL pálinkát kell rátenni a sebre, mert különben „elvérzik”. És
kollégánk megfogadva a Csapat összehangolt és egybehangzó uta-
sítását, kiállt a sorból, és a parkolóban elsősegélyben részesítette
önmagát, némi alkohollal, ami ugye jelen esetben kizárólagosan
gyógyászati célokra lett alkalmazva…

Ha  kiértünk egyszer ebből  a diliházból,  megígérem,  folytatom…
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Janika találkozik a kereszt-
apjával az úton:

– Apád otthon vane?
– Otthon há!
– Osztán micsinál?

– Semmit se.
– S há anyád otthon van-e?
– Õ es otthon.
– Há õ micsinál?
– Segít idesapámnak.

Zömmel ittas amerikai katonák után kell takarítani

Büntetik a taxiba piszkítókat Szöulban
A legtöbb kuncsaft elvárja, ha taxiba ül, az tiszta, rendezett le-
gyen, különben be sem száll. Az autó küllemének és belterének is
kifogástalannak kell lennie, ám akadnak olyan utasok, akik ezt
ugyan elvárják, de ők maguk nemhogy ügyelnének ennek az álla-
potnak a megtartására, berondítanak. Szöulban ez utóbbiak ellen
hoztak szankciókat.

Érdekes hír látott napvilágot a közelmúltban. Szöulban a 72 ezer taxist ma-
gába foglaló érdekképviseletnek sikerült elérnie, hogy a rendeletalkotók
védelmükbe vegyék a fuvarozókat. Ugyanis az elmúlt évben 10 982 pa-
nasz érkezett a szolgáltatók részéről utasaik ellen, akik bepiszkítva, össze-
rondítva hagyták maguk mögött az utasteret. A kivizsgált észrevételek
42,5 százalékánál kiderült, hogy a kuncsaftok ittasan belehánytak az autó-
ba. A 3000 won /750 forint/ alapdíj és 1200 won /300 forint/ kilométer-
díjból nem telik arra, hogy a magukról és állapotukról megfeledkezők után
nagytakarítást végezzenek a sofőrök. A jogszabályalkotók teret engedve a
taxisok igényének, elrendelték, hogy február elsejétől a hatósági ártáblá-
zatban szerepeljen a takarítási díj is. Ennek összege igencsak magas,
150.000 won /37.600 forint/. Ez az összeg magába foglalja a vegyszeres
takarítás összegét, valamint a munkából kiesett időtartamot is.

A hírügynökségi jelentésből az is kiderül, a politikusok nemzetközi dip-
lomáciai bonyodalomtól tartanak, ugyanis a legtöbb taxiba rondító jellem-
zően az éjszakai kimenőről a támaszpontra visszatérő amerikai katona,
akik nem hajlandók sem takarítani maguk után, sem ennek a munkadíját
megfizetni.

A magyar állapotokról nem végeztek még felmérést az érdekvédelmi szer-
vezetek, arról azonban a legtöbb taxis tudna mesélni, milyen bonyodalom-
mal jár egy-egy ittas kuncsaft, pláne, ha gyomortartalmát a kocsiba üríti.

Cash 

Folytatás a 39. oldalról
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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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Természetesen indulás előtt szépen berendeztem az új „lakást”,
és indulás.

Irány Anglia, amely már második otthonom. Egyébiránt teljesen
megszokható mind a bal oldali közlekedés, mind az angolok hozzá-
állása az élet különböző dolgaihoz. Nekem az tetszik a legjobban –
a sok ökörség közül – hogy mindig, mindenhol, mindenféle helyzet-
ben sárga vagy narancsszínű világítómellényt viselnek. Egyik alka-
lommal csak nézek, és nem hiszek a szememnek: három elegáns, öl-
tönyös úr áll egy hatalmas világcég főbejáratánál, aktatáskával és
irattartóval. Kézzel-lábbal magyaráztak egymásnak, látszott, hogy üz-
letről van szó, és vitáztak. Miközben mindhármukon világítómellény
volt. Jött egy elegáns taxi, és beszálltak. Mellényben! Szétestem a
nevetéstől.

Másik aranyos tulajdonságuk, hogy hagyománytisztelők. Olyannyi-
ra, hogy megbecsülik saját évszázados hagyományaikat, szokásai-
kat. No, de azt nehéz nekünk megemészteni, hogy például még ér-
vényben van és alkalmazható a több mint százéves törvény, ami sze-
rint:

„Az úton lévőket a kocsmáros köteles vendégül látni, étellel-itallal
ellátni, és fizetséget nem kérhet érte.”

Istenem! Ha én ezt előbb tudom...
Másik, ma is meglévő, elhíresült törvényük, hogy egy áldott álla-

potban lévő nő bárhol, bármikor könnyíthet magán. Akár egy rend-
őr sapkájába is...

Ám ami a legjobban tetszik, az a „vonatos” szabály: amikor közele-
dik a vonat, a mozdony előtt szaladnia kell egy embernek. Nappal pi-
ros zászlóval, sötétedés után lámpával, hogy figyelmeztesse az em-
bereket a közeledő veszélyre... Ezt talán már említettem is nektek, va-
lamelyik korábbi írásomban, azzal, hogy nem lenne rossz, ha előt-
tem is haladna-szaladna valaki, amikor mondjuk az Elizabeth Bridge-
en gurulok, gurulnék lefelé a tömegnyomor kellős közepén.

Apropó, Queen II. Elisabeth Bridge. 
Szükség volt a hídra, mert ez a legforgalmasabb út Angliában, és

a híd megépítése előtt az alagutak bonyolították le a napi gépkocsi-
forgalmat. Manapság napi 130 ezer autót ereszt át a híd, közöttük
kamionok, kisautók, teherkocsik. Természetesen fizetős. Akinek
nincs elektronikus fizetőeszköze, amely leolvassa a díjat, annak most
is a kapuknál dolgozóknál kell készpénzben fizetnie. Éjjel szerencsé-
re nem kell fizetni, de akkor nincs is tömegnyomor, lehet haladni.

Az éjszakai vezetés egyébként Angliában kész keresztrejtvény.
Ugyanis ezek a drágák állandóan lezárják az autópályákat, de nem
ám csak úgy tessék-lássék módra, mint mondjuk a németek, hogy le-
zár egy vagy két sávot, aztán áthúzza, nem. Ezek 8-10 km hosszan,
teljes szélességében (!) lezárják az egész pályát, és kijelölt terelő-
utakra zavarják a szerencsétlen népeket, akik tuti, hogy nem tudják
hova és merre.... Ugyanis a tájékoztatásuk pocsék. Volt olyan eset,
hogy a cél előtt 5 km-rel szembesültünk egy ilyen teljes lezárással.
A kerülőút, 15 km volt. Nos, erre mondom, hogy „nem semmi”. De
ezektől a dolgoktól teljesen függetlenül, kellemes hely Anglia. Hó
nincs, csak eső (ritka kivétel volt 2012, amikor egész Európa a hó
fogságába került), és kedvesek, megértőek a külföldivel szemben.
Egyetlen esetet kivéve: ha világítómellény nélkül szállsz ki az autód-
ból. De hogy a mai történetnek is meglegyen a pikantériája, el kell
mesélnem Béla történetét, aki a „nap hőse” lett.

Az iszlamista fenyegetések miatt, amelyekről ti is olvashattatok az
otthoni lapokban, természetesen az angolok sem mentesültek. Ezért
fantasztikus ellenőrzéseken megyünk keresztül ezekben a napokban
(2015. január közepét írunk), olyannyira, hogy a Calais-ból a kikötőig
tartó kb. 50 km-es távon két sorban veszteglünk órák, sőt napok óta.
Egy kilométer haladás, 40 perc állás… újabb három km haladás,
újabb két óra állás. S persze az illegális bevándorlók hatalmas tö-
megben igyekeznek bemászni a kamionok közül valamelyikbe (mind-
egyikbe), hogy átjussanak valamelyik hajóval az angol partra.
Órák óta araszolgatunk. A menekülők percenként próbálkoznak egy-
egy kamionnál, felnyitják az ajtót, bemásznak, valamelyik társuk pe-
dig bezárja rájuk a kamion ajtaját. Kevés a remény hogy feljutnak a
hajóra, de azért újra és újra megpróbálják.

Körülöttem ismerős autók, a cégünktől is vannak itt jó páran. Kéz-

zel-lábbal integetünk egymásnak, igyekszünk egymás mellé kerülni,
hogy legalább a lehúzott ablakon válthassunk pár szót.

Mellettem integet Béla, teljes nevén Lassú Béla. Arcán fájdalmas
vigyorral, mutogat. Letekerem az ablakot és Béla halk sóhajjal közli
a mai nap legnagyobb kívánságát: – Zsu, kérlek adj már egy kombi-
nált fogót... Mi a fenét adjak? És minek? Nincs nálam kombinált fo-
gó, se flex, se atombomba...

Pedig nagyon kell – most már kiabál Béla. Sajnos nincs. Béla ki-
száll – a veszélyek ellenére – és ameddig figyelem a kocsiját, hátra-
szalad a következő kollégához. Pár perces diskurzus, majd Béla dia-
dalmas arccal – magasra emelve a kombinált fogót – felmászik a bal
egybe. Aztán eltűnik... A kamionfüggöny félig behúzva, majd öt perc
után egy éktelen farkasüvöltés hallatszik Béla fülkéjéből. Frászt kap-
tam, gondoltam, kiugrok, megnézem, mi történt... talán pofán kellett
vágnia egy betolakodót, de hát ahhoz nem kombinált fogó kell, ha-
nem valami egyéb szerszám...

Mielőtt bármi is történhetett volna, Béla elhúzza a függönyt és di-
adalmas pofával, bár vérző szájjal felmutatja az „eredményt”: kihúzta
a saját, eszméletlenül fájó – bár már kissé laza – hátsó fogát. Min-
den elismerésem, én nem mertem volna.

Természetesen ezek után Bélát elláttuk jó tanácsokkal, miszerint
AZONNAL pálinkát kell rátenni a sebre, mert különben „elvérzik”. És
kollégánk megfogadva a Csapat összehangolt és egybehangzó uta-
sítását, kiállt a sorból, és a parkolóban elsősegélyben részesítette
önmagát, némi alkohollal, ami ugye jelen esetben kizárólagosan
gyógyászati célokra lett alkalmazva…

Ha  kiértünk egyszer ebből  a diliházból,  megígérem,  folytatom…
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Janika találkozik a kereszt-
apjával az úton:

– Apád otthon vane?
– Otthon há!
– Osztán micsinál?

– Semmit se.
– S há anyád otthon van-e?
– Õ es otthon.
– Há õ micsinál?
– Segít idesapámnak.

Zömmel ittas amerikai katonák után kell takarítani

Büntetik a taxiba piszkítókat Szöulban
A legtöbb kuncsaft elvárja, ha taxiba ül, az tiszta, rendezett le-
gyen, különben be sem száll. Az autó küllemének és belterének is
kifogástalannak kell lennie, ám akadnak olyan utasok, akik ezt
ugyan elvárják, de ők maguk nemhogy ügyelnének ennek az álla-
potnak a megtartására, berondítanak. Szöulban ez utóbbiak ellen
hoztak szankciókat.

Érdekes hír látott napvilágot a közelmúltban. Szöulban a 72 ezer taxist ma-
gába foglaló érdekképviseletnek sikerült elérnie, hogy a rendeletalkotók
védelmükbe vegyék a fuvarozókat. Ugyanis az elmúlt évben 10 982 pa-
nasz érkezett a szolgáltatók részéről utasaik ellen, akik bepiszkítva, össze-
rondítva hagyták maguk mögött az utasteret. A kivizsgált észrevételek
42,5 százalékánál kiderült, hogy a kuncsaftok ittasan belehánytak az autó-
ba. A 3000 won /750 forint/ alapdíj és 1200 won /300 forint/ kilométer-
díjból nem telik arra, hogy a magukról és állapotukról megfeledkezők után
nagytakarítást végezzenek a sofőrök. A jogszabályalkotók teret engedve a
taxisok igényének, elrendelték, hogy február elsejétől a hatósági ártáblá-
zatban szerepeljen a takarítási díj is. Ennek összege igencsak magas,
150.000 won /37.600 forint/. Ez az összeg magába foglalja a vegyszeres
takarítás összegét, valamint a munkából kiesett időtartamot is.

A hírügynökségi jelentésből az is kiderül, a politikusok nemzetközi dip-
lomáciai bonyodalomtól tartanak, ugyanis a legtöbb taxiba rondító jellem-
zően az éjszakai kimenőről a támaszpontra visszatérő amerikai katona,
akik nem hajlandók sem takarítani maguk után, sem ennek a munkadíját
megfizetni.

A magyar állapotokról nem végeztek még felmérést az érdekvédelmi szer-
vezetek, arról azonban a legtöbb taxis tudna mesélni, milyen bonyodalom-
mal jár egy-egy ittas kuncsaft, pláne, ha gyomortartalmát a kocsiba üríti.

Cash 
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Nyugdíj előtt állók

Tavaly augusztus végén elindult egy fo-
lyamat, amely azt a célt szolgálja, hogy
a járulékbefizetéseket, szolgálati időt
„közhitelessé” tegye. Lényege, hogy a
nyugdíjas korhoz közeledő biztosítottak
részére egyeztetés céljából megküldik
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóságnál róluk nyilvántartott szolgála-
ti idő és járulékbefizetési adatokat.
Először az 1955 és 1959 között szüle-
tettekkel kapcsolatos eljárás zajlik le.

Az 1953-1954-ben születetteknek
maguknak kell kezdeményezni a szol-
gálati idő elismerését, az ügyfélkapun
keresztül, vagy személyesen az illeté-
kes nyugdíjigazgatóságon. Érdemes
mielőbb elindítani a kérelmet, mert a
procedúra egyes esetekben hónapo-
kig tarthat. A nyugdíjigazgatóság által
közölt adatokban lévő hibák, hiányos-
ságok kijavítására több lépcsőben is
van lehetőség. Célszerű előbányászni
a régi munkahelyeinkről szóló iratain-
kat, a munkakönyvet stb. 

Az sem reménytelen helyzet, ha vala-
kinek hiányoznak a megfelelő doku-
mentumai. A bejelentés alapján ugyanis
a hivatal kivizsgálja az ügyet. Ők keresik
ilyenkor meg a volt foglalkoztatót, illetve
annak megszűnése esetén a jogutódot,
iratmegőrzőt, vagy ellenőrzés útján be-
szerzik az ügyfél által beszámítani kért
adatokat. 

A Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
szerint nagyon fontos minden jogszer-
ző munkaidő összegyűjtése, mert akár
néhány nap alkalmi foglalkoztatás is
„évet adhat”.  Ugyanis minden elismert
teljes év után két százalékkal emelke-
dik a nyugdíj összege. A nyilvántartás-
ban jellemzően nem szerepelnek
olyan, szolgálati időnek minősülő idő-
tartamok, mint a felsőfokú tanulmányok
vagy a sorkatonai idő, mert azokat nem
a foglalkoztatóknak kellett jelenteniük.
Érdemes ezekről is bizonyítékokat ke-
resnünk.

Még néhány fontos információ a
szolgálati idő megállapításról:

Nyugdíjra jogosult, aki az öregségi
korhatárt betöltötte, és legalább 20 év
szolgálati időt igazol. A nők életkoruk-
tól függetlenül 40 év szolgálati idő
után nyugdíjba mehetnek. A résznyug-
díj igénybevételéhez 15 szolgálati év
szükséges.

A szolgálati idő számításánál csak
teljes évet vesznek figyelembe. Az
esetlegesen hiányzó időszakot érde-
mes ledolgozni, különben egy egész
év elvész

A felsőfokú tanulmányok nappali ta-
gozata beleszámít a szolgálati időbe,
de csak egy képzés erejéig. Nem elég

a diploma bemutatása, más igazolás is
szükséges (leckekönyv stb.)

A részmunkaidőben folytatott foglal-
koztatás (taxis alkalmazottaknál jellem-
ző!) minimálbér, vagy az alatti kereset
esetén arányosításra kerül. 

A sorkatonai szolgálat beleszámít a
szolgálati időbe.

Egyéni vállalkozók esetén csak az az
időszak számít szolgálati időnek, amely-
re a nyugdíjjárulékot megfizették. Utóla-
gos megfizetés esetén, vagy ha az adó-
hatóság (kérelemre) elengedi, érdemes
a nyugdíj újraszámítását kérni.

Már nyugdíjban lévők

A nyugdíj melletti vállalkozók is fizet-
nek nyugdíjjárulékot (ami már magá-
ban is egy agyrém!). Ugyanakkor e be-
fizetett 10% nyugdíjjárulékból 0,5 szá-
zalék mértékben emelkedhet a nyugdíj.
Az eljárás nem automatikus, azt évente
kérni kell az illetékes nyugdíjigazgató-
ságtól. 

Méltányossági nyugdíjemelés. Ala-
csony nyugdíjjal rendelkezők (melyik
taxis nem ilyen?) háromévente úgyne-
vezett méltányossági nyugdíjemelést
kérhet. Érdemes ezt megtenni, mert
esetenként akár több ezer forintos havi
nyugdíjemelést is el lehet érni. Jogo-
sult rá, akinek havi nyugdíja nem halad-
ja meg a 70.000 forintot. A kérelem-
adatlapot az illetékes nyugdíjigazgató-
ságnál kell benyújtani. Mellékleteket,
igazolásokat nem kérnek, de az indok-
lási rész kitöltése javasolt. Az emelés
összege nem haladhatja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 25%-át (7125 Ft), de nem le-
het kevesebb annak 10%-ánál (2850
Ft). Az engedélyezett kivételes nyugel-
látás-emelés „beépül” a nyugellátás
összegébe, a nyugellátások évenkénti
rendszeres emelése az emelés össze-
gének figyelembe vételével történik. Az
ügyintézési határidő 21 nap.

Egyszeri nyugdíjsegély. Jogosult, aki
nyugellátásban részesül, és olyan élet-
helyzetbe kerül, amely létfenntartását
veszélyezteti, és a havi jövedelme nem
haladja meg a 70.000 forintot, ha a kö-
zeli hozzátartozójával közös háztartás-
ban él; vagy a 80.000 forintot, ha egye-
dül él. Évente legfeljebb egy alkalom-
mal állapítható meg. A kérelem-adatla-
pot szintén az illetékes nyugdíjigazga-
tóságnál kell benyújtani. Mellékleteket,
igazolásokat nem kérnek, de az indok-
lási rész kitöltése elengedhetetlen.
Összege: nem lehet kevesebb 15.000
forintnál, de nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek másfélszeresét (42.750 Ft). Az
ügyintézési határidő 21 nap.
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– Mennyiért adja a malacot, bátyám?
– Ezer lej.
– Jajj, az nagyon drága, a szomszéd falu-

ban csak nyóccáz lej.
– Akkó vegyen ott!
– Vennék, de ott nincs már.
– Akkor várjon, hogy itt se legyen, s

akkó én is olcsóbban adom!
* * *

Mari néni elmegy a doktorhoz vizsgá-
latra:

– Mari néném, mit érez, mi jut eszébe,
ha ide teszem a kezem? S ha itt tovább
tapogatom?

– Jaj, lelkem... hát a segédjegyzõ.
* * *

Százéves Mózsi bá’ elmegy a doktorhoz:
– Mostanába valami baj van velem, dok-

tor úr, ha meglátok egy szép fehérnépet,
rögtön futni kezdek utána.

– Ha meglátja, hogy egy szép, no akkor
jó a szeme, ha még futni is tud utána, ak-
kor a lába is jó, hát akkor mi a baj?

– Az, hogy mikó utolérem, elfelejtem mit
es akartam véle csinálni...

Devizahitelesek várakozásai
Mennyivel csökken a törlesztőrészletem?
Mennyit kapok vissza?  És mikor? – ezek a
kérdések merülnek fel leggyakrabban azok kö-
rében, akik ingatlanjukra devizában vettek fel
ingatlanhitelt. Megpróbáljuk röviden összefog-
lalni a tudnivalókat:

Az első kiemelt dátum február elseje. Ezzel a forduló-
nappal kötelesek a bankok elkészíteni az árfolyam-
résből, továbbá a tisztességtelen kamat- és díjemelé-
sekből származó túlfizetések elszámolását, valamint a
devizahitelek forintosítását. A forintra történő átszá-
molás a következő árfolyamon történik:

• svájci frank  - - - - - - - - - 256,47 Ft
• euro  - - - - - - - - - - - - - - - 308,97 Ft
• japán jen  - - - - - - - - - - - - 2,163 Ft

Az elszámolásról történő tájékoztatást az adósok
ajánlott levélben kapják meg, mégpedig a következő
ütemezésben: 

• Március-április hónapban érkezik az a levél, amely a
visszatérítés összegét és az új törlesztőrészletet tar-
talmazza. (Ha a hitel kedvezményes végtörlesztés-
sel szűnt meg, akkor az értesítés nem automatikus,
azt kérni kell a banktól.)

• Májustól kell fizetni a tájékoztatóban megkapott új
törlesztőrészletet.

A bankok az MNB által meghatározott képlet alapján
végzik el a számításokat. A folyamat  szigorúan sza-
bályozott. Ha ennek ellenére nem értünk egyet,  lehe-
tőségünk van az MNB által működtetett Pénzügyi Bé-
kéltető Testülethez fordulni.

Legutóbbi információnk szerint a devizakölcsönből
vásárolt gépkocsira – amennyiben azt a vállalkozó ta-
xiként használta – nem fizetnek vissza semmit. Attól
tartok, hosszú perek várhatók…

A nyugdíj növelése
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Az RT 5 Taxi Holding Kft.
2014-ben elkezdte learatni azt a
gyümölcsöt, aminek magvait ko-
rábban elvetette.

Fejlesztéseinknek köszönhe-
tően cégünk megerősödött,
partnereink száma és a belénk
vetett bizalmuk fokozatosan erő-
södik. A korábbi szakmai elis-
merések mellett most a
Bisnode tisztelt meg minket el-
ismerésével:

Tanúsítvány a pénzügyileg
legstabilabb cégeknek

A Bisnode nemzetközi cégmi-
nősítő minden vállalkozás pénz-
ügyi stabilitását, üzleti megbíz-
hatóságát minősíti egy folyama-
tosan visszamért és bizonyított,
nemzetközi szakértők által kiala-
kított rendszer alapján. Így ke-
rült kiválasztásra cégünk, az
RT5 Taxi Holding Kft. (Buda-
pest Taxi) is, mint a pénzügyileg

legstabilabb cégek egyike. Ez
alapján vállalkozásunk a magyar
cégek azon 9,82 %-ába tartozik,
akik pénzügyileg a legszilár-
dabb lábakon állnak, azaz ren-
delkeznek Bisnode tanúsítvány-
nyal.

KOLLÉGÁINKNAK KÖ-
SZÖNJÜK EZT AZ ELISME-
RÉST!

Úgy gondoljuk, ez a stabilitás
nem jöhetett volna létre taxis

kollégáink kiemelkedő
munkája nélkül. 

Külön köszönet
kitartó és korrekt
munkájukért,
amelyet nap mint
nap tanúsítanak.

Ezt a stabilitást

amit mostanra elértünk, szeret-
nénk a jelenlegi és leendő kol-
légáinkra is kiterjeszteni.

Ennek érdekében 2015-ben
több programot is elindítunk,
amivel kollégáink jobb, kényel-
mesebb és pontosabb munka-
végzését támogatjuk. 

Első lépésként azon kollégá-
inkat/leendő kollégáinkat sze-
retnénk erősíteni, akik a közeljö-
vőben autójukat fiatalabbra,
jobbra cserélik. 

- D CS -

43

Minden budapesti taxisnak évente
legalább egyszer menni kell a belvá-
rosi Bárczy István utcába, a Fővárosi
Önkormányzat Adóosztályához az
Iparűzési Adóval kapcsolatban. Az
más kérdés, hogy ebben a számító-
gépes világban miért nem lehet min-
dent egy íróasztalról megcsinálni? 

Megy a taxis az Asztalos Sándor ut-
cába, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont telephelyére minősíttetni a taxit
és várakozás közben mindent elintéz-
hetne. Egy alkalmazott, némi fizetség
fejébe felmenne a Fővárosi Önkor-
mányzat honlapjára és mindent leel-
lenőrizhetne. Aztán meglátogatná
interneten az adott kerületet, majd az
Adóhatóság honlapját.

De ez egyelőre álom, és marad a
személyes látogatás a Bárczy István
utcába is. Igen ám, de mi legyen a kocsival?
Parkolóhelyet nehéz találni, ráadásul fizetni
kell érte!  Mit tesz nagyon sok taxis? Leteszi a
kocsit a Városház utcába, majd elsétál az
Adóosztályhoz. A Városház utcában rendsze-
rint van hely napközben, mert a helyi lakosok
dolgoznak. Fizetni meg nem kell a parkolá-
sért, hiszen oda csak a helyi lakosok – akik-
nek ingyenes a parkolás – és a taxisok me-
hetnek.

Kollégánk is leparkolt szokás szerint, már
ment volna intézni a dolgát, amikor a közterü-
let-felügyelők figyelmeztették. Ha elhagyja az
autóját, akkor azt lebilincselik. Taxisunk ezt
nem értette. Semmilyen jelzőtábla nem tiltja a
várakozást. Annyira meglepődött, hogy még
azt sem nézte meg, kerületi, vagy fővárosi
közterület-felügyelők voltak, akik intézkedtek
vele szemben. Kérésére mindkét felügyeletet
megkerestem. A Fővárosi Közterület-felügye-

let (hivatalos nevén: Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság, rövidítve: FÖRI) vá-
lasza rövidítve, szerkesztve:

A terület az idevonatkozó kormányrendelet,
valamint Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság és a Belváros – Lipótváros Köz-
terület-felügyelete között kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján, a Belváros–Lipót-
városi Közterület-felügyelet illetékességébe
tartozik. 

Hermann Gábor 
Szolgálati igazgatóhelyettes 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság 

A kerületi Közterület-felügyelet álláspontja rö-
vidítve: (Kiemelés tőlem. J. P.) 

A kerékbilincs közterület-felügyelet általi al-
kalmazását rendelet szabályozza. A védett
övezetbe történő behajtást, illetve a be-
hajtás és várakozás előírásait a

30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési ren-
delet írja elő. Minden közterület-
felügyelet/közterület-felügyelő jogalkalmazó-
ként a hatályos, vonatkozó jogszabályok alap-
ján intézkedik. 

Kohut Ágnes
irodavezető 

Belváros–Lipótváros
Közterület-felügyelet

Áttanulmányoztam a rendeletet és az egyér-
telműen fogalmaz. A védett övezetbe a helyi
lakosok és taxik, valamint az engedéllyel ren-
delkezők hajthatnak be. De várakozni csak a
helyi lakosoknak szabad! Azért jó lenne vala-
milyen erre a tényre figyelmeztető jelzőtábla.
Érthető, ha a taxisok unalmas óráikban a taxi-
állomásokon nem a fővárosi közlönyöket,
nem a fővárosi rendeleteket tanulmányoz-
zák…

Juhász Péter

MegyMegy ei matricákei matricák
Melyiket vegyem?

Február végéig még pótdíjmentesen meg-
vásárolhatók a megyei útdíjmatricák. Buda-
pesti taxisok sem tudják elkerülni legalább
a Pest megyei matrica megvásárlását, hi-
szen óhatatlanul rákeverednek fuvarozásuk
során valamelyik fizető útszakaszra még ak-
kor is, ha a repülőtérre vezető útszakasz
időközben kikerült a fizetős körből.

A rendelet végleges kereteit rögzítő mó-
dosítás alapján fontos változás, hogy ezen-
túl nem a megyehatár előtti utolsó, hanem
a megyehatár utáni első csomópontig érvé-
nyesek az adott megyére szóló matricák.
Így például a Balaton déli partja felé tartva
nem kell megvenni a Veszprém megyei mat-
ricát, annak ellenére, hogy a megye néhány
kilométeren keresztül „belenyúlik” az M7-es
nyomvonalába.

A végleges előírásokhoz igazított térké-
pek elérhetőek a következő felületeken: 

www.kormany.hu, www.nemzetiutdij.hu,
www.kkk.gov.hu , www.utinform.hu

ÖRÖM EGY ILYEN CSAPATBAN DOLGOZNIÖRÖM EGY ILYEN CSAPATBAN DOLGOZNI

Várakozhatunk a Városház utcában?
Jelzőtábla nem
tiltja a várako-

zást a taxiknak,
de a helyi ren-

delet igen
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Nyugdíj előtt állók

Tavaly augusztus végén elindult egy fo-
lyamat, amely azt a célt szolgálja, hogy
a járulékbefizetéseket, szolgálati időt
„közhitelessé” tegye. Lényege, hogy a
nyugdíjas korhoz közeledő biztosítottak
részére egyeztetés céljából megküldik
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóságnál róluk nyilvántartott szolgála-
ti idő és járulékbefizetési adatokat.
Először az 1955 és 1959 között szüle-
tettekkel kapcsolatos eljárás zajlik le.

Az 1953-1954-ben születetteknek
maguknak kell kezdeményezni a szol-
gálati idő elismerését, az ügyfélkapun
keresztül, vagy személyesen az illeté-
kes nyugdíjigazgatóságon. Érdemes
mielőbb elindítani a kérelmet, mert a
procedúra egyes esetekben hónapo-
kig tarthat. A nyugdíjigazgatóság által
közölt adatokban lévő hibák, hiányos-
ságok kijavítására több lépcsőben is
van lehetőség. Célszerű előbányászni
a régi munkahelyeinkről szóló iratain-
kat, a munkakönyvet stb. 

Az sem reménytelen helyzet, ha vala-
kinek hiányoznak a megfelelő doku-
mentumai. A bejelentés alapján ugyanis
a hivatal kivizsgálja az ügyet. Ők keresik
ilyenkor meg a volt foglalkoztatót, illetve
annak megszűnése esetén a jogutódot,
iratmegőrzőt, vagy ellenőrzés útján be-
szerzik az ügyfél által beszámítani kért
adatokat. 

A Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
szerint nagyon fontos minden jogszer-
ző munkaidő összegyűjtése, mert akár
néhány nap alkalmi foglalkoztatás is
„évet adhat”.  Ugyanis minden elismert
teljes év után két százalékkal emelke-
dik a nyugdíj összege. A nyilvántartás-
ban jellemzően nem szerepelnek
olyan, szolgálati időnek minősülő idő-
tartamok, mint a felsőfokú tanulmányok
vagy a sorkatonai idő, mert azokat nem
a foglalkoztatóknak kellett jelenteniük.
Érdemes ezekről is bizonyítékokat ke-
resnünk.

Még néhány fontos információ a
szolgálati idő megállapításról:

Nyugdíjra jogosult, aki az öregségi
korhatárt betöltötte, és legalább 20 év
szolgálati időt igazol. A nők életkoruk-
tól függetlenül 40 év szolgálati idő
után nyugdíjba mehetnek. A résznyug-
díj igénybevételéhez 15 szolgálati év
szükséges.

A szolgálati idő számításánál csak
teljes évet vesznek figyelembe. Az
esetlegesen hiányzó időszakot érde-
mes ledolgozni, különben egy egész
év elvész

A felsőfokú tanulmányok nappali ta-
gozata beleszámít a szolgálati időbe,
de csak egy képzés erejéig. Nem elég

a diploma bemutatása, más igazolás is
szükséges (leckekönyv stb.)

A részmunkaidőben folytatott foglal-
koztatás (taxis alkalmazottaknál jellem-
ző!) minimálbér, vagy az alatti kereset
esetén arányosításra kerül. 

A sorkatonai szolgálat beleszámít a
szolgálati időbe.

Egyéni vállalkozók esetén csak az az
időszak számít szolgálati időnek, amely-
re a nyugdíjjárulékot megfizették. Utóla-
gos megfizetés esetén, vagy ha az adó-
hatóság (kérelemre) elengedi, érdemes
a nyugdíj újraszámítását kérni.

Már nyugdíjban lévők

A nyugdíj melletti vállalkozók is fizet-
nek nyugdíjjárulékot (ami már magá-
ban is egy agyrém!). Ugyanakkor e be-
fizetett 10% nyugdíjjárulékból 0,5 szá-
zalék mértékben emelkedhet a nyugdíj.
Az eljárás nem automatikus, azt évente
kérni kell az illetékes nyugdíjigazgató-
ságtól. 

Méltányossági nyugdíjemelés. Ala-
csony nyugdíjjal rendelkezők (melyik
taxis nem ilyen?) háromévente úgyne-
vezett méltányossági nyugdíjemelést
kérhet. Érdemes ezt megtenni, mert
esetenként akár több ezer forintos havi
nyugdíjemelést is el lehet érni. Jogo-
sult rá, akinek havi nyugdíja nem halad-
ja meg a 70.000 forintot. A kérelem-
adatlapot az illetékes nyugdíjigazgató-
ságnál kell benyújtani. Mellékleteket,
igazolásokat nem kérnek, de az indok-
lási rész kitöltése javasolt. Az emelés
összege nem haladhatja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 25%-át (7125 Ft), de nem le-
het kevesebb annak 10%-ánál (2850
Ft). Az engedélyezett kivételes nyugel-
látás-emelés „beépül” a nyugellátás
összegébe, a nyugellátások évenkénti
rendszeres emelése az emelés össze-
gének figyelembe vételével történik. Az
ügyintézési határidő 21 nap.

Egyszeri nyugdíjsegély. Jogosult, aki
nyugellátásban részesül, és olyan élet-
helyzetbe kerül, amely létfenntartását
veszélyezteti, és a havi jövedelme nem
haladja meg a 70.000 forintot, ha a kö-
zeli hozzátartozójával közös háztartás-
ban él; vagy a 80.000 forintot, ha egye-
dül él. Évente legfeljebb egy alkalom-
mal állapítható meg. A kérelem-adatla-
pot szintén az illetékes nyugdíjigazga-
tóságnál kell benyújtani. Mellékleteket,
igazolásokat nem kérnek, de az indok-
lási rész kitöltése elengedhetetlen.
Összege: nem lehet kevesebb 15.000
forintnál, de nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek másfélszeresét (42.750 Ft). Az
ügyintézési határidő 21 nap.
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– Mennyiért adja a malacot, bátyám?
– Ezer lej.
– Jajj, az nagyon drága, a szomszéd falu-

ban csak nyóccáz lej.
– Akkó vegyen ott!
– Vennék, de ott nincs már.
– Akkor várjon, hogy itt se legyen, s

akkó én is olcsóbban adom!
* * *

Mari néni elmegy a doktorhoz vizsgá-
latra:

– Mari néném, mit érez, mi jut eszébe,
ha ide teszem a kezem? S ha itt tovább
tapogatom?

– Jaj, lelkem... hát a segédjegyzõ.
* * *

Százéves Mózsi bá’ elmegy a doktorhoz:
– Mostanába valami baj van velem, dok-

tor úr, ha meglátok egy szép fehérnépet,
rögtön futni kezdek utána.

– Ha meglátja, hogy egy szép, no akkor
jó a szeme, ha még futni is tud utána, ak-
kor a lába is jó, hát akkor mi a baj?

– Az, hogy mikó utolérem, elfelejtem mit
es akartam véle csinálni...

Devizahitelesek várakozásai
Mennyivel csökken a törlesztőrészletem?
Mennyit kapok vissza?  És mikor? – ezek a
kérdések merülnek fel leggyakrabban azok kö-
rében, akik ingatlanjukra devizában vettek fel
ingatlanhitelt. Megpróbáljuk röviden összefog-
lalni a tudnivalókat:

Az első kiemelt dátum február elseje. Ezzel a forduló-
nappal kötelesek a bankok elkészíteni az árfolyam-
résből, továbbá a tisztességtelen kamat- és díjemelé-
sekből származó túlfizetések elszámolását, valamint a
devizahitelek forintosítását. A forintra történő átszá-
molás a következő árfolyamon történik:

• svájci frank  - - - - - - - - - 256,47 Ft
• euro  - - - - - - - - - - - - - - - 308,97 Ft
• japán jen  - - - - - - - - - - - - 2,163 Ft

Az elszámolásról történő tájékoztatást az adósok
ajánlott levélben kapják meg, mégpedig a következő
ütemezésben: 

• Március-április hónapban érkezik az a levél, amely a
visszatérítés összegét és az új törlesztőrészletet tar-
talmazza. (Ha a hitel kedvezményes végtörlesztés-
sel szűnt meg, akkor az értesítés nem automatikus,
azt kérni kell a banktól.)

• Májustól kell fizetni a tájékoztatóban megkapott új
törlesztőrészletet.

A bankok az MNB által meghatározott képlet alapján
végzik el a számításokat. A folyamat  szigorúan sza-
bályozott. Ha ennek ellenére nem értünk egyet,  lehe-
tőségünk van az MNB által működtetett Pénzügyi Bé-
kéltető Testülethez fordulni.

Legutóbbi információnk szerint a devizakölcsönből
vásárolt gépkocsira – amennyiben azt a vállalkozó ta-
xiként használta – nem fizetnek vissza semmit. Attól
tartok, hosszú perek várhatók…

A nyugdíj növelése
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Az RT 5 Taxi Holding Kft.
2014-ben elkezdte learatni azt a
gyümölcsöt, aminek magvait ko-
rábban elvetette.

Fejlesztéseinknek köszönhe-
tően cégünk megerősödött,
partnereink száma és a belénk
vetett bizalmuk fokozatosan erő-
södik. A korábbi szakmai elis-
merések mellett most a
Bisnode tisztelt meg minket el-
ismerésével:

Tanúsítvány a pénzügyileg
legstabilabb cégeknek

A Bisnode nemzetközi cégmi-
nősítő minden vállalkozás pénz-
ügyi stabilitását, üzleti megbíz-
hatóságát minősíti egy folyama-
tosan visszamért és bizonyított,
nemzetközi szakértők által kiala-
kított rendszer alapján. Így ke-
rült kiválasztásra cégünk, az
RT5 Taxi Holding Kft. (Buda-
pest Taxi) is, mint a pénzügyileg

legstabilabb cégek egyike. Ez
alapján vállalkozásunk a magyar
cégek azon 9,82 %-ába tartozik,
akik pénzügyileg a legszilár-
dabb lábakon állnak, azaz ren-
delkeznek Bisnode tanúsítvány-
nyal.

KOLLÉGÁINKNAK KÖ-
SZÖNJÜK EZT AZ ELISME-
RÉST!

Úgy gondoljuk, ez a stabilitás
nem jöhetett volna létre taxis

kollégáink kiemelkedő
munkája nélkül. 

Külön köszönet
kitartó és korrekt
munkájukért,
amelyet nap mint
nap tanúsítanak.

Ezt a stabilitást

amit mostanra elértünk, szeret-
nénk a jelenlegi és leendő kol-
légáinkra is kiterjeszteni.

Ennek érdekében 2015-ben
több programot is elindítunk,
amivel kollégáink jobb, kényel-
mesebb és pontosabb munka-
végzését támogatjuk. 

Első lépésként azon kollégá-
inkat/leendő kollégáinkat sze-
retnénk erősíteni, akik a közeljö-
vőben autójukat fiatalabbra,
jobbra cserélik. 
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Minden budapesti taxisnak évente
legalább egyszer menni kell a belvá-
rosi Bárczy István utcába, a Fővárosi
Önkormányzat Adóosztályához az
Iparűzési Adóval kapcsolatban. Az
más kérdés, hogy ebben a számító-
gépes világban miért nem lehet min-
dent egy íróasztalról megcsinálni? 

Megy a taxis az Asztalos Sándor ut-
cába, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont telephelyére minősíttetni a taxit
és várakozás közben mindent elintéz-
hetne. Egy alkalmazott, némi fizetség
fejébe felmenne a Fővárosi Önkor-
mányzat honlapjára és mindent leel-
lenőrizhetne. Aztán meglátogatná
interneten az adott kerületet, majd az
Adóhatóság honlapját.

De ez egyelőre álom, és marad a
személyes látogatás a Bárczy István
utcába is. Igen ám, de mi legyen a kocsival?
Parkolóhelyet nehéz találni, ráadásul fizetni
kell érte!  Mit tesz nagyon sok taxis? Leteszi a
kocsit a Városház utcába, majd elsétál az
Adóosztályhoz. A Városház utcában rendsze-
rint van hely napközben, mert a helyi lakosok
dolgoznak. Fizetni meg nem kell a parkolá-
sért, hiszen oda csak a helyi lakosok – akik-
nek ingyenes a parkolás – és a taxisok me-
hetnek.

Kollégánk is leparkolt szokás szerint, már
ment volna intézni a dolgát, amikor a közterü-
let-felügyelők figyelmeztették. Ha elhagyja az
autóját, akkor azt lebilincselik. Taxisunk ezt
nem értette. Semmilyen jelzőtábla nem tiltja a
várakozást. Annyira meglepődött, hogy még
azt sem nézte meg, kerületi, vagy fővárosi
közterület-felügyelők voltak, akik intézkedtek
vele szemben. Kérésére mindkét felügyeletet
megkerestem. A Fővárosi Közterület-felügye-

let (hivatalos nevén: Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság, rövidítve: FÖRI) vá-
lasza rövidítve, szerkesztve:

A terület az idevonatkozó kormányrendelet,
valamint Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság és a Belváros – Lipótváros Köz-
terület-felügyelete között kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján, a Belváros–Lipót-
városi Közterület-felügyelet illetékességébe
tartozik. 

Hermann Gábor 
Szolgálati igazgatóhelyettes 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság 

A kerületi Közterület-felügyelet álláspontja rö-
vidítve: (Kiemelés tőlem. J. P.) 

A kerékbilincs közterület-felügyelet általi al-
kalmazását rendelet szabályozza. A védett
övezetbe történő behajtást, illetve a be-
hajtás és várakozás előírásait a

30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési ren-
delet írja elő. Minden közterület-
felügyelet/közterület-felügyelő jogalkalmazó-
ként a hatályos, vonatkozó jogszabályok alap-
ján intézkedik. 

Kohut Ágnes
irodavezető 

Belváros–Lipótváros
Közterület-felügyelet

Áttanulmányoztam a rendeletet és az egyér-
telműen fogalmaz. A védett övezetbe a helyi
lakosok és taxik, valamint az engedéllyel ren-
delkezők hajthatnak be. De várakozni csak a
helyi lakosoknak szabad! Azért jó lenne vala-
milyen erre a tényre figyelmeztető jelzőtábla.
Érthető, ha a taxisok unalmas óráikban a taxi-
állomásokon nem a fővárosi közlönyöket,
nem a fővárosi rendeleteket tanulmányoz-
zák…

Juhász Péter

MegyMegy ei matricákei matricák
Melyiket vegyem?

Február végéig még pótdíjmentesen meg-
vásárolhatók a megyei útdíjmatricák. Buda-
pesti taxisok sem tudják elkerülni legalább
a Pest megyei matrica megvásárlását, hi-
szen óhatatlanul rákeverednek fuvarozásuk
során valamelyik fizető útszakaszra még ak-
kor is, ha a repülőtérre vezető útszakasz
időközben kikerült a fizetős körből.

A rendelet végleges kereteit rögzítő mó-
dosítás alapján fontos változás, hogy ezen-
túl nem a megyehatár előtti utolsó, hanem
a megyehatár utáni első csomópontig érvé-
nyesek az adott megyére szóló matricák.
Így például a Balaton déli partja felé tartva
nem kell megvenni a Veszprém megyei mat-
ricát, annak ellenére, hogy a megye néhány
kilométeren keresztül „belenyúlik” az M7-es
nyomvonalába.

A végleges előírásokhoz igazított térké-
pek elérhetőek a következő felületeken: 

www.kormany.hu, www.nemzetiutdij.hu,
www.kkk.gov.hu , www.utinform.hu

ÖRÖM EGY ILYEN CSAPATBAN DOLGOZNIÖRÖM EGY ILYEN CSAPATBAN DOLGOZNI

Várakozhatunk a Városház utcában?
Jelzőtábla nem
tiltja a várako-

zást a taxiknak,
de a helyi ren-

delet igen
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Azt hitték Philadelphiában, hogy té-
vedés történt, amikor a négydollá-
ros útért majdnem ezer dollárt, 270
ezer forintot kapott egyik utasától
a sofőr. A taxis mindaddig el sem
akarta hinni a nem mindennapi tör-
ténetét, mígnem a bank visszaiga-
zolta, hogy a bankkártyával fizető
utas rendelkezik a lehívott érték fe-
dezetével. 

A Nyugat-Afrikából bevándorolt Oumar
Maiga taxisofőr főnökei a közelmúltban
számoltak be arról a bőkezű borravaló-
ról, amelyet még karácsony előtt adott
egy ismeretlen utas. Azért vártak ennyit a
bejelentéssel, mert ki akarták deríteni,
nem történt-e tévedés, de mostanra biz-
tossá vált, hogy a hitelkártyának volt fe-
dezete.

A sofőrnek december 13-án fejezte ki

elégedettségét 989,98 dolláros túlfizetés-
sel utasa, akit az óvárosból a Columbus
sugárútig szállított, és rövid beszélgeté-
sük közben megemlítette neki, hogy kissé
zűrzavaros műszakja volt. Az utas erre azt
válaszolta, hogy az éjszakája viszont nagy-
szerű lesz, majd beütötte a borravaló ösz-
szegét. Amikor a taxis meglátta a giganti-
kus összeget, azonnal rákérdezett, hogy
nem vétette-e el a gombokat, az utas azon-
ban erre csak annyit felelt, hogy „tudom,
mit tettem”. 

A taxitársaság kereste a nagyvonalú
utast, azonban a hitelkártya kibocsátója
nem adta ki a titokzatos jótevő nevét, így
továbbra is homály fedi a nagyvonalú férfi
kilétét.

Oumar Maiga imába foglalja azóta is az
ismeretlen nevét, aki igazán bensőséges
és ajándékban bővelkedő karácsonyt tu-
dott biztosítani számára. Cash

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A főszabály az,
hogy az utasnak tilos a taxist vezetés köz-
ben zavarnia. A taxis látását, reagáló képes-
ségét menet közben zavarhatja a belső vilá-
gítás fénye. A vezető nem jogosult utasával
betartatni a reá vonatkozó szabályt, de sza-
bályellenes viselkedése esetén megtagad-
hatja a fuvarozását. 
2. Helyes a „B” válasz. Az útkeresztező-
désre vonatkozó elsőbbségi szabályok a vil-
lamos és más jármű viszonyában is irány-
adóak, függetlenül attól, hogy a villamos mi-
lyen pályáról érkezik a kereszteződéshez. 
3. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se „Veszélyes útkanyarulat balra”. Az útka-
nyar előtt kell fékezni, egyenletes sebes-
séggel kanyarodni és abból kifelé jövet le-
het a gyorsítást megkezdeni.
4. Helyes a „C” válasz. A képen látható
forgalmi helyzetben az autó által elfoglalt
forgalmi sáv kétfelé válik. A gépkocsi bár-
melyik irányba folytatja útját, irányt nem vál-
toztat, így irányjelzésre nem kötelezett. 
5. Helyes a „C” válasz. Mivel taxink hala-
dása közben környezetünk folyamatos válto-
zásban van, időről időre ismételten figye-
lemmel kell kísérnünk a körülöttünk történ-

teket. Hogy mi mindenre kell figyelnünk, az
az adott környezettől a partnerektől függ, a
mozgások gyorsasága határozza meg. Ve-
szély bármelyik irányból fenyegethet, ezért
a szűkebb környezet valamennyi oldalát
szemmel kell tartanunk!
6. Helyes a „B” válasz. Olyan tárggyal,
amely méretei miatt a gyalogosforgalmat za-
varná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb
oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni. 
7. Helyes a „B” válasz. A „Szembejövő
forgalom” tábla azt jelzi, hogy az úton – a
korábbi forgalmi rendtől eltérően – kétirá-
nyú forgalom van. 
8. Helyes a „B” válasz. Az „Állati erővel
vont járművel behajtani tilos” jelzőtábla a be
nem fogott lovak behajtását vagy lovaglását
nem tiltja. 
9. Helyes a „C” válasz. A „Kötelező hala-
dási irány veszélyes anyagot szállító jármű
részére” tábla azt jelenti, hogy útkereszte-
ződésben a veszélyes anyagot szállító jár-
műnek a táblán megjelölt irányban kell to-
vábbhaladnia. 
10. Helyes a „B” válasz. A mozgáskorlá-
tozott személy, illetőleg az őt szállító jármű
vezetője járművével a korlátozott várakozási
övezetben és várakozási övezetben a jegyki-
adó automatával ellátott parkolóban az au-
tomata működtetése nélkül is várakozhat. 
11. Helyes a „B” válasz. Helytelenül cse-
lekszik a képen látható autó vezetője, mert
ha a balra fordított kerekekkel álló járművé-
be valaki hátulról figyelmetlenül beleszalad,
akkor azt a szemből érkező jármű elé löki.
12. Helyes az „A” válasz. A gyalogosfor-
galom irányítására szolgáló készülék folya-
matos zöld fényjelzésénél folyamatos, a vil-
logó zöld fényjelzésénél szaggatott kiegé-
szítő hangjelzést is adhat.

Tölgyesi József
(City Taxi 74) 

Élt 69 évet

Te is itt hagytál minket. Hosszú évek óta
küzdöttél betegségeddel. Tudtunk róla, és
nagyon aggódtunk érted, de Te vigasztal-
tál minket: ne féljünk, már jobban vagy. 
Aztán csak az elfogadhatatlan hír jött, Jó-
zsi elment! 

Azt mondják nincs pótolhatatlan em-
ber. Tévednek, és Te vagy rá a bizonyíték!
A kezdetektől velünk voltál. A tagság
többször bizonyította, hogy szeret és meg-
bízik Benned. Több cikluson át az Etikai
Bizottság tagjaként formáltad a céget, vi-
gyáztál jó hírünkre, rendünkre. 

Munkádért, szorgalmadért az elsők kö-
zött, még 2004-ben kaptad meg szakmánk
legnagyobb elismerését, a Haltenberger
Samu-díjat.

Drága Józsi! Eltemetünk, de soha nem
feledünk! Nyugodj Békében!

City Taxi Vezetőség

Radnai Gábor István 
(City Taxi 220) 

Élt 61 évet

Gabi! Fájdalmasan fiatalon hagytál itt min-
ket, legyűrte szervezeted az alattomos kór.

Higgadt, kedélyes stílusod, tökéletesen
végzett szolgáltatásod mindannyiunk szá-
mára példaértékű volt. Borzasztó, hogy
számodra mindössze 61 évet adott az élet,
hiszen egészségesen éltél. Sportoltál, szép
családban, rendezett körülmények között
teltek a napjaid. Köszönjük Neked a barát-
ságot, a közösen eltöltött 30 évet!

Emlékedet megőrizzük, nyugodj béké-
ben!

City Taxi Vezetőség

Négydolláros útért majd ezer dollár

KKararácsonácsonyi boryi borrraavvalóaló
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II. Fekete Sas utca
A Széll Kálmán tér átépítése miatt lelassult Margit körút forgalmát
szeretnék tehermentesíteni, ezért megforgatták a Fekete Sas utca
egyirányúságát a Frankel Leó utca és a Tölgyfa utca között. Így
most nem lehet a Bem rakpart felől közvetlenül felhaladni a Margit
körút felé. 

II. Széll Kálmán tér 
Ahogy azt tapasztaljátok, elkezdték a tér átépítését, így legalább
egy éven keresztül folyamatosan kell forgalmirend-változásokkal
számolni. 1976-ban készült el a Moszkva tér (Széll Kálmán tér) át-

építésének végleges (?!) terve. Azóta elsza-
ladt négy évtized, ötévenként jöttek az újabb elképzelések. Nekem
személy szerint az tetszett legjobban, amelyik egyszerűsíteni akarta
a tér forgalmát, lehetőség szerint megszüntetve a szintbeli keresz-
teződéseket. Ugyanis most az a legnagyobb baj, hogy a Margit kör-
út forgalma a térre érkezve jobbra fordul, majd a teret elhagyva bal-
ra vezet az út a Krisztina körútra. Az egyik – korábbi – elképzelés
szerint a Krisztina körút villamosforgalma nem ment volna be a tér-
re, hanem közvetlenül tovább haladt volna a Szilágyi Erzsébet fasor
felé. A felszabadult villamossíneket átadták volna az autóforgalom-
nak, a Margit körútról érkezőket egyenesen tovább haladva itt ve-

zették
volna tovább a Krisztina körútra. Így a Margit körútról érkező és a
Krisztina körút felé haladó autók nem mentek volna be a térre, ha-
nem párhuzamosan haladtak volna a Krisztina körút felől jövő, Mar-
git körút felé tartó sávokkal. Ezzel egy időben felüljáróval vezették
volna a Szilágyi Erzsébet fasor forgalmát egészen az Attila útig, ki-
küszöbölve ezzel a Krisztina körúti kereszteződéseket. De hát eb-
ből sem lett semmi.
VI. Nagymező utca

Eddig
is tilos volt megállni a Nagymező utcában a Mozsár utca és az
Andrássy út között a páros oldalon. Most viszont a páratlan oldalra
is kihelyezték a „Megállni tilos” jelzőtáblát és a területet éjjel-nappal
figyeli a közeli térfigyelő kamera. „Érdekes” helyzet, hogy nem lehet
taxival megállni a színházi negyedben… A Nagymező utcában a tilal-
mi táblák miatt, az Andrássy úton meg a kerékpársáv miatt.  

II. Széll Kámán tér: Korábbi elképze-
lések szerint itt autók jártak volna

VI. Nagymező utca: Ti-
los megállni most már a
páratlan oldalon is

II. Fekete Sas utca: Csök-
kenteni akarják a Margit
körútra zúduló forgalmat

II. Széll Kálmán tér: Egy éven keresz-
tül folyamatos terelések lesznek

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

ujtaxi.qxd  2/11/15 08:28  Page 45



44

Azt hitték Philadelphiában, hogy té-
vedés történt, amikor a négydollá-
ros útért majdnem ezer dollárt, 270
ezer forintot kapott egyik utasától
a sofőr. A taxis mindaddig el sem
akarta hinni a nem mindennapi tör-
ténetét, mígnem a bank visszaiga-
zolta, hogy a bankkártyával fizető
utas rendelkezik a lehívott érték fe-
dezetével. 

A Nyugat-Afrikából bevándorolt Oumar
Maiga taxisofőr főnökei a közelmúltban
számoltak be arról a bőkezű borravaló-
ról, amelyet még karácsony előtt adott
egy ismeretlen utas. Azért vártak ennyit a
bejelentéssel, mert ki akarták deríteni,
nem történt-e tévedés, de mostanra biz-
tossá vált, hogy a hitelkártyának volt fe-
dezete.

A sofőrnek december 13-án fejezte ki

elégedettségét 989,98 dolláros túlfizetés-
sel utasa, akit az óvárosból a Columbus
sugárútig szállított, és rövid beszélgeté-
sük közben megemlítette neki, hogy kissé
zűrzavaros műszakja volt. Az utas erre azt
válaszolta, hogy az éjszakája viszont nagy-
szerű lesz, majd beütötte a borravaló ösz-
szegét. Amikor a taxis meglátta a giganti-
kus összeget, azonnal rákérdezett, hogy
nem vétette-e el a gombokat, az utas azon-
ban erre csak annyit felelt, hogy „tudom,
mit tettem”. 

A taxitársaság kereste a nagyvonalú
utast, azonban a hitelkártya kibocsátója
nem adta ki a titokzatos jótevő nevét, így
továbbra is homály fedi a nagyvonalú férfi
kilétét.

Oumar Maiga imába foglalja azóta is az
ismeretlen nevét, aki igazán bensőséges
és ajándékban bővelkedő karácsonyt tu-
dott biztosítani számára. Cash

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A főszabály az,
hogy az utasnak tilos a taxist vezetés köz-
ben zavarnia. A taxis látását, reagáló képes-
ségét menet közben zavarhatja a belső vilá-
gítás fénye. A vezető nem jogosult utasával
betartatni a reá vonatkozó szabályt, de sza-
bályellenes viselkedése esetén megtagad-
hatja a fuvarozását. 
2. Helyes a „B” válasz. Az útkeresztező-
désre vonatkozó elsőbbségi szabályok a vil-
lamos és más jármű viszonyában is irány-
adóak, függetlenül attól, hogy a villamos mi-
lyen pályáról érkezik a kereszteződéshez. 
3. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se „Veszélyes útkanyarulat balra”. Az útka-
nyar előtt kell fékezni, egyenletes sebes-
séggel kanyarodni és abból kifelé jövet le-
het a gyorsítást megkezdeni.
4. Helyes a „C” válasz. A képen látható
forgalmi helyzetben az autó által elfoglalt
forgalmi sáv kétfelé válik. A gépkocsi bár-
melyik irányba folytatja útját, irányt nem vál-
toztat, így irányjelzésre nem kötelezett. 
5. Helyes a „C” válasz. Mivel taxink hala-
dása közben környezetünk folyamatos válto-
zásban van, időről időre ismételten figye-
lemmel kell kísérnünk a körülöttünk történ-

teket. Hogy mi mindenre kell figyelnünk, az
az adott környezettől a partnerektől függ, a
mozgások gyorsasága határozza meg. Ve-
szély bármelyik irányból fenyegethet, ezért
a szűkebb környezet valamennyi oldalát
szemmel kell tartanunk!
6. Helyes a „B” válasz. Olyan tárggyal,
amely méretei miatt a gyalogosforgalmat za-
varná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb
oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni. 
7. Helyes a „B” válasz. A „Szembejövő
forgalom” tábla azt jelzi, hogy az úton – a
korábbi forgalmi rendtől eltérően – kétirá-
nyú forgalom van. 
8. Helyes a „B” válasz. Az „Állati erővel
vont járművel behajtani tilos” jelzőtábla a be
nem fogott lovak behajtását vagy lovaglását
nem tiltja. 
9. Helyes a „C” válasz. A „Kötelező hala-
dási irány veszélyes anyagot szállító jármű
részére” tábla azt jelenti, hogy útkereszte-
ződésben a veszélyes anyagot szállító jár-
műnek a táblán megjelölt irányban kell to-
vábbhaladnia. 
10. Helyes a „B” válasz. A mozgáskorlá-
tozott személy, illetőleg az őt szállító jármű
vezetője járművével a korlátozott várakozási
övezetben és várakozási övezetben a jegyki-
adó automatával ellátott parkolóban az au-
tomata működtetése nélkül is várakozhat. 
11. Helyes a „B” válasz. Helytelenül cse-
lekszik a képen látható autó vezetője, mert
ha a balra fordított kerekekkel álló járművé-
be valaki hátulról figyelmetlenül beleszalad,
akkor azt a szemből érkező jármű elé löki.
12. Helyes az „A” válasz. A gyalogosfor-
galom irányítására szolgáló készülék folya-
matos zöld fényjelzésénél folyamatos, a vil-
logó zöld fényjelzésénél szaggatott kiegé-
szítő hangjelzést is adhat.

Tölgyesi József
(City Taxi 74) 

Élt 69 évet

Te is itt hagytál minket. Hosszú évek óta
küzdöttél betegségeddel. Tudtunk róla, és
nagyon aggódtunk érted, de Te vigasztal-
tál minket: ne féljünk, már jobban vagy. 
Aztán csak az elfogadhatatlan hír jött, Jó-
zsi elment! 

Azt mondják nincs pótolhatatlan em-
ber. Tévednek, és Te vagy rá a bizonyíték!
A kezdetektől velünk voltál. A tagság
többször bizonyította, hogy szeret és meg-
bízik Benned. Több cikluson át az Etikai
Bizottság tagjaként formáltad a céget, vi-
gyáztál jó hírünkre, rendünkre. 

Munkádért, szorgalmadért az elsők kö-
zött, még 2004-ben kaptad meg szakmánk
legnagyobb elismerését, a Haltenberger
Samu-díjat.

Drága Józsi! Eltemetünk, de soha nem
feledünk! Nyugodj Békében!

City Taxi Vezetőség

Radnai Gábor István 
(City Taxi 220) 

Élt 61 évet

Gabi! Fájdalmasan fiatalon hagytál itt min-
ket, legyűrte szervezeted az alattomos kór.

Higgadt, kedélyes stílusod, tökéletesen
végzett szolgáltatásod mindannyiunk szá-
mára példaértékű volt. Borzasztó, hogy
számodra mindössze 61 évet adott az élet,
hiszen egészségesen éltél. Sportoltál, szép
családban, rendezett körülmények között
teltek a napjaid. Köszönjük Neked a barát-
ságot, a közösen eltöltött 30 évet!

Emlékedet megőrizzük, nyugodj béké-
ben!

City Taxi Vezetőség

Négydolláros útért majd ezer dollár

KKararácsonácsonyi boryi borrraavvalóaló
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II. Fekete Sas utca
A Széll Kálmán tér átépítése miatt lelassult Margit körút forgalmát
szeretnék tehermentesíteni, ezért megforgatták a Fekete Sas utca
egyirányúságát a Frankel Leó utca és a Tölgyfa utca között. Így
most nem lehet a Bem rakpart felől közvetlenül felhaladni a Margit
körút felé. 

II. Széll Kálmán tér 
Ahogy azt tapasztaljátok, elkezdték a tér átépítését, így legalább
egy éven keresztül folyamatosan kell forgalmirend-változásokkal
számolni. 1976-ban készült el a Moszkva tér (Széll Kálmán tér) át-

építésének végleges (?!) terve. Azóta elsza-
ladt négy évtized, ötévenként jöttek az újabb elképzelések. Nekem
személy szerint az tetszett legjobban, amelyik egyszerűsíteni akarta
a tér forgalmát, lehetőség szerint megszüntetve a szintbeli keresz-
teződéseket. Ugyanis most az a legnagyobb baj, hogy a Margit kör-
út forgalma a térre érkezve jobbra fordul, majd a teret elhagyva bal-
ra vezet az út a Krisztina körútra. Az egyik – korábbi – elképzelés
szerint a Krisztina körút villamosforgalma nem ment volna be a tér-
re, hanem közvetlenül tovább haladt volna a Szilágyi Erzsébet fasor
felé. A felszabadult villamossíneket átadták volna az autóforgalom-
nak, a Margit körútról érkezőket egyenesen tovább haladva itt ve-

zették
volna tovább a Krisztina körútra. Így a Margit körútról érkező és a
Krisztina körút felé haladó autók nem mentek volna be a térre, ha-
nem párhuzamosan haladtak volna a Krisztina körút felől jövő, Mar-
git körút felé tartó sávokkal. Ezzel egy időben felüljáróval vezették
volna a Szilágyi Erzsébet fasor forgalmát egészen az Attila útig, ki-
küszöbölve ezzel a Krisztina körúti kereszteződéseket. De hát eb-
ből sem lett semmi.
VI. Nagymező utca

Eddig
is tilos volt megállni a Nagymező utcában a Mozsár utca és az
Andrássy út között a páros oldalon. Most viszont a páratlan oldalra
is kihelyezték a „Megállni tilos” jelzőtáblát és a területet éjjel-nappal
figyeli a közeli térfigyelő kamera. „Érdekes” helyzet, hogy nem lehet
taxival megállni a színházi negyedben… A Nagymező utcában a tilal-
mi táblák miatt, az Andrássy úton meg a kerékpársáv miatt.  

II. Széll Kámán tér: Korábbi elképze-
lések szerint itt autók jártak volna

VI. Nagymező utca: Ti-
los megállni most már a
páratlan oldalon is

II. Fekete Sas utca: Csök-
kenteni akarják a Margit
körútra zúduló forgalmat

II. Széll Kálmán tér: Egy éven keresz-
tül folyamatos terelések lesznek

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások
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Mózsi bá s István bá talál-
koznak hóviharban, mínusz
húsz fokban az úton.

– Há te komám mé nem
hordod ilyen idõbe a bunda-
sapkát?

– Azét, me esszevágtam,
mikó a múltkó az a szeren-
csétlenség történt velem!

– Mien szerencsétlenség
te?

– Pálinkával kénáltak, s
nem hallottam...

* * *
Mari néni felmegy Pestre

egyetlen leányát meglátogat-
ni. Szép kertes házban laknak,
modern felszerelés, a garázs-

ban Mercedesz, minden ami
kell. Örült is Mari néni, aztán
megkérdi a lányát:

– Oszt mondd, boldog
vagy-e édes jányom?

– Hát édesanyám, nem va-
gyok boldog!

– Oszt há ménem lányom?
– Én azért, me a férjem im-

potens.
– Ó hogy a ráksúj egye

meg a pofáját, pedig nekem
aszonta az lakodalomkor,
hogy mérnök!

* * *
Ha biológussal laksz

együtt, jobb, ha nem torkos-
kodsz a hûtõbõl…

X. Gyömrői út
Nagyon balesetveszélyes volt a Gyömrői út és az Újhegyi út találko-
zása Kőbányán, hasonlóan a Kőbányai út – Szállás utca csomó-
ponthoz. Most végre ide is jelzőlámpákat szereltek fel, megkönnyít-
ve ezzel a járművezetők dolgát. 

JéPé

X. Gyömrői út: Jelzőlám-
pákat telepítenek a bal-
esetek megelőzésére

VI. Nagymező utca: A tér-
figyelő kamera éjjel-nap-
pal figyeli a megállást

Józsefvárosban
továbbra is bilincselnek

Gál Zoltántól (FŐTAXI URH 1508) kaptuk a képet, köszönet érte.
A Józsefvárosban továbbra is lebilincselik a taxiállomáson parkoló
civil autókat. Izgalmas kérdés, hogy a többi kerület miért nem teszi
ugyanezt? 

Bevétel az államnak (büntetés), bevétel a kerületnek (kerékbi-
lincs leszerelése). Évekkel ezelőtt megkerestem valamennyi belvá-
rosi önkormányzatot, hogy kövessék Józsefváros példáját (Belvá-
ros–Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros).

Miután nem vezettek eredményre a levelezések, ismét megkere-
sem az érintett polgármestereket. A taxiállomás a taxisoké. Úgy-
sincs sok belőlük…

J.P.

Vannak, akik nem változnak…

Állnak a taxik a taxiállomáson, egyiknek nyílik az ajtaja, és zsupsz,
egy marék mandarinhéj a járdára. Pár perc, újabb adag mandarin-
héj… És így megy tovább. 

Udvariasan próbáltam rávenni a kollégát, hogy szedje össze sze-
metét. Nem jártam sikerrel…

Vannak, akik nem változnak, akik nem értik, hogy a taxiállomás a
második otthonunk. Sőt! Ha figyelembe vesszük, hogy az alvást le-
számítva otthon csak egy pár órát töltünk, a taxiban meg fényéve-
ket, akkor e szerint a taxiállomás az otthonunk. 

És otthon szemetelünk? Mit gondolnak rólunk a járókelők? Per-
sze, a taxisok…

Juhász Péter

Józsefvárosban évek óta figyelnek a taxiállomásokra

Hab a tortán, hogy ott
a szemetes edény a ta-
xik másik oldalán...
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te?

– Pálinkával kénáltak, s
nem hallottam...

* * *
Mari néni felmegy Pestre
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gyok boldog!

– Oszt há ménem lányom?
– Én azért, me a férjem im-
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* * *
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második otthonunk. Sőt! Ha figyelembe vesszük, hogy az alvást le-
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És otthon szemetelünk? Mit gondolnak rólunk a járókelők? Per-
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Ajánlatunk 2015. február 28-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 90 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 90 Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120 Tendance, 
HDi 90 Tendance és e-HDi 115 Tendance, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 Tendance, e-HDi 90 ETG6 Tendance és e-HDi 115 Tendance. A fenti ajánlat a Retail Prod Zrt. változó kamatozású, forint alapú, nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. 
A � nanszírozás elérhető 20% önerő mellett, teljes körű casco biztosítás megkötésével. A C-Elysée esetén elérhető legmagasabb árkedvezmény 20%, a Berlingo esetén (modelltől függően) 24-26%, az új C4 Picasso és Grand C4 Picasso 
esetén pedig 20%, a regisztrációs adó nélküli, opciós listaárból számolva. Az egyedi szervizszolgáltatásokról kérjen részletes ajánlatot Citroën márkaszervizétől! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak. 
Az  akció részleteiről érdeklődjön a részt vevő Citroën-márkakereskedésekben! A Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A képek illusztrációk. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, CO2-kibocsátása: 
108-168 g/km, a Citroën Berlingo vegyes fogyasztása 5-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-173 g/km, az új Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása 3,8-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-145 g/km.

www.citroen.hu

JÚLIUS 1-JE UTÁN MÁR AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYES!

Bizonyára Ön is tudja, hogy 2015. július 1. után a taxikra új szakmai előírások vonatkoznak majd. Válasszon nagy 
munkabírású, megbízható, tágas személygépkocsit a Citroën kínálatából, mely igazodik a szabályozásokhoz! A Citroën 
C-Elysée, Citroën C4 Picasso és Citroën Berlingo modellek most akár 20% önerővel, 20% taxis kedvezménnyel, testre 
szabott � nanszírozással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi cascóval elérhetőek.
Egyedi ¥ ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: tamas.varga@mpsa.com

CITROËN GRAND
C4 PICASSO

CITROËN 
C-ELYSÉE

CITROËN 
BERLINGO

NE FUSSON KI AZ IDŐBŐL: A CITROËN SEGÍT A VÁLASZTÁSBAN

KÖZEL A JÚLIUS!
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