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

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

Különleges ajánlatok taxisok részére!

 OPEL TAXI
    

opel.hu

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

ÍME, A TAXI, AMIRE VÁRT.

Combo Tour Enjoy akár

4.095.320 Ft-ért!*
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Az Amerikai Egyesült Államok után az
olasz, a román és német hatóságok is szi-
gorúan léptek fel az Uber ellen. Legto-
vább mégis a francia fuvarozók „mentek
el”, akik taxisblokáddal hívták fel kormá-
nyuk figyelmét a konkurencia ártörő szol-
gáltatására. Taxisok és rendőrök csa-
táztak június végén Párizs kül-
városában. A fuvarozók az
Uber szolgáltatása ellen tilta-
koztak, amely az ő tarifáik tö-
redékéért szállítja az utaso-
kat. A tiltakozók szerint ez
azért lehetséges, mert az
Uber-sofőröknek nem kell ki-
váltaniuk évente több ezer
euróért a fuvarozói engedélyt.
A taxisok gyújtogatással és utak elbariká-
dozásával kényszerítették ki, hogy a kor-
mány tárgyaljon velük, amely végül az ol-
dalukra állt. A versenyjogra hivatkozással
tiltották be a közösségi autómegosztást,
és a kaliforniai cég két francia vezetője el-
len pert indítottak. „Összesen 481 rend-
őrségi ügy van folyamatban, az elkövetők-
nek tudniuk kell, hogy ennél is több vizs-
gálatot indítunk majd, hogy megakadá-
lyozzuk a törvénytelenségeket” – mondta
a francia belügyminiszter.

Az Uber 2011 óta érhető el Franciaor-
szágban, és egymillió állandó ügyfele van.
A cég közleménye szerint nem a kormány-
zati támadás miatt állítják le a szolgáltatá-
saikat, hanem azért, mert a taxisok rend-
szeresen megtámadják az Uber-sofőröket,
a közelmúltban Strasbourgban egy ösz-
szetűzés csaknem gyilkosságig fajult.

Hírügynökségi jelentések számolnak be
arról, hogy személyi testőrök védik az Uber
sofőrjeit Dél-Afrikában, mert ott is egyre
többen lépnek fel agresszívan a cég mun-
katársai ellen. A személyvédők az uberesek
mellett ülnek, és gondoskodnak a jármű ve-
zetője, illetve az utasok testi épségéről. Egy
alkalommal fegyverrel kényszerítették az
egyik autóst, hogy adja át a fuvarját.

Idehaza sem csillapodnak az indulatok. A
rendőrségi források szerint pár hete Uber-
sofőrre és utasaira támadt két budapesti ta-
xis a Deák téren. Úgy tudni, nem taxitár-
sasághoz tartoztak, hanem ún. hiénák vol-
tak, akik baseballütővel fenyegették meg a
civil sofőrt és még egy törött üveget is az au-
tójához vágtak. A két hiéna azt kifogásolta,
hogy Ubert hívtak az utasok és nem velük
mentek. Azért akadtak, akik békésebb meg-
oldásokkal igyekeztek a kormányt jobb belá-
tásra bírni: Taxisok álló demonstrációját a
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
(FUVOSZ) és az Országos Taxis Szövetség

(OTSZ) szervezésében Budapesten, az V.
kerületi Alkotmány utcában tartották június
16-án. (A békés demonstráció képeit a 37.
és a 39.  oldalon találják olvasóink.) A taxi-
sok azért tüntettek, mert a törvényhozás a
korábban meg-

ígért időre
nem tűzte napirendjére az új taxis rendele-
tet. A mintegy 300 sárga autó teljesen meg-
bénította az Országház és környékének for-
galmát. A demonstráció végül elérte célját,
azóta megszületett a várva várt szabályozás.
(A teljes kormányrendelet a 7. oldaltól
olvasható.)

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) parlamenti államtitkára
sajtótájékoztatón ismertette: az új előírá-
sok szerint 2018. január elsejétől taxiszol-
gáltatás csak 10 évnél nem régebben for-
galomba helyezett, két oldalon két-két aj-
tós, legalább Euro IV. belső égésű motor-
ral vagy elektromos hajtással rendelkező
és légkondicionált gépkocsival nyújtható.
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Taxisok kontra közlekedés-

szervezők 45.

Tisztelt Kollégák! 46.

Havi aforizma 

Ha túl sokáig vársz annak eldöntésével, hogy

mihez akarsz kezdeni az életeddel, egyszer

csak arra ébredsz, hogy véget ért. 

George Bernard Shaw

Taxisblokád, sofőrverés, fegyveres kényszerítés

Erőszakos fellépések az Uber ellen
Nem nyugszik a hangulat. A taxisok világszerte, minden eszközzel próbál-
nak fellépni az Uber ellen, ezek közül most már a tettlegesség sem hiány-
zik, s van ahol fegyverrel kényszerítettek egy sofőrt, hogy átadja fuvarját és
utasát. Idehaza sem tétlenkedtek a taxisok, 300 autóval bénították meg a
forgalmat a főváros V. kerület Alkotmány utcájában, végül a kormány rende-
letben szabályozta a személyszállítást.
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Hozzátette: a piacon az elmúlt időszakban
megjelent szolgáltatók diszpécserszolgálat-
ként szabályszerűen csak úgy működhetnek,
ha utast kizárólag az előírt engedélyek, jogo-
sítványok és képesítések mindegyikével ren-
delkező taxisoknak közvetítenek, szerveznek.

Fónagy János statisztikai adatokról is be-
számolt: Eszerint Magyarországon jelenleg
több mint 7000 taxis vállalkozás működik.
Ezen belül mintegy 600-700 kis- és közép-
nagyságú, döntő többségük egyéni vállalko-
zóként. A cégek több mint fele a fővárosban
és vonzáskörzetében ad munkát 8600 buda-
pesti és Pest megyei gépkocsivezetőnek. Ez
a szolgáltatás országszerte több mint 13
ezer család számára jelent állandó kenyérke-
resetet – emelte ki az államtitkár.

Új elem a szabályozásban, hogy a taxisok-
nak ötévente ismeretfelújító képzésen és
vizsgán kell számot adniuk KRESZ-tudásuk
naprakészségéről, és az időközben megje-
lent technológiai eszközök megfelelő keze-
léséről. Fónagy szerint, a fuvarozóknál és
buszvezetőknél már alkalmazott gyakorlat át-
ültetése az utasok még biztonságosabb és
színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé.
Mint mondta, a rendelet megnyitja a hatósá-
gi fellépés lehetőségét a repülőtereken, vas-
úti pályaudvarokon és buszállomásokon az
utasokat zaklató, a közrendet megzavaró, ta-
xishiénaként emlegetett személyekkel szem-
ben. A közlekedési szolgáltató által üzemel-

tetett területeken a jövőben szolgáltatást fel-
ajánlani és utast felvenni kizárólag a szolgál-
tató hozzájárulásával lehet – derült ki a tájé-
koztatásból. Aki ismétlődő szabálysértést
követ el, annak engedélyeit akár egy évre is
megvonhatják – tette hozzá.

Az új rendelet szerint a már ma is taxiként
működő autók 2017 végéig akkor is tovább
használhatók, ha a 2018-tól kötelező feltéte-
leknek még nem felelnek meg. Ez alól kivé-
telnek számítanak a fővárosi taxik, melyekre
– a személyszállítási törvényben engedélye-
zettek szerint – már jelenleg is szigorúbb fel-
tételek vonatkoznak. Hasonlóképpen 2018-
ig érvényesek a rendelet hatálybalépése
előtt kiadott egyes engedélyek, jogosítvá-
nyok és képzési igazolások is – tette hozzá
Fónagy János.

Az Uber és hasonló szolgáltatásokkal kap-
csolatban az államtitkár megjegyezte: az eu-
rópai törekvésekkel és a világszerte alkalma-
zott megoldásokkal teljes összhangban szü-
letett meg a taxistevékenység kereteit kor-
szerűen és országosan egységesen megha-
tározó szabályozás. A kormány a rendelet el-
fogadásával megerősítette, hogy a tevékeny-
ségüket legálisan, a megfelelő engedélyek
és jogosítványok birtokában végző taxisok
pártján áll. Hozzátette: a kormány az új ren-
delet elfogadásával nem tiltotta be az Ubert
és a hasonló elven működő szolgáltatáso-
kat, a rendelet azt határozza meg, hogy mi-

lyen feltételek mellett lehet taxis tevékenysé-
get végezni. Az Uber egy infokommuniká-
ciós szervezési tevékenység, infokommu-
nikációs szolgáltatás, amely nem tiltott, „ha
azt az előírt jogosítványokkal rendelkező ta-
xisok veszik igénybe, akkor az a szívük joga”
– fogalmazott. A szolgáltatás szabályozása –
ahogyan eddig is –, továbbra is állami fel-
adat, mert ez elsősorban a forgalombizton-
sági, élet- és vagyonbiztonsági kérdés –
emelte ki az államtitkár.

Tehát 2018. január elsejéig kaptak hala-
dékot mindazok, akik egyelőre nem felelnek
meg az előírásoknak. Az infokommunikációs
eszközökkel fuvart szervező szolgáltatókkal
szemben, már augusztus 6-tól, a rendelet ha-
tálybalépésétől fogva következetesen fellép-
nek a hatóságok.

k.z.t.
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Legutóbb láttuk, kik a taxisok konkurenciái. Most nézzük meg, kö-
zülük kik azok, akik ránézésre – a turistáknak, külföldieknek – hi-
vatalos pesti taxinak tűnhetnek. Mi tudjuk, hogy nem azok… 

A nyilvánvalóan nem hivatalos taxik (sárgított, de fehér
rendszámos vagy a sárga rendszámos, de nem sárgított
taxik) csak a jéghegy csúcsát jelenthetik. De hogy hány tu-
cat, hány száz taxi dolgozik engedély nélkül sárgítva, sár-
ga rendszámmal, szabadjelzővel, azt csak a naprakész
adatbázissal rendelkezők tudják. 

Ám az egy szem BKK-s járőrkocsi nem tud több ezer járművet
egyszerre ellenőrizni… Érdekesség, már lopkodják a MINŐSITETT
BUDAPESTI TAXI matricát. Ugyanis piacon minden kapható, ami
egy budapesti taxisnak kell, kivéve a

MINŐSÍTŐ matricát. Ez egyelőre nem kapható a feketepiacon…
Ezért lopkodják éjszakánként!

1. Sárga rendszámos, sárgított, szabadjelzős. Vidéken le-
vizsgáztatja a taxit Minősítő matricát vagy lop, vagy anélkül szolgál-
tat…

Ők is szolgáltatnak…

A kolléga fejlődőképes a Budaörsi
útnál. Már kocsit is tudott cserélni...Ez a Merci a jelenlegi fővárosi helyzet

csődjét szimbolizálja. Hónapok óta dolgo-
zik a Nyugatitól fővárosi engedély nélkül

Döbbenet. Sárgítva, szabadjelzővel, fehér rendszám-
mal, egy nem létező taxitársaság feliratával. Teheti...
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2. Sárga rendszámos, sárgított, szabadjelző nélkül.
Őket látni – például – a Népliget autóbusz állomásnál. Szintén le-
vizsgáztatja az autóját valahol… 

3. Sárga rendszámos, nem sárgított, szabadjelző nélkül
Meg kell ismételni, vannak olyan vállalkozók, akiknek nem kellett
sárgítani, de ők nem fővárosi taxisok. 

4. Fehér rendszámos, sárgított, szabadjelzős. Ez már a po-
fátlanság határa…

5. Fehér rendszámos, sárgított, szabadjelző nélkül. A sza-
badjelző meg a hátsó ablakban. Vagy ott sem… 

6. Fehér rendszámos, nem sárgított, szabadjelzővel. Így
dolgozik a „kolléga” évek óta a Budaörsi útnál.

7. Fehér rendszámos, nem sárgított, szabadjelző nélkül.
Régi taxisok így viszik telefonrendelésre a régi állandókat. (Ki kell
emelni közülük ismét az engedéllyel rendelkező hivatalos személy-
szállító vállalkozókat.) Név és cím a szerkesztőségben 

5

Ez a kolléga a Király utcából dolgozik. Ha csak
egy repteret tud naponta megcsípni, az 5000 fo-
rint, neki tisztán. Havi 150 000, adózás nélkül...

2015 Budapest. Mi jö-
het még? Az ajtókon
még kockák is vannak,
és az utas éppen ül be

A taxi jobb oldalán minden előírás szerinti.
Ezt látja az utas. A bal oldalon meg semmi.
Éppen kilépésre vár a repülőtéri sorompónál,
miután utasát kitette. Egyébként a rendszá-
ma fehér, és többször is fordul naponta

Fehér rendszám, nem sár-
gított, szabadjelző nélkül.
Ő egy reptéri sofőr

Új Kormányrendelet lép hatályba 2015. au-
gusztus 7-tól, a személyszállítási és taxi tevé-
kenység végzésének szabályairól. Ahogyan
arról a decemberi Taxisok Világában írtam,
hosszú volt az út idáig. A 89/1988. (XII.20.)
Minisztertanácsi(!) rendelet, amely alapján
végezzük mai is tevékenységünket, és váltják
ki újabb pályára lépők a taxiengedélyt, ki-
sebb „ráncfelvarrásokkal” megélt 26 évet,
egy rendszerváltást és két gazdasági válsá-
got. Jobb helyeken ezek közül egy is elég
lett volna ahhoz, hogy új jogszabály készül-
jön a kor kihívásainak megfelelően.

De hagyjuk a siránkozást, inkább nézzük,
hogy végül mit is kaptunk, mert az elfogadás
előtt volt egy olyan rövid időszak, amikor csak
annyit lehetett tudni, hogy az érdekképvisele-
tek (FUVOSZ, OTSZ, TGFSZ), és a Kamara

által támogatott tartalomhoz képest kerültek
be változtatások a jogszabályba. Az izgalomra
az adott igazán okot, hogy az Európai Unió
több nagyvárosában is megjelent UBER Bu-
dapestet és a többi nagyvárost is célba vette,
és agresszív üzletpolitikájával megpróbált ko-
moly szeletet kihasítani a taxipiacból. Ezzel
párhuzamosan marketingmunkájával folyama-
tosan megpróbálta elhitetni, hogy tevékenysé-
ge speciális – semmiben nem hasonlít a taxi-
szolgáltatáshoz – és intenzív tárgyalásokat
folytat a kormányzattal annak érdekében,
hogy rá és sofőrjeire NE vonatkozzanak a
Rendelet által megfogalmazott szigorú szabá-
lyok. Erre szokták mondani, hogy ha egy kis-
vállalkozó engedély nélkül végzi a tevékenysé-
gét az kontár, ha ugyanezt egy tőkeerős nagy-
vállalkozás csinálja, az innovatív megoldás. 

Szerencsére a Rendelet ebben a tekintet-
ben nem hagy kiskaput, a Kormány megér-
tette azt a többször, különböző formában (le-
vél, tárgyalás, demonstráció) hozzá eljutta-
tott üzenetet, hogy a taxisok és a személy-
gépkocsis személyszállítók mindenki számá-
ra – aki személyt szállít díj ellenében –
egyenlő feltételeket akarnak!    

A kicsit hosszabb, de fontos bevezetés
után lássuk mit is tartalmaz valójában a Ren-
delet. Ezzel kapcsolatban ismét visszautal-
nék decemberi cikkemre, ahol már alapvető-
en leírtam mi is a jogszabály lényege, felada-
ta a piac szabályozásában.

A mindenkori kormányrendelet tartalmaz-
za azokat a szabályokat, amelyek alapján az
engedély kiváltható és a tevékenység folya-
matosan végezhető. Röviden így foglalható
össze a lényeg. 

A korábban idézett, jelenleg hatályban lé-
vő és az elfogadott új Rendelet is ugyanazo-
kon az elveken alapszik, személyes meg-

VVégrégr e megszülee megszüle tt ee tt!tt!

Ezen az autón már csak a taxi szabad-
jelző utal arra, hogy vezetője fuvart vállal
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Hozzátette: a piacon az elmúlt időszakban
megjelent szolgáltatók diszpécserszolgálat-
ként szabályszerűen csak úgy működhetnek,
ha utast kizárólag az előírt engedélyek, jogo-
sítványok és képesítések mindegyikével ren-
delkező taxisoknak közvetítenek, szerveznek.

Fónagy János statisztikai adatokról is be-
számolt: Eszerint Magyarországon jelenleg
több mint 7000 taxis vállalkozás működik.
Ezen belül mintegy 600-700 kis- és közép-
nagyságú, döntő többségük egyéni vállalko-
zóként. A cégek több mint fele a fővárosban
és vonzáskörzetében ad munkát 8600 buda-
pesti és Pest megyei gépkocsivezetőnek. Ez
a szolgáltatás országszerte több mint 13
ezer család számára jelent állandó kenyérke-
resetet – emelte ki az államtitkár.

Új elem a szabályozásban, hogy a taxisok-
nak ötévente ismeretfelújító képzésen és
vizsgán kell számot adniuk KRESZ-tudásuk
naprakészségéről, és az időközben megje-
lent technológiai eszközök megfelelő keze-
léséről. Fónagy szerint, a fuvarozóknál és
buszvezetőknél már alkalmazott gyakorlat át-
ültetése az utasok még biztonságosabb és
színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé.
Mint mondta, a rendelet megnyitja a hatósá-
gi fellépés lehetőségét a repülőtereken, vas-
úti pályaudvarokon és buszállomásokon az
utasokat zaklató, a közrendet megzavaró, ta-
xishiénaként emlegetett személyekkel szem-
ben. A közlekedési szolgáltató által üzemel-

tetett területeken a jövőben szolgáltatást fel-
ajánlani és utast felvenni kizárólag a szolgál-
tató hozzájárulásával lehet – derült ki a tájé-
koztatásból. Aki ismétlődő szabálysértést
követ el, annak engedélyeit akár egy évre is
megvonhatják – tette hozzá.

Az új rendelet szerint a már ma is taxiként
működő autók 2017 végéig akkor is tovább
használhatók, ha a 2018-tól kötelező feltéte-
leknek még nem felelnek meg. Ez alól kivé-
telnek számítanak a fővárosi taxik, melyekre
– a személyszállítási törvényben engedélye-
zettek szerint – már jelenleg is szigorúbb fel-
tételek vonatkoznak. Hasonlóképpen 2018-
ig érvényesek a rendelet hatálybalépése
előtt kiadott egyes engedélyek, jogosítvá-
nyok és képzési igazolások is – tette hozzá
Fónagy János.

Az Uber és hasonló szolgáltatásokkal kap-
csolatban az államtitkár megjegyezte: az eu-
rópai törekvésekkel és a világszerte alkalma-
zott megoldásokkal teljes összhangban szü-
letett meg a taxistevékenység kereteit kor-
szerűen és országosan egységesen megha-
tározó szabályozás. A kormány a rendelet el-
fogadásával megerősítette, hogy a tevékeny-
ségüket legálisan, a megfelelő engedélyek
és jogosítványok birtokában végző taxisok
pártján áll. Hozzátette: a kormány az új ren-
delet elfogadásával nem tiltotta be az Ubert
és a hasonló elven működő szolgáltatáso-
kat, a rendelet azt határozza meg, hogy mi-

lyen feltételek mellett lehet taxis tevékenysé-
get végezni. Az Uber egy infokommuniká-
ciós szervezési tevékenység, infokommu-
nikációs szolgáltatás, amely nem tiltott, „ha
azt az előírt jogosítványokkal rendelkező ta-
xisok veszik igénybe, akkor az a szívük joga”
– fogalmazott. A szolgáltatás szabályozása –
ahogyan eddig is –, továbbra is állami fel-
adat, mert ez elsősorban a forgalombizton-
sági, élet- és vagyonbiztonsági kérdés –
emelte ki az államtitkár.

Tehát 2018. január elsejéig kaptak hala-
dékot mindazok, akik egyelőre nem felelnek
meg az előírásoknak. Az infokommunikációs
eszközökkel fuvart szervező szolgáltatókkal
szemben, már augusztus 6-tól, a rendelet ha-
tálybalépésétől fogva következetesen fellép-
nek a hatóságok.

k.z.t.
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Legutóbb láttuk, kik a taxisok konkurenciái. Most nézzük meg, kö-
zülük kik azok, akik ránézésre – a turistáknak, külföldieknek – hi-
vatalos pesti taxinak tűnhetnek. Mi tudjuk, hogy nem azok… 

A nyilvánvalóan nem hivatalos taxik (sárgított, de fehér
rendszámos vagy a sárga rendszámos, de nem sárgított
taxik) csak a jéghegy csúcsát jelenthetik. De hogy hány tu-
cat, hány száz taxi dolgozik engedély nélkül sárgítva, sár-
ga rendszámmal, szabadjelzővel, azt csak a naprakész
adatbázissal rendelkezők tudják. 

Ám az egy szem BKK-s járőrkocsi nem tud több ezer járművet
egyszerre ellenőrizni… Érdekesség, már lopkodják a MINŐSITETT
BUDAPESTI TAXI matricát. Ugyanis piacon minden kapható, ami
egy budapesti taxisnak kell, kivéve a

MINŐSÍTŐ matricát. Ez egyelőre nem kapható a feketepiacon…
Ezért lopkodják éjszakánként!

1. Sárga rendszámos, sárgított, szabadjelzős. Vidéken le-
vizsgáztatja a taxit Minősítő matricát vagy lop, vagy anélkül szolgál-
tat…

Ők is szolgáltatnak…

A kolléga fejlődőképes a Budaörsi
útnál. Már kocsit is tudott cserélni...Ez a Merci a jelenlegi fővárosi helyzet

csődjét szimbolizálja. Hónapok óta dolgo-
zik a Nyugatitól fővárosi engedély nélkül

Döbbenet. Sárgítva, szabadjelzővel, fehér rendszám-
mal, egy nem létező taxitársaság feliratával. Teheti...
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2. Sárga rendszámos, sárgított, szabadjelző nélkül.
Őket látni – például – a Népliget autóbusz állomásnál. Szintén le-
vizsgáztatja az autóját valahol… 

3. Sárga rendszámos, nem sárgított, szabadjelző nélkül
Meg kell ismételni, vannak olyan vállalkozók, akiknek nem kellett
sárgítani, de ők nem fővárosi taxisok. 

4. Fehér rendszámos, sárgított, szabadjelzős. Ez már a po-
fátlanság határa…

5. Fehér rendszámos, sárgított, szabadjelző nélkül. A sza-
badjelző meg a hátsó ablakban. Vagy ott sem… 

6. Fehér rendszámos, nem sárgított, szabadjelzővel. Így
dolgozik a „kolléga” évek óta a Budaörsi útnál.

7. Fehér rendszámos, nem sárgított, szabadjelző nélkül.
Régi taxisok így viszik telefonrendelésre a régi állandókat. (Ki kell
emelni közülük ismét az engedéllyel rendelkező hivatalos személy-
szállító vállalkozókat.) Név és cím a szerkesztőségben 

5

Ez a kolléga a Király utcából dolgozik. Ha csak
egy repteret tud naponta megcsípni, az 5000 fo-
rint, neki tisztán. Havi 150 000, adózás nélkül...

2015 Budapest. Mi jö-
het még? Az ajtókon
még kockák is vannak,
és az utas éppen ül be

A taxi jobb oldalán minden előírás szerinti.
Ezt látja az utas. A bal oldalon meg semmi.
Éppen kilépésre vár a repülőtéri sorompónál,
miután utasát kitette. Egyébként a rendszá-
ma fehér, és többször is fordul naponta

Fehér rendszám, nem sár-
gított, szabadjelző nélkül.
Ő egy reptéri sofőr

Új Kormányrendelet lép hatályba 2015. au-
gusztus 7-tól, a személyszállítási és taxi tevé-
kenység végzésének szabályairól. Ahogyan
arról a decemberi Taxisok Világában írtam,
hosszú volt az út idáig. A 89/1988. (XII.20.)
Minisztertanácsi(!) rendelet, amely alapján
végezzük mai is tevékenységünket, és váltják
ki újabb pályára lépők a taxiengedélyt, ki-
sebb „ráncfelvarrásokkal” megélt 26 évet,
egy rendszerváltást és két gazdasági válsá-
got. Jobb helyeken ezek közül egy is elég
lett volna ahhoz, hogy új jogszabály készül-
jön a kor kihívásainak megfelelően.

De hagyjuk a siránkozást, inkább nézzük,
hogy végül mit is kaptunk, mert az elfogadás
előtt volt egy olyan rövid időszak, amikor csak
annyit lehetett tudni, hogy az érdekképvisele-
tek (FUVOSZ, OTSZ, TGFSZ), és a Kamara

által támogatott tartalomhoz képest kerültek
be változtatások a jogszabályba. Az izgalomra
az adott igazán okot, hogy az Európai Unió
több nagyvárosában is megjelent UBER Bu-
dapestet és a többi nagyvárost is célba vette,
és agresszív üzletpolitikájával megpróbált ko-
moly szeletet kihasítani a taxipiacból. Ezzel
párhuzamosan marketingmunkájával folyama-
tosan megpróbálta elhitetni, hogy tevékenysé-
ge speciális – semmiben nem hasonlít a taxi-
szolgáltatáshoz – és intenzív tárgyalásokat
folytat a kormányzattal annak érdekében,
hogy rá és sofőrjeire NE vonatkozzanak a
Rendelet által megfogalmazott szigorú szabá-
lyok. Erre szokták mondani, hogy ha egy kis-
vállalkozó engedély nélkül végzi a tevékenysé-
gét az kontár, ha ugyanezt egy tőkeerős nagy-
vállalkozás csinálja, az innovatív megoldás. 

Szerencsére a Rendelet ebben a tekintet-
ben nem hagy kiskaput, a Kormány megér-
tette azt a többször, különböző formában (le-
vél, tárgyalás, demonstráció) hozzá eljutta-
tott üzenetet, hogy a taxisok és a személy-
gépkocsis személyszállítók mindenki számá-
ra – aki személyt szállít díj ellenében –
egyenlő feltételeket akarnak!    

A kicsit hosszabb, de fontos bevezetés
után lássuk mit is tartalmaz valójában a Ren-
delet. Ezzel kapcsolatban ismét visszautal-
nék decemberi cikkemre, ahol már alapvető-
en leírtam mi is a jogszabály lényege, felada-
ta a piac szabályozásában.

A mindenkori kormányrendelet tartalmaz-
za azokat a szabályokat, amelyek alapján az
engedély kiváltható és a tevékenység folya-
matosan végezhető. Röviden így foglalható
össze a lényeg. 

A korábban idézett, jelenleg hatályban lé-
vő és az elfogadott új Rendelet is ugyanazo-
kon az elveken alapszik, személyes meg-

VVégrégr e megszülee megszüle tt ee tt!tt!

Ezen az autón már csak a taxi szabad-
jelző utal arra, hogy vezetője fuvart vállal

ujtaxi.qxd  7/15/15 08:14  Page 5



bízhatóság – szakmai alkalmasság –
pénzügyi teljesítőképesség – a tevé-
kenység végzéséhez használt járművel
szemben támasztott műszaki követel-
mények – a jármű vezetőjével (taxis,
személygépkocsis személyszállító)
szemben támasztott követelmények.
Ezek a kritériumok a vállalkozás szakmai ve-
zetőjére, magára a vállalkozásra, a gépkocsi-
ra, illetve a gépkocsivezetőre vonatkoznak. 

Az új Rendelet hatályba lépését követően
új tevékenységi engedély csak annak a vál-
lalkozásnak lesz kiadható, amely az alábbi-
akban felsorolt feltételeknek megfelel. A te-
vékenységi engedélyt a vállalkozás számára
a továbbiakban öt évre adja ki a Közlekedé-
si Hatóság, az engedélyt azt követően meg
kell újítani!  

A személyes megbízhatóság feltételei-
nek nem felel meg az, akit korábban valami-
lyen okból eltiltottak a tevékenység végzésé-
től, illetve büntetett előéletű.

A vállalkozás szakmai irányítójának
(ez a személy, egyéni vállalkozók esetében
megegyezik a gépkocsivezetővel) szakmai
alkalmassága bizonyítására szaktanfolya-
mon kell részt venni és sikeres vizsgát tenni.
A jelenleg pályán lévőknél a korábban meg-
szerzett képesítésről szóló igazolást a Közle-
kedési Hatóság vizsgaigazolásként elfogad-
ja, tehát vállalkozási ismeretekből nem kell
újra vizsgázni!

Pénzügyi teljesítőképesség igazolásá-
ra utasülésenként 50.000 Ft pénzügyi letét-
tel, vagy érvényes biztosítással kell rendel-
kezni. (A jelenleg érvényben lévő jogszabály-
ban ez az összeg 25.000 Ft.)

A személygépkocsi, taxi esetében nem
lehet 10 évnél idősebb és minimum 4, maxi-
mum 6 utas szállítására kell alkalmasnak len-
nie. Környezetvédelmi besorolás szempont-
jából minimum Euro III-as motorral kell ren-
delkeznie. Továbbá mindkét oldalon 2-2
utastérre nyíló ajtóval, ABS-szel, légkondival,
minden üléshez biztonsági övvel, elől lég-
zsákkal kell rendelkeznie. A taxit ezen kívül
fel kell szerelni sárga rendszámmal, szabad-
jelzővel és taxaméterrel, tarifatáblákkal és a
tevékenységi engedély számával. A jelenleg
engedéllyel rendelkező taxiknak, amelyek
nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak,
2017. december 31-ig van türelmi idő.

Budapesten, ahol az Önkormányzat
már korábban megalkotta a 31/2013.
(IV.12.) számú rendeletét, a taxik szá-
mára az abban foglaltak az irányadók a
műszaki paraméter, évjárat, szín és
egyéb szabályok tekintetében! 

A személygépkocsis személyszállítók
esetében a személygépkocsi nem lehet
idősebb 7 évnél, vagy Euro IV. környezetvé-
delmi osztályba soroltnak kell lennie. A szál-
lítható személyek száma minimum 4, maxi-
mum 8 fő lehet. A tevékenységet fehér rend-
számmal és a szélvédőn elhelyezett hologra-
mos matricával végezhetik. Számukra is kö-
telező a tevékenységi engedély számának ki-
helyezése a jármű jobb oldalán, minimum 4
cm magas betűkkel. A jelenleg engedéllyel
rendelkező gépkocsiknak, amelyek nem fe-
lelnek meg a fentiekben leírtaknak, 2017.
december 31-ig van türelmi idő.

A személygépkocsit a taxisoknak és a
személyszállítóknak a tevékenység megkez-
dése előtt minősítő vizsgálatra kell vinni,
ahol a fent felsoroltakat ellenőrzi a Közleke-
dési Hatóság. Ezt a minősítést évente el kell
végezni, jó hír viszont, hogy az új Rendelet
hatályba lépését követően a műszaki vizsgá-
ra csak a jármű életkorának megfelelő perió-
dusonként kerül sor. Megszűnik a megbon-
tásos vizsgálat is, egy felesleges költséggel
kevesebb! 

Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személy-
gépkocsit vezetni csak a személygépkocsi
engedélyébe bejegyzett működési területre
érvényes személytaxi-vezetői igazol-
vánnyal, személygépkocsis személyszállítói
szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezet-
ni csak személygépkocsis személyszállí-
tó-vezetői igazolvánnyal szabad. Az sze-
mélyszállító vezetői igazolvány (az előző
két igazolvány együttes neve) megszerzésé-
hez szaktanfolyamon kell részt venni és vizs-
gát kell tenni. A vizsga öt évig érvényes, ezt
követően a gépkocsivezetőnek nyolcórás to-
vábbképzésen kell részt vennie és vizsgáz-
nia kell. A továbbképzés és vizsga KRESZ,
valamint személyszállítási szerződések, utas-
kommunikáció tárgyakból áll. 

Vagyis a szabálysértő taxisofőrnek nem
lesz lehetősége – az igazolvány hiányában
egy másik vállalkozás autójára átülve – „áldá-
sos” tevékenységét végezni. 

Az engedélyezési eljárások várhatóan
nem változnak, azt a Közlekedési Hatóság
intézi. Ígéret van, de konkrétum még nincs,
hogy egyszerűsítenék az ügyintézés mene-
tét és csökkentenék az adminisztrációs ter-
heket.

A Rendelet új elemeként bekerült a disz-
pécserszolgálatok tevékenységének szabá-
lyozása is. Azoknak a diszpécserszolgálatok-
nak, amelyek önállóan végzik tevékenységü-
ket személyszállító vállalkozások számára,
tevékenységük engedélyköteles lesz, és a

kritériumok is – hasonlóan a taxi tevékeny-
ség végzéséhez – pénzügyi, személyes
megbízhatósági és szakmai feltételekhez kö-
tődnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen új mo-
bil alkalmazáson keresztül működő fuvar-
szervező jelenik meg a piacon, neki is meg
kell felelnie a jogszabályoknak, és az általa a
szolgáltatásba bevonni kívánt sofőröknek is
személyszállító vezetői igazolvánnyal kell
rendelkezniük. A fővárosban a hatósági rög-
zített ártól sem térhetnek el!

A 176/2015 (VII.7.) Kormányrendelet
augusztus 7-én lép hatályba! 

Ettől az időponttól számítva az újonnan
pályára lépni szándékozóknak már minden
tekintetben a Rendeletben foglaltaknak kell
megfelelni. A hatálybalépést megelőzően
már engedéllyel rendelkezőknek 2017. de-
cember 31-ig van ideje arra, hogy megfelel-
jenek a fentiekben felsorolt előírásoknak.
Vagyis, eddig van lehetőség arra, hogy a ta-
xivezetői és személyszállító engedéllyel ren-
delkező kollégák továbbképzés keretében
(8 óra) szerezzék meg a személyszállító
vezetői igazolvány-t. Ezt az időpontot kö-
vetően már csak egy alaptanfolyam elvégzé-
se után lesz erre lehetőségük. 

További szigorítás még, hogy a tevékeny-
ségi engedély bevonása mellett a személy-
szállító vezetői igazolvány is bevonható lesz
3 hónaptól 5 évig terjedő időszakra, ha a
gépkocsivezető megsérti a Rendeletben
foglaltakat. Különös tekintettel az utas-
felvételi szabályok megsértésére, amely ki-
egészült a repülőtér, a vasútállomás és a
busz pályaudvar üzemi területére vonatkozó
szabályokkal is. Vagyis a szabálysértő taxiso-
főrnek nem lesz lehetősége – az igazolvány
hiányában egy másik vállalkozás autójára át-
ülve – „áldásos” tevékenységét végezni. 

A Rendelet kitér még arra, hogy me-
lyek a fuvarmegtagadás jogszerű ese-
tei, és arra is, hogy az Utas felelőssége
az, hogy csak engedéllyel rendelkező
személyszállító szolgáltatását vegye
igénybe.

A fentiekben igyekeztem kiemelni azokat
a legfontosabb változásokat, amelyeket az
augusztus 7-én hatályba lépő Rendelet tar-
talmaz. Ezzel együtt ajánlom mindenkinek,
hogy olvassa el a Kormányrendelet teljes
szövegét, amely e lap hasábjain megtalál-
ható.

Sokan dolgoztunk azon, hogy végre elké-
szüljön és elfogadják az új Rendeletet. A
szakmai érdekképviseletek és a kamarák
képviselői a tárgyalások utolsó szakaszában
egységesen azt az álláspontot képviselték,
hogy az újra szabályozásra szükség van.
Még akkor is, ha ez bizonyos tekintetben
többletterheket ró a jelenleg is pályán lévők-
re. Viszont csak így biztosítható a piac védel-
me a gombamód szaporodó új szolgáltatók-
tól és a kontároktól, akik gyakran mindenfé-
le engedély nélkül alacsony áron kínálják
szolgáltatásukat, gyengítve ezzel a szabályo-
san működő vállalkozások túlélési esélyeit.

2015. július 9.
Dudás Zoltán elnök  

BKIK VI. Osztály
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A Kormány
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,
a 28. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 30. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásra,
b) a díj ellenében személyt szállító személygépkocsi vezetőjére,
c) a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas),
d) a diszpécserszolgálatra, valamint
e) az önálló diszpécserszolgálatra terjed ki.

(2) Az e rendeletnek a diszpécserszolgálatra és az önálló diszpécserszolgálatra vonatkozó szabályait alkalmazni kell a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra is.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:

1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazá-
sok közbeiktatásával, ellenérték fejében vagy ingyenesen – közvetítő vagy szervező szolgálat;

2. önálló diszpécserszolgálat: olyan diszpécserszolgálat, amely nem végez személyszállítási szolgáltatást;
3. szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy

a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást foly-
tató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irá-
nyítását ténylegesen és folyamatosan ellátja;

4. személygépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;
5. személyszállító szolgáltatás: személygépkocsival, ellenérték – ideértve a továbbiakban a teljes- vagy részleges költség-

térítést, költség átvállalást, költség megosztást is – fejében végzett tevékenység, amely megfelel a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben meghatározott személyszállítási szolgáltatásnak;

6. személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállí-
tás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatásként,
vagy a fő szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető;

7. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfel-
jebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;

8. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás;
9. vizsgaigazolás: személytaxis személyszállító szolgáltatói és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga sike-

res elvégzését tanúsító – a személygépkocsi vezetője részére a hatóság által kiadott – igazolás.
3. § Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis

személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfe-
lelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe.

II. FEJEZET
A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE
3. A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1) Személyszállító szolgáltatás a szolgáltatás folytatására jogosító hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély)
birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgálta-
tásra vonatkozhat.

(2) A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési
hatóság kérelemre – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzem-
ben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egy-
féle – tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó – engedélykivo-
nat állítható ki.

(3) Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben
– továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fő-
városi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fő-
városban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygép-
kocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
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bízhatóság – szakmai alkalmasság –
pénzügyi teljesítőképesség – a tevé-
kenység végzéséhez használt járművel
szemben támasztott műszaki követel-
mények – a jármű vezetőjével (taxis,
személygépkocsis személyszállító)
szemben támasztott követelmények.
Ezek a kritériumok a vállalkozás szakmai ve-
zetőjére, magára a vállalkozásra, a gépkocsi-
ra, illetve a gépkocsivezetőre vonatkoznak. 

Az új Rendelet hatályba lépését követően
új tevékenységi engedély csak annak a vál-
lalkozásnak lesz kiadható, amely az alábbi-
akban felsorolt feltételeknek megfelel. A te-
vékenységi engedélyt a vállalkozás számára
a továbbiakban öt évre adja ki a Közlekedé-
si Hatóság, az engedélyt azt követően meg
kell újítani!  

A személyes megbízhatóság feltételei-
nek nem felel meg az, akit korábban valami-
lyen okból eltiltottak a tevékenység végzésé-
től, illetve büntetett előéletű.

A vállalkozás szakmai irányítójának
(ez a személy, egyéni vállalkozók esetében
megegyezik a gépkocsivezetővel) szakmai
alkalmassága bizonyítására szaktanfolya-
mon kell részt venni és sikeres vizsgát tenni.
A jelenleg pályán lévőknél a korábban meg-
szerzett képesítésről szóló igazolást a Közle-
kedési Hatóság vizsgaigazolásként elfogad-
ja, tehát vállalkozási ismeretekből nem kell
újra vizsgázni!

Pénzügyi teljesítőképesség igazolásá-
ra utasülésenként 50.000 Ft pénzügyi letét-
tel, vagy érvényes biztosítással kell rendel-
kezni. (A jelenleg érvényben lévő jogszabály-
ban ez az összeg 25.000 Ft.)

A személygépkocsi, taxi esetében nem
lehet 10 évnél idősebb és minimum 4, maxi-
mum 6 utas szállítására kell alkalmasnak len-
nie. Környezetvédelmi besorolás szempont-
jából minimum Euro III-as motorral kell ren-
delkeznie. Továbbá mindkét oldalon 2-2
utastérre nyíló ajtóval, ABS-szel, légkondival,
minden üléshez biztonsági övvel, elől lég-
zsákkal kell rendelkeznie. A taxit ezen kívül
fel kell szerelni sárga rendszámmal, szabad-
jelzővel és taxaméterrel, tarifatáblákkal és a
tevékenységi engedély számával. A jelenleg
engedéllyel rendelkező taxiknak, amelyek
nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak,
2017. december 31-ig van türelmi idő.

Budapesten, ahol az Önkormányzat
már korábban megalkotta a 31/2013.
(IV.12.) számú rendeletét, a taxik szá-
mára az abban foglaltak az irányadók a
műszaki paraméter, évjárat, szín és
egyéb szabályok tekintetében! 

A személygépkocsis személyszállítók
esetében a személygépkocsi nem lehet
idősebb 7 évnél, vagy Euro IV. környezetvé-
delmi osztályba soroltnak kell lennie. A szál-
lítható személyek száma minimum 4, maxi-
mum 8 fő lehet. A tevékenységet fehér rend-
számmal és a szélvédőn elhelyezett hologra-
mos matricával végezhetik. Számukra is kö-
telező a tevékenységi engedély számának ki-
helyezése a jármű jobb oldalán, minimum 4
cm magas betűkkel. A jelenleg engedéllyel
rendelkező gépkocsiknak, amelyek nem fe-
lelnek meg a fentiekben leírtaknak, 2017.
december 31-ig van türelmi idő.

A személygépkocsit a taxisoknak és a
személyszállítóknak a tevékenység megkez-
dése előtt minősítő vizsgálatra kell vinni,
ahol a fent felsoroltakat ellenőrzi a Közleke-
dési Hatóság. Ezt a minősítést évente el kell
végezni, jó hír viszont, hogy az új Rendelet
hatályba lépését követően a műszaki vizsgá-
ra csak a jármű életkorának megfelelő perió-
dusonként kerül sor. Megszűnik a megbon-
tásos vizsgálat is, egy felesleges költséggel
kevesebb! 

Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személy-
gépkocsit vezetni csak a személygépkocsi
engedélyébe bejegyzett működési területre
érvényes személytaxi-vezetői igazol-
vánnyal, személygépkocsis személyszállítói
szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezet-
ni csak személygépkocsis személyszállí-
tó-vezetői igazolvánnyal szabad. Az sze-
mélyszállító vezetői igazolvány (az előző
két igazolvány együttes neve) megszerzésé-
hez szaktanfolyamon kell részt venni és vizs-
gát kell tenni. A vizsga öt évig érvényes, ezt
követően a gépkocsivezetőnek nyolcórás to-
vábbképzésen kell részt vennie és vizsgáz-
nia kell. A továbbképzés és vizsga KRESZ,
valamint személyszállítási szerződések, utas-
kommunikáció tárgyakból áll. 

Vagyis a szabálysértő taxisofőrnek nem
lesz lehetősége – az igazolvány hiányában
egy másik vállalkozás autójára átülve – „áldá-
sos” tevékenységét végezni. 

Az engedélyezési eljárások várhatóan
nem változnak, azt a Közlekedési Hatóság
intézi. Ígéret van, de konkrétum még nincs,
hogy egyszerűsítenék az ügyintézés mene-
tét és csökkentenék az adminisztrációs ter-
heket.

A Rendelet új elemeként bekerült a disz-
pécserszolgálatok tevékenységének szabá-
lyozása is. Azoknak a diszpécserszolgálatok-
nak, amelyek önállóan végzik tevékenységü-
ket személyszállító vállalkozások számára,
tevékenységük engedélyköteles lesz, és a

kritériumok is – hasonlóan a taxi tevékeny-
ség végzéséhez – pénzügyi, személyes
megbízhatósági és szakmai feltételekhez kö-
tődnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen új mo-
bil alkalmazáson keresztül működő fuvar-
szervező jelenik meg a piacon, neki is meg
kell felelnie a jogszabályoknak, és az általa a
szolgáltatásba bevonni kívánt sofőröknek is
személyszállító vezetői igazolvánnyal kell
rendelkezniük. A fővárosban a hatósági rög-
zített ártól sem térhetnek el!

A 176/2015 (VII.7.) Kormányrendelet
augusztus 7-én lép hatályba! 

Ettől az időponttól számítva az újonnan
pályára lépni szándékozóknak már minden
tekintetben a Rendeletben foglaltaknak kell
megfelelni. A hatálybalépést megelőzően
már engedéllyel rendelkezőknek 2017. de-
cember 31-ig van ideje arra, hogy megfelel-
jenek a fentiekben felsorolt előírásoknak.
Vagyis, eddig van lehetőség arra, hogy a ta-
xivezetői és személyszállító engedéllyel ren-
delkező kollégák továbbképzés keretében
(8 óra) szerezzék meg a személyszállító
vezetői igazolvány-t. Ezt az időpontot kö-
vetően már csak egy alaptanfolyam elvégzé-
se után lesz erre lehetőségük. 

További szigorítás még, hogy a tevékeny-
ségi engedély bevonása mellett a személy-
szállító vezetői igazolvány is bevonható lesz
3 hónaptól 5 évig terjedő időszakra, ha a
gépkocsivezető megsérti a Rendeletben
foglaltakat. Különös tekintettel az utas-
felvételi szabályok megsértésére, amely ki-
egészült a repülőtér, a vasútállomás és a
busz pályaudvar üzemi területére vonatkozó
szabályokkal is. Vagyis a szabálysértő taxiso-
főrnek nem lesz lehetősége – az igazolvány
hiányában egy másik vállalkozás autójára át-
ülve – „áldásos” tevékenységét végezni. 

A Rendelet kitér még arra, hogy me-
lyek a fuvarmegtagadás jogszerű ese-
tei, és arra is, hogy az Utas felelőssége
az, hogy csak engedéllyel rendelkező
személyszállító szolgáltatását vegye
igénybe.

A fentiekben igyekeztem kiemelni azokat
a legfontosabb változásokat, amelyeket az
augusztus 7-én hatályba lépő Rendelet tar-
talmaz. Ezzel együtt ajánlom mindenkinek,
hogy olvassa el a Kormányrendelet teljes
szövegét, amely e lap hasábjain megtalál-
ható.

Sokan dolgoztunk azon, hogy végre elké-
szüljön és elfogadják az új Rendeletet. A
szakmai érdekképviseletek és a kamarák
képviselői a tárgyalások utolsó szakaszában
egységesen azt az álláspontot képviselték,
hogy az újra szabályozásra szükség van.
Még akkor is, ha ez bizonyos tekintetben
többletterheket ró a jelenleg is pályán lévők-
re. Viszont csak így biztosítható a piac védel-
me a gombamód szaporodó új szolgáltatók-
tól és a kontároktól, akik gyakran mindenfé-
le engedély nélkül alacsony áron kínálják
szolgáltatásukat, gyengítve ezzel a szabályo-
san működő vállalkozások túlélési esélyeit.

2015. július 9.
Dudás Zoltán elnök  

BKIK VI. Osztály
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A Kormány
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,
a 28. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 30. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásra,
b) a díj ellenében személyt szállító személygépkocsi vezetőjére,
c) a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas),
d) a diszpécserszolgálatra, valamint
e) az önálló diszpécserszolgálatra terjed ki.

(2) Az e rendeletnek a diszpécserszolgálatra és az önálló diszpécserszolgálatra vonatkozó szabályait alkalmazni kell a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra is.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:

1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazá-
sok közbeiktatásával, ellenérték fejében vagy ingyenesen – közvetítő vagy szervező szolgálat;

2. önálló diszpécserszolgálat: olyan diszpécserszolgálat, amely nem végez személyszállítási szolgáltatást;
3. szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy

a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást foly-
tató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irá-
nyítását ténylegesen és folyamatosan ellátja;

4. személygépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;
5. személyszállító szolgáltatás: személygépkocsival, ellenérték – ideértve a továbbiakban a teljes- vagy részleges költség-

térítést, költség átvállalást, költség megosztást is – fejében végzett tevékenység, amely megfelel a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben meghatározott személyszállítási szolgáltatásnak;

6. személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállí-
tás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatásként,
vagy a fő szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető;

7. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfel-
jebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;

8. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás;
9. vizsgaigazolás: személytaxis személyszállító szolgáltatói és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga sike-

res elvégzését tanúsító – a személygépkocsi vezetője részére a hatóság által kiadott – igazolás.
3. § Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis

személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfe-
lelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe.

II. FEJEZET
A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE
3. A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1) Személyszállító szolgáltatás a szolgáltatás folytatására jogosító hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély)
birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgálta-
tásra vonatkozhat.

(2) A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési
hatóság kérelemre – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzem-
ben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egy-
féle – tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó – engedélykivo-
nat állítható ki.

(3) Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben
– továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fő-
városi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fő-
városban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygép-
kocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
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kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzé-
sét rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételeknek.

(5) A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető.
(6) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regiszt-

rációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető.
(7) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelem-

ben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállí-
tási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet
a) a főváros területe,
b) a megye egész területe,
c) a megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,
d) a megyei jogú város területe, vagy
e) meghatározott település, vagy települések területe.

(8) Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vál-
lalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjá-
ban megjelölt kisebb területre határozza meg.

(9) Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés
alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.

(10) Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott fel-
tételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak
abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező igazolja, hogy a vállalko-
zás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.

(11) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több
megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan
területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott
közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani.
Ha a vállalkozás, illetve a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rende-
letben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglal-
tak szerint kell meghatároznia, illetve a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek fi-
gyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejű-
leg értesítenie kell.

(12) Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenysé-
gi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben, illetve az engedélykivonatban meghatározott működé-
si területet módosítja.

(13) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész te-
rületén végezhető.

5. § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a
vállalkozás
a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,
b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és
c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét, továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében

meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csa-
tolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

(2) A vállalkozásnak a tevékenységi engedély megszerzéséhez – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie
kell:
a) olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkal-

massági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és
b) olyan személygépkocsi-vezetővel, aki

ba) legalább két éve „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizs-
gálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

bb) az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
bc) betöltötte a huszonegyedik életévét.

4. Személyes megbízhatóság
6. § A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási
kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket meg-
sértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesz-
tés időtartama alatt;

b) korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a köz-
lekedési hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határo-
zatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;

c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból tö-
rölt, a jogerős törléstől számított egy évig;

d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét
a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonástól számított egy évig;

e) az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül jogerősen elmarasztalták a rendelet által meghatározott
tevékenység engedély nélküli végzése miatt;
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kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzé-
sét rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételeknek.

(5) A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető.
(6) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regiszt-

rációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető.
(7) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelem-

ben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállí-
tási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet
a) a főváros területe,
b) a megye egész területe,
c) a megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,
d) a megyei jogú város területe, vagy
e) meghatározott település, vagy települések területe.

(8) Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vál-
lalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjá-
ban megjelölt kisebb területre határozza meg.

(9) Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés
alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.

(10) Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott fel-
tételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak
abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező igazolja, hogy a vállalko-
zás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.

(11) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több
megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan
területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott
közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani.
Ha a vállalkozás, illetve a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rende-
letben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglal-
tak szerint kell meghatároznia, illetve a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek fi-
gyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejű-
leg értesítenie kell.

(12) Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenysé-
gi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben, illetve az engedélykivonatban meghatározott működé-
si területet módosítja.

(13) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész te-
rületén végezhető.

5. § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a
vállalkozás
a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,
b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és
c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét, továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében

meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csa-
tolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

(2) A vállalkozásnak a tevékenységi engedély megszerzéséhez – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie
kell:
a) olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkal-

massági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és
b) olyan személygépkocsi-vezetővel, aki

ba) legalább két éve „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizs-
gálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

bb) az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
bc) betöltötte a huszonegyedik életévét.

4. Személyes megbízhatóság
6. § A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási
kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket meg-
sértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesz-
tés időtartama alatt;

b) korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a köz-
lekedési hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határo-
zatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;

c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból tö-
rölt, a jogerős törléstől számított egy évig;

d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét
a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonástól számított egy évig;

e) az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül jogerősen elmarasztalták a rendelet által meghatározott
tevékenység engedély nélküli végzése miatt;

8

Folytatás a 13. oldalon
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Idén immár nyolcadik alkalommal teljesítette a City Taxi Sportegye-
sület a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5.2 km-es távot. Az idő-
járás kedvező volt, bár nagyon nagy volt az oldalszél.
Sokszor egymásra úsztunk. Ettől függetlenül szép élményekkel
gazdagodtunk.

Szerencsére sikerült egy „első átúszót”, a tripla 5-öt (Németh
Zoltán, City 555) is beszervezni a csapatba. Megkérdeztem tőle,

hogy miért úsztad át a Balatont? A válasz összetett
volt:

Betöltöttem az 50 évet és idáig nem volt iga-
zi megmérettetésben részem. Talán az első a
Csíksomlyói búcsúba tartó zarándokút volt (43
km). A Balatonátúszás egy újabb kihívást jelen-
tett. Fontos lépés volt ez az egészség megőrzé-
se miatt is, mert ennek teljesítéséhez előzete-
sen már rendszeresen úszni kellett. Emellett el-
kezdtem jógázni és konditerembe is járok.

Vagyis van egy újabb lelkes sportolónk. Reményeink
szerint az átúszók száma jövőre emelkedik! 

Szabó Zoltán Levente

10

Három szõke elmegy kirándulni. Megállnak egy kisebb
forgalmú úton, majd elkezdenek vitatkozni, hogy hol ülje-
nek le ebédelni.

– Üljünk a fa alá, ott olyan hangulatos! – mondja az egyi-
kük.

– Á, ott hangyák vannak, meg minden – mondja a másik.
– Inkább az üljünk le az út közepén, ott rendesen ki tudunk
pakolni.

– Az túl veszélyes – mondja a harmadik.
Ezen elkezdenek vitatkozni, majd végül megállapodnak,

hogy az út közepe a megfelelõ hely.
Ahogy ott üldögélnek, egy autó tûnik fel a kanyarban, a

sofõr késõn veszi észre õket, és hogy elkerülje a balesetet,
félrerántja a kormányt. Leszalad az útról, és nekicsapódik a
fának.

– Na, látjátok! – mondja az egyik szõke. – Ha a fa alá te-
lepedünk, már halottak lennénk!

* * *
Az öregek otthonában Sándor bácsi dicsekszik az ápoló-

nõnek:
– Jaj, kedvesem, amikor fiatal voltam, egy kétliteres te-

jeskannát tudtam a péniszemen száz méterre elvinni...
– De Sanyi bácsi, ugye az már nem megy??
– Nem, aranyom, már nem bírja a térdem....

A Balatonban
100 méteren-
ként állt hajó, ha
valaki esetleg
nem bírta volna

A rajt előtt Révfülöpön. Balról jobbra Németh Zoltán
(City 555), Varsányi László (City 136), Szabó Zoltán
Levente (City 488), és Gödöllei Márk (City 312)

A csapat a hajón

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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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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Idén immár nyolcadik alkalommal teljesítette a City Taxi Sportegye-
sület a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5.2 km-es távot. Az idő-
járás kedvező volt, bár nagyon nagy volt az oldalszél.
Sokszor egymásra úsztunk. Ettől függetlenül szép élményekkel
gazdagodtunk.

Szerencsére sikerült egy „első átúszót”, a tripla 5-öt (Németh
Zoltán, City 555) is beszervezni a csapatba. Megkérdeztem tőle,

hogy miért úsztad át a Balatont? A válasz összetett
volt:

Betöltöttem az 50 évet és idáig nem volt iga-
zi megmérettetésben részem. Talán az első a
Csíksomlyói búcsúba tartó zarándokút volt (43
km). A Balatonátúszás egy újabb kihívást jelen-
tett. Fontos lépés volt ez az egészség megőrzé-
se miatt is, mert ennek teljesítéséhez előzete-
sen már rendszeresen úszni kellett. Emellett el-
kezdtem jógázni és konditerembe is járok.

Vagyis van egy újabb lelkes sportolónk. Reményeink
szerint az átúszók száma jövőre emelkedik! 

Szabó Zoltán Levente

10

Három szõke elmegy kirándulni. Megállnak egy kisebb
forgalmú úton, majd elkezdenek vitatkozni, hogy hol ülje-
nek le ebédelni.

– Üljünk a fa alá, ott olyan hangulatos! – mondja az egyi-
kük.

– Á, ott hangyák vannak, meg minden – mondja a másik.
– Inkább az üljünk le az út közepén, ott rendesen ki tudunk
pakolni.

– Az túl veszélyes – mondja a harmadik.
Ezen elkezdenek vitatkozni, majd végül megállapodnak,

hogy az út közepe a megfelelõ hely.
Ahogy ott üldögélnek, egy autó tûnik fel a kanyarban, a

sofõr késõn veszi észre õket, és hogy elkerülje a balesetet,
félrerántja a kormányt. Leszalad az útról, és nekicsapódik a
fának.

– Na, látjátok! – mondja az egyik szõke. – Ha a fa alá te-
lepedünk, már halottak lennénk!

* * *
Az öregek otthonában Sándor bácsi dicsekszik az ápoló-

nõnek:
– Jaj, kedvesem, amikor fiatal voltam, egy kétliteres te-

jeskannát tudtam a péniszemen száz méterre elvinni...
– De Sanyi bácsi, ugye az már nem megy??
– Nem, aranyom, már nem bírja a térdem....

A Balatonban
100 méteren-
ként állt hajó, ha
valaki esetleg
nem bírta volna

A rajt előtt Révfülöpön. Balról jobbra Németh Zoltán
(City 555), Varsányi László (City 136), Szabó Zoltán
Levente (City 488), és Gödöllei Márk (City 312)

A csapat a hajón

Már nyolcadszor 
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f) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét
a közlekedési hatóság jogsértés miatt – ideértve a helyi önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban:
taxiállomás) használatára kiadott jogszabályok megsértését is – visszavonta, a visszavonástól számított egy évig; vagy 

g) büntetett előéletű.

5. Szakmai alkalmasság
7. § (1) A szakmai irányítónak – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygép-

kocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a
szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés
megszerzéséhez szükséges vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a közleke-
dési hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal
igazolja.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésében meghatározott vizsgabizonyítvány megszerzése
alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – tíz évnél nem régebben
legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési
hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú ké-
pesítésről kiállított okirattal rendelkezik.

(3) A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül
be kell jelentenie. Ha az új szakmai irányító az (1) bekezdés szerinti szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, ké-
relemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése
alól.

(4) A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

6. Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség
8. § (1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és 
aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.
(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást, illetve személygép-

kocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer fo-
rint összegű,
a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy
b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváha-
gyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszolgálatnak
okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét tizenöt napon belül arányosan

csökkenteni lehet,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan tizenöt napon belül fel kell emelni.

7. A személygépkocsival szemben támasztott követelmények
9. § (1) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsit fel kell szerelni a 3. melléklet 2. pontjában meghatározottakkal.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra történő használata esetében az igénybevétel lehető-
ségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) le kell venni, vagy le kell takarni úgy,
hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

(3) A taxi szabadjelző berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó feltételeket a közúti járművek forgalomba helye-
zésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg.

8. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata
10. § (1) Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt

benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson forgalomba helyezés
előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni.

(2) A műszaki alkalmassági vizsgálat megkezdésekor személytaxi-szolgáltatáshoz alkalmazni kívánt személygépkocsi esetében
be kell mutatni a viteldíjjelző készülék hitelesítésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak a személytaxi-szolgáltatásra vagy a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkal-
masnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri ren-
deletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeken kívül az e rendeletben, valamint a működési területen hatályos,
a helyi önkormányzat által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel.

(4) Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgá-
lásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxira vagy a közforgalmú személyszállításra használt járműre meghatározott
műszaki érvényességi idő még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meg-
határozott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat
határidejét és ezt tünteti fel az igazoló lapon.

(5) A 12. § (3) bekezdés szerinti engedélykivonatban megjelölt személygépkocsi üzemképtelenné válása esetén – átmeneti idő-
re, de legfeljebb harminc napra – a szolgáltatás zavartalan folytatása érdekében a vállalkozás engedélykivonattal nem ren-
delkező, személygépkocsival is végezheti a tevékenységét; azonban ennek a személygépkocsinak meg kell felelnie az (1)–(4)
bekezdésben meghatározott feltételeknek. A vállalkozás köteles a közlekedési hatóságnak az engedélykivonattal nem rendel-
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f) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét
a közlekedési hatóság jogsértés miatt – ideértve a helyi önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban:
taxiállomás) használatára kiadott jogszabályok megsértését is – visszavonta, a visszavonástól számított egy évig; vagy 

g) büntetett előéletű.

5. Szakmai alkalmasság
7. § (1) A szakmai irányítónak – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygép-

kocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a
szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés
megszerzéséhez szükséges vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a közleke-
dési hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal
igazolja.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésében meghatározott vizsgabizonyítvány megszerzése
alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – tíz évnél nem régebben
legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési
hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú ké-
pesítésről kiállított okirattal rendelkezik.

(3) A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül
be kell jelentenie. Ha az új szakmai irányító az (1) bekezdés szerinti szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, ké-
relemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése
alól.

(4) A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

6. Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség
8. § (1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és 
aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.
(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást, illetve személygép-

kocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer fo-
rint összegű,
a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy
b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváha-
gyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszolgálatnak
okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét tizenöt napon belül arányosan

csökkenteni lehet,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan tizenöt napon belül fel kell emelni.

7. A személygépkocsival szemben támasztott követelmények
9. § (1) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsit fel kell szerelni a 3. melléklet 2. pontjában meghatározottakkal.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra történő használata esetében az igénybevétel lehető-
ségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) le kell venni, vagy le kell takarni úgy,
hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

(3) A taxi szabadjelző berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó feltételeket a közúti járművek forgalomba helye-
zésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg.

8. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata
10. § (1) Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt

benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson forgalomba helyezés
előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni.

(2) A műszaki alkalmassági vizsgálat megkezdésekor személytaxi-szolgáltatáshoz alkalmazni kívánt személygépkocsi esetében
be kell mutatni a viteldíjjelző készülék hitelesítésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak a személytaxi-szolgáltatásra vagy a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkal-
masnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri ren-
deletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeken kívül az e rendeletben, valamint a működési területen hatályos,
a helyi önkormányzat által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel.

(4) Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgá-
lásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxira vagy a közforgalmú személyszállításra használt járműre meghatározott
műszaki érvényességi idő még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meg-
határozott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat
határidejét és ezt tünteti fel az igazoló lapon.

(5) A 12. § (3) bekezdés szerinti engedélykivonatban megjelölt személygépkocsi üzemképtelenné válása esetén – átmeneti idő-
re, de legfeljebb harminc napra – a szolgáltatás zavartalan folytatása érdekében a vállalkozás engedélykivonattal nem ren-
delkező, személygépkocsival is végezheti a tevékenységét; azonban ennek a személygépkocsinak meg kell felelnie az (1)–(4)
bekezdésben meghatározott feltételeknek. A vállalkozás köteles a közlekedési hatóságnak az engedélykivonattal nem rendel-
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kező személygépkocsi átmeneti használatát a használat megkezdését megelőzően – megjelölve az üzemképtelenné vált sze-
mélygépkocsi rendszámát is – írásban bejelenteni. A személygépkocsi vezetője az üzemképtelenné vált jármű engedély ki-
vonatát és a közlekedési hatóság által küldött – a bejelentés tudomásul vételét tanúsító – igazolást a szolgáltatás nyújtása-
kor köteles magánál tartani.

9. Képzés és vizsga
11. § (1) A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személy-

szállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon
kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát ten-
nie annak, aki
a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy 
b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

[a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet] 1. számú melléklet A. rész I. pont 1/a) alpontjában foglalt vizsgakö-
telezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

(2) A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgáztatást a közlekedési hatóság által kijelölt – a 4. melléklet szerinti szakmai
képesítéssel rendelkező, vizsgajegyzőkönyvben megnevezett és szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő – vizs-
gabiztosok végzik.

(3) A közlekedési hatóság a vizsga sikeres teljesítése után
a) személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsga helye szerint a főváros vagy az adott megye területére,
b) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga esetén az ország egész területére a vizsga napjától számított öt

évig érvényes vizsgaigazolást ad ki.
(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a személygépkocsi vezetőnek, akinek az (1) bekezdésben

meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés
megszerzésére nem kötelezettek.

(5) A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a személygépkocsi vezetőjének szaktanfolyamon kell részt ven-
nie, és vizsgát kell tennie. Az ez alapján kiállított vizsgaigazolás öt évig érvényes. Ezt követően a személygépkocsi vezetőjé-
nek ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. 

(6) A személygépkocsi vezetőjének mind személytaxis személyszállító, mind személygépkocsis személyszállítói képesítéshez
a) alapképzésnél elméleti és gyakorlati vizsgát,
b) továbbképzésnél elméleti vizsgát kell tennie.

(7) Gyakorlati vezetési vizsga megyei jogú városban és a fővárosban tehető.
(8) A szaktanfolyamok és vizsgák tantárgyait, valamint az oktatás és vizsgáztatás módját és egyéb feltételeit az 5. melléklet tar-

talmazza.

III. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
10. A tevékenységi engedély

12. § (1) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személy-
szállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi en-
gedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére is-
mételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltéte-
leknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

(2) A tevékenységi engedélyben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben fog-
laltakon túlmenően – fel kell tüntetni
a) az engedély egyedi sorszámát,
b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,
c) a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),
d) a szakmai irányító nevét,
e) az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,
f) személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

(3) A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személy-
gépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás. Az engedélykivonat a következőket tartalmazza: a) a vállalkozás neve, szék-
helye (telephelye, telephelyei),
b) az adott személygépkocsi telephelye,
c) az engedélykivonat sorszáma,
d) az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,
e) a személygépkocsi rendszáma,
f) személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,
g) a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

(4) A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni. Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folya-
matosan a járművön kell tartani. A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére
fel kell mutatni.

(5) A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az
adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. Adatváltozás bejelentése
13. § (1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési ható-

sághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság
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a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és – szükség esetén – új engedélykivonatot állít ki, vagy
b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg – a korábbi tevékenységi engedély sorszámával – új tevé-

kenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.
(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,
b) a tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára, legfeljebb öt évre – a közlekedési hatóságnál letétbe he-

lyezni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmé-

re erről igazolást ad ki.

12. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések
14. § (1) Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni – ide nem értve a 9. § (2) bekezdése szerinti saját célra történő

használatot – csak a személygépkocsi engedélyébe bejegyzett működési területre érvényes személytaxi-vezetői igazolvány-
nyal, személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak személygépkocsis személyszállí-
tó-vezetői igazolvánnyal lehet. A személytaxi-vezetői igazolványt vagy a személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolványt
(a továbbiakban együtt: személyszállító vezetői igazolvány) a személygépkocsi vezetője köteles a személyszállító szolgáltatás
nyújtása során magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(2) A személyszállító vezetői igazolványt a személygépkocsi vezetésére képesített természetes személy – személyazonosító ada-
tait is tartalmazó – kérelmére a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési hatóság adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 11.
§ (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolást.

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az ér-
vényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

(4) A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a személygépkocsi vezetője 
a) az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak nem felel meg,
b) nem felel meg a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott

egészségügyi feltételeknek,
c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a második jogsértés megál-

lapításától számított legalább egy évig, azonban, ha a személyszállító vezetői igazolványát ennél hosszabb időre von-
ták vissza, abban az esetben a visszavonás időtartama alatt,

d) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt, vagy
e) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, a visszavonás időtarta-

ma alatt.
(5) A személyszállító vezetői igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány sorszámát,
b) a személygépkocsi-vezető természetes személyazonosító adatait,
c) a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgaigazolás számát és kiállításának dátumát,
d) a személygépkocsi-vezető arcképmását, valamint
e) személytaxi-vezetői igazolvány esetén az igazolvány területi hatályát is.

(6) A személygépkocsi-vezetőnek a közlekedési hatóságnál be kell jelentenie az (5) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatok-
ban bekövetkezett változásokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány adatait módosítja vagy
– a személyszállító vezetői igazolvány bevonásával egyidejűleg – új személyszállító vezetői igazolványt ad ki.

13. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása
15. § (1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét két évre visszavonja, ha a vállalkozás – anélkül, hogy a szüne-

telést a közlekedési hatóságnak, a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett, bejelentette volna –
az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfel-
jebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás szakmai irányítója az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen
módon megsértette.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszavonásra a vállalkozás működési területén illetékes helyi önkormányzat jegyzője, a fogyasztóvé-
delmi hatóság, a közlekedési hatóság, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, helyi önkormányzat közlekedés
szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője), valamint az ellenőrzésre jogosult egyéb szervek,
továbbá az illetékes szakmai érdekképviseletek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(4) A vállalkozás a tevékenységi engedélye visszavonásának időtartama alatt az abban meghatározott tevékenységet nem végez-
heti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatását nem kezdeményezheti.

(5) A tevékenységi engedély visszavonása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben megjelölt – a vállalkozás székhelye szerint
illetékes – szervnél a személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(6) Ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a vállalkozás a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a közlekedési
hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja.

(7) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt
a) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesüléséig visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának

az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek,
b) legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre visszavonja, ha a személytaxi vezetője az e rendeletben meghatározott

rendelkezéseket bármilyen módon megsértette, vagy
c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
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kező személygépkocsi átmeneti használatát a használat megkezdését megelőzően – megjelölve az üzemképtelenné vált sze-
mélygépkocsi rendszámát is – írásban bejelenteni. A személygépkocsi vezetője az üzemképtelenné vált jármű engedély ki-
vonatát és a közlekedési hatóság által küldött – a bejelentés tudomásul vételét tanúsító – igazolást a szolgáltatás nyújtása-
kor köteles magánál tartani.

9. Képzés és vizsga
11. § (1) A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személy-

szállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon
kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát ten-
nie annak, aki
a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy 
b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

[a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet] 1. számú melléklet A. rész I. pont 1/a) alpontjában foglalt vizsgakö-
telezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

(2) A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgáztatást a közlekedési hatóság által kijelölt – a 4. melléklet szerinti szakmai
képesítéssel rendelkező, vizsgajegyzőkönyvben megnevezett és szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő – vizs-
gabiztosok végzik.

(3) A közlekedési hatóság a vizsga sikeres teljesítése után
a) személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsga helye szerint a főváros vagy az adott megye területére,
b) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga esetén az ország egész területére a vizsga napjától számított öt

évig érvényes vizsgaigazolást ad ki.
(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a személygépkocsi vezetőnek, akinek az (1) bekezdésben

meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés
megszerzésére nem kötelezettek.

(5) A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a személygépkocsi vezetőjének szaktanfolyamon kell részt ven-
nie, és vizsgát kell tennie. Az ez alapján kiállított vizsgaigazolás öt évig érvényes. Ezt követően a személygépkocsi vezetőjé-
nek ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. 

(6) A személygépkocsi vezetőjének mind személytaxis személyszállító, mind személygépkocsis személyszállítói képesítéshez
a) alapképzésnél elméleti és gyakorlati vizsgát,
b) továbbképzésnél elméleti vizsgát kell tennie.

(7) Gyakorlati vezetési vizsga megyei jogú városban és a fővárosban tehető.
(8) A szaktanfolyamok és vizsgák tantárgyait, valamint az oktatás és vizsgáztatás módját és egyéb feltételeit az 5. melléklet tar-

talmazza.

III. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
10. A tevékenységi engedély

12. § (1) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személy-
szállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi en-
gedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére is-
mételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltéte-
leknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

(2) A tevékenységi engedélyben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben fog-
laltakon túlmenően – fel kell tüntetni
a) az engedély egyedi sorszámát,
b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,
c) a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),
d) a szakmai irányító nevét,
e) az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,
f) személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

(3) A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személy-
gépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás. Az engedélykivonat a következőket tartalmazza: a) a vállalkozás neve, szék-
helye (telephelye, telephelyei),
b) az adott személygépkocsi telephelye,
c) az engedélykivonat sorszáma,
d) az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,
e) a személygépkocsi rendszáma,
f) személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,
g) a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

(4) A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni. Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folya-
matosan a járművön kell tartani. A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére
fel kell mutatni.

(5) A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az
adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. Adatváltozás bejelentése
13. § (1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési ható-

sághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság
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a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és – szükség esetén – új engedélykivonatot állít ki, vagy
b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg – a korábbi tevékenységi engedély sorszámával – új tevé-

kenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.
(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,
b) a tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára, legfeljebb öt évre – a közlekedési hatóságnál letétbe he-

lyezni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmé-

re erről igazolást ad ki.

12. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések
14. § (1) Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni – ide nem értve a 9. § (2) bekezdése szerinti saját célra történő

használatot – csak a személygépkocsi engedélyébe bejegyzett működési területre érvényes személytaxi-vezetői igazolvány-
nyal, személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak személygépkocsis személyszállí-
tó-vezetői igazolvánnyal lehet. A személytaxi-vezetői igazolványt vagy a személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolványt
(a továbbiakban együtt: személyszállító vezetői igazolvány) a személygépkocsi vezetője köteles a személyszállító szolgáltatás
nyújtása során magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(2) A személyszállító vezetői igazolványt a személygépkocsi vezetésére képesített természetes személy – személyazonosító ada-
tait is tartalmazó – kérelmére a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési hatóság adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 11.
§ (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolást.

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az ér-
vényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

(4) A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a személygépkocsi vezetője 
a) az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak nem felel meg,
b) nem felel meg a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott

egészségügyi feltételeknek,
c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a második jogsértés megál-

lapításától számított legalább egy évig, azonban, ha a személyszállító vezetői igazolványát ennél hosszabb időre von-
ták vissza, abban az esetben a visszavonás időtartama alatt,

d) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt, vagy
e) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, a visszavonás időtarta-

ma alatt.
(5) A személyszállító vezetői igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány sorszámát,
b) a személygépkocsi-vezető természetes személyazonosító adatait,
c) a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgaigazolás számát és kiállításának dátumát,
d) a személygépkocsi-vezető arcképmását, valamint
e) személytaxi-vezetői igazolvány esetén az igazolvány területi hatályát is.

(6) A személygépkocsi-vezetőnek a közlekedési hatóságnál be kell jelentenie az (5) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatok-
ban bekövetkezett változásokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány adatait módosítja vagy
– a személyszállító vezetői igazolvány bevonásával egyidejűleg – új személyszállító vezetői igazolványt ad ki.

13. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása
15. § (1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét két évre visszavonja, ha a vállalkozás – anélkül, hogy a szüne-

telést a közlekedési hatóságnak, a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett, bejelentette volna –
az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfel-
jebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás szakmai irányítója az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen
módon megsértette.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszavonásra a vállalkozás működési területén illetékes helyi önkormányzat jegyzője, a fogyasztóvé-
delmi hatóság, a közlekedési hatóság, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, helyi önkormányzat közlekedés
szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője), valamint az ellenőrzésre jogosult egyéb szervek,
továbbá az illetékes szakmai érdekképviseletek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(4) A vállalkozás a tevékenységi engedélye visszavonásának időtartama alatt az abban meghatározott tevékenységet nem végez-
heti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatását nem kezdeményezheti.

(5) A tevékenységi engedély visszavonása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben megjelölt – a vállalkozás székhelye szerint
illetékes – szervnél a személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(6) Ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a vállalkozás a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a közlekedési
hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja.

(7) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt
a) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesüléséig visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának

az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek,
b) legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre visszavonja, ha a személytaxi vezetője az e rendeletben meghatározott

rendelkezéseket bármilyen módon megsértette, vagy
c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

15
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IV. FEJEZET
A DISZPÉCSERSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

14. A diszpécserszolgálati tevékenység végzése
16. § (1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a felada-

tok vállalása céljából – önállóan vagy más vállalkozással közösen – a tevékenységi engedélyében külön meghatározott disz-
pécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.

(2) A diszpécserszolgálat az utazási igényt csak a személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult személytaxi-vezető részére közve-
títheti és szervezheti. Diszpécserszolgálattal utazásközvetítő, vagy utazásszervező szolgáltatásra szerződés csak abban az
esetben köthető, ha a szerződés alapján a személyszállító szolgáltatást személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult vállalko-
zás teljesíti.

(3) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a bel-
földön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének. A diszpécserszolgálatnak hangfelvétellel vagy írásban rögzítenie
kell a megrendeléseket függetlenül azok formájától, valamint azt, hogy a diszpécserszolgálat a megrendelést továbbította a
feladatot teljesítő személygépkocsi vezetője részére, és azokat legalább három hónapig meg kell őrizni. Az adatok kezelése
és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló törvényben foglalt rendelkezések szerint történik.

(4) A diszpécserszolgálattal rendelkező vállalkozás, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás köte-
les nyilvánosan elérhető honlapot üzemeltetni. A honlap nyitóoldalán köteles a következő információkat hozzáférhetővé tenni:
a) a vállalkozás neve, rövidített cégneve, telefonszáma, védjegyoltalom alatt álló céglogója,
b) a vállalkozás adószáma,
c) a vállalkozás székhelyének (telephelyének, telephelyeinek) címe, elérhetősége,
d) a vállalkozás szakmai irányítójának neve, elérhetősége,
e) a vállalkozás ügyvezetőjének neve, elérhetősége,
f) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció száma és annak megjelenítése,
g) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció időbeli hatályának megjelenítése,
h) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció területi kiterjesztésének meghatározása,
i) a szerződött gépkocsik száma,
j) a tevékenységi engedélyhez kapcsolódó felelősségbiztosítás mértékének meghatározása,
k) a felügyeleti szervek megjelölése,
l) észrevételek, panaszok fogadásával kapcsolatos tájékoztatás, és
m) az általános szerződési és üzleti feltételek.

15. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése
17. § (1) Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély birtokában végezhet. Az

engedélyt a közlekedési hatóság – erre irányuló kérelemre – annak a kérelmezőnek adja meg, amely megfelel az 5. §-ban és
a 6. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmas-
sági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. Az engedély
iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfe-
lelést igazoló okiratokat.

(2) A közlekedési hatóság által kiadott engedélyeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és azokat negyedévente aktualizálja.
(3) Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége abban az esetben megfelelő, ha

megfelel a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek.
(4) A vagyoni biztosíték mértékét az önálló diszpécserszolgálattal szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vállalkozá-

sok által működtetett személygépkocsik száma határozza meg. A vagyoni biztosíték mértéke, ha az önálló diszpécserszolgá-
lat működési területén illetékes helyi önkormányzat – rendeletében – eltérően nem rendelkezik,
a) 20 db személygépkocsiig egymillió forint,
b) 21–50 db személygépkocsiig kétmillió forint,
c) 51–100 személygépkocsiig hárommillió forint,
d) 101–150 személygépkocsiig ötmillió forint,
e) 151–200 személygépkocsiig tízmillió forint,
f) 200 személygépkocsi felett húszmillió forint.

(5) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváha-
gyásával, a diszpécserszolgálat által a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásoknak, valamint az utasoknak okozott
– és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(6) Ha az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozással szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vál-
lalkozások által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét arányosan csökkenteni lehet,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.

(7) Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás alapító okiratának tartalmaznia kell az önálló diszpécserszol-
gálati tevékenységet.

(8) Ha a helyi önkormányzat az önálló diszpécserszolgáltatási tevékenység végzésére az e szakaszban foglaltaktól eltérő felté-
teleket állapít meg, akkor
a) azoknak az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak a tekintetében, amelyeknek a székhelye

e település területén van, valamint
b) az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak azokkal a más vállalkozásokkal kötött szerződé-

sei tekintetében, amelyek e település területén folytatnak személyszállító szolgáltatást, e szakasz rendelkezéseit az el-
térő feltételek figyelembevétele mellett kell alkalmazni.

16
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V. FEJEZET
POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS
16. A poggyászszállításra vonatkozó szabályok

18. § (1) Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen – a (3) bekezdésben meghatá-
rozott tömegkorlátozásra is figyelemmel – el lehet helyezni (a továbbiakban: poggyászszállítás).

(2) A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival áruküldeményt továbbítani (fuvarozni) nem lehet.
(3) Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,
b) a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy
c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

(4) A vállalkozás vagy a személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más uta-
sok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

VI. FEJEZET
AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖN KERESZTÜL MEGRENDELT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

19. § (1) Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott
rendelkezéseket alkalmazni kell.

(2) Az infokommunikációs eszközön keresztül fogadott, továbbított és tárolt adatok kezelése az adatszolgáltatók hozzájárulása
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott rendelkezések
szerint történik.

VII. FEJEZET
SZERZŐDÉSEK
17. A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

20. § (1) A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezett-
ség terheli.

(2) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője – ha azt a telephe-
lye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(3) A vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszál-
lításból kizárhatja, ha az utas
a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy

berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy
c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú sze-
mély, kísérő nélküli szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – megtagadhatja.

21. § (1) A személytaxi-szolgáltatást az utas
a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon, faxon, e-mailben, on-line történő előzetes

megrendeléssel,
b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,
c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba tör-

ténő beszállással, vagy
d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján veheti igénybe.

(2) A személytaxi-szolgáltatásra a szerződés
a) az előzetes megrendelés elfogadásával,
b) az utasnak – feltéve, hogy a személygépkocsi vezetője a 20. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározottak alapján

nem tagadja meg a személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi-
ba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy

c) az utas és a személygépkocsi vezető közötti megállapodás megkötésével jön létre.
(3) Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz-állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében

lévő területen – ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult – személytaxi-szolgáltatást felajánla-
ni és utast felvenni
a) az arra kijelölt helyen (taxiállomáson), valamint
b) az utas zaklatása nélkül, a közterület rendjének betartása mellett szabad.

18. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási, valamint a diszpécserszolgálati szerződésre vonatkozó
rendelkezések

22. § (1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezé-
seket a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag
a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási, rendezvény szervezési tevékenység-

hez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás), vagy
b) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, vagy külön díj meg-

állapítása nélkül a főszolgáltatás részeként – a főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes
megrendelés alapján – végezhető.

(3) Az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személygépkocsis sze-
mélyszállító szolgáltatást az utas
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IV. FEJEZET
A DISZPÉCSERSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

14. A diszpécserszolgálati tevékenység végzése
16. § (1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a felada-

tok vállalása céljából – önállóan vagy más vállalkozással közösen – a tevékenységi engedélyében külön meghatározott disz-
pécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.

(2) A diszpécserszolgálat az utazási igényt csak a személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult személytaxi-vezető részére közve-
títheti és szervezheti. Diszpécserszolgálattal utazásközvetítő, vagy utazásszervező szolgáltatásra szerződés csak abban az
esetben köthető, ha a szerződés alapján a személyszállító szolgáltatást személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult vállalko-
zás teljesíti.

(3) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a bel-
földön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének. A diszpécserszolgálatnak hangfelvétellel vagy írásban rögzítenie
kell a megrendeléseket függetlenül azok formájától, valamint azt, hogy a diszpécserszolgálat a megrendelést továbbította a
feladatot teljesítő személygépkocsi vezetője részére, és azokat legalább három hónapig meg kell őrizni. Az adatok kezelése
és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló törvényben foglalt rendelkezések szerint történik.

(4) A diszpécserszolgálattal rendelkező vállalkozás, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás köte-
les nyilvánosan elérhető honlapot üzemeltetni. A honlap nyitóoldalán köteles a következő információkat hozzáférhetővé tenni:
a) a vállalkozás neve, rövidített cégneve, telefonszáma, védjegyoltalom alatt álló céglogója,
b) a vállalkozás adószáma,
c) a vállalkozás székhelyének (telephelyének, telephelyeinek) címe, elérhetősége,
d) a vállalkozás szakmai irányítójának neve, elérhetősége,
e) a vállalkozás ügyvezetőjének neve, elérhetősége,
f) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció száma és annak megjelenítése,
g) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció időbeli hatályának megjelenítése,
h) a bejelentéshez kapcsolódó regisztráció területi kiterjesztésének meghatározása,
i) a szerződött gépkocsik száma,
j) a tevékenységi engedélyhez kapcsolódó felelősségbiztosítás mértékének meghatározása,
k) a felügyeleti szervek megjelölése,
l) észrevételek, panaszok fogadásával kapcsolatos tájékoztatás, és
m) az általános szerződési és üzleti feltételek.

15. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése
17. § (1) Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély birtokában végezhet. Az

engedélyt a közlekedési hatóság – erre irányuló kérelemre – annak a kérelmezőnek adja meg, amely megfelel az 5. §-ban és
a 6. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmas-
sági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. Az engedély
iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfe-
lelést igazoló okiratokat.

(2) A közlekedési hatóság által kiadott engedélyeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és azokat negyedévente aktualizálja.
(3) Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége abban az esetben megfelelő, ha

megfelel a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek.
(4) A vagyoni biztosíték mértékét az önálló diszpécserszolgálattal szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vállalkozá-

sok által működtetett személygépkocsik száma határozza meg. A vagyoni biztosíték mértéke, ha az önálló diszpécserszolgá-
lat működési területén illetékes helyi önkormányzat – rendeletében – eltérően nem rendelkezik,
a) 20 db személygépkocsiig egymillió forint,
b) 21–50 db személygépkocsiig kétmillió forint,
c) 51–100 személygépkocsiig hárommillió forint,
d) 101–150 személygépkocsiig ötmillió forint,
e) 151–200 személygépkocsiig tízmillió forint,
f) 200 személygépkocsi felett húszmillió forint.

(5) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváha-
gyásával, a diszpécserszolgálat által a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásoknak, valamint az utasoknak okozott
– és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(6) Ha az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozással szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vál-
lalkozások által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét arányosan csökkenteni lehet,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.

(7) Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás alapító okiratának tartalmaznia kell az önálló diszpécserszol-
gálati tevékenységet.

(8) Ha a helyi önkormányzat az önálló diszpécserszolgáltatási tevékenység végzésére az e szakaszban foglaltaktól eltérő felté-
teleket állapít meg, akkor
a) azoknak az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak a tekintetében, amelyeknek a székhelye

e település területén van, valamint
b) az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak azokkal a más vállalkozásokkal kötött szerződé-

sei tekintetében, amelyek e település területén folytatnak személyszállító szolgáltatást, e szakasz rendelkezéseit az el-
térő feltételek figyelembevétele mellett kell alkalmazni.
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V. FEJEZET
POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS
16. A poggyászszállításra vonatkozó szabályok

18. § (1) Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen – a (3) bekezdésben meghatá-
rozott tömegkorlátozásra is figyelemmel – el lehet helyezni (a továbbiakban: poggyászszállítás).

(2) A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival áruküldeményt továbbítani (fuvarozni) nem lehet.
(3) Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,
b) a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy
c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

(4) A vállalkozás vagy a személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más uta-
sok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

VI. FEJEZET
AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖN KERESZTÜL MEGRENDELT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

19. § (1) Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott
rendelkezéseket alkalmazni kell.

(2) Az infokommunikációs eszközön keresztül fogadott, továbbított és tárolt adatok kezelése az adatszolgáltatók hozzájárulása
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott rendelkezések
szerint történik.

VII. FEJEZET
SZERZŐDÉSEK
17. A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

20. § (1) A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezett-
ség terheli.

(2) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője – ha azt a telephe-
lye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(3) A vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszál-
lításból kizárhatja, ha az utas
a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy

berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy
c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú sze-
mély, kísérő nélküli szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – megtagadhatja.

21. § (1) A személytaxi-szolgáltatást az utas
a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon, faxon, e-mailben, on-line történő előzetes

megrendeléssel,
b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,
c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba tör-

ténő beszállással, vagy
d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján veheti igénybe.

(2) A személytaxi-szolgáltatásra a szerződés
a) az előzetes megrendelés elfogadásával,
b) az utasnak – feltéve, hogy a személygépkocsi vezetője a 20. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározottak alapján

nem tagadja meg a személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi-
ba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy

c) az utas és a személygépkocsi vezető közötti megállapodás megkötésével jön létre.
(3) Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz-állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében

lévő területen – ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult – személytaxi-szolgáltatást felajánla-
ni és utast felvenni
a) az arra kijelölt helyen (taxiállomáson), valamint
b) az utas zaklatása nélkül, a közterület rendjének betartása mellett szabad.

18. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási, valamint a diszpécserszolgálati szerződésre vonatkozó
rendelkezések

22. § (1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezé-
seket a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag
a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási, rendezvény szervezési tevékenység-

hez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás), vagy
b) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, vagy külön díj meg-

állapítása nélkül a főszolgáltatás részeként – a főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes
megrendelés alapján – végezhető.

(3) Az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személygépkocsis sze-
mélyszállító szolgáltatást az utas
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a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy
b) annál a szálláshely-hasznosítónál, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási tevékenységet végző szer-

vezetnél, vagy rendezvényszervezőnél – akinek, vagy amelynek a tevékenységéhez e szolgáltatás közvetlenül kapcso-
lódik – továbbá annál a közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, amelynek szolgáltatása közvetlenül megelőzi a
személygépkocsis személyszállítást, rendelheti meg.

(4) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, főtevékenységként végzi, a (2) be-
kezdés b) pontja szerinti személyek, szervezetek e vállalkozással – a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesíté-
sére – a személyszállítást megelőzően külön szerződést kötnek.

(5) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt – az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek
a hiányában – a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusz-
szal végzett, vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan teljesíti, a poggyász továbbítását
a vállalkozás, illetve a személygépkocsi vezetője nem tagadhatja meg.

23. § (1) A személygépkocsis személyszállítást folytató vállalkozás és a diszpécserszolgálat a személyszállító szerződések, illetve a
diszpécserszolgálatra kötött szerződések részletes feltételeit üzleti feltételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) A vállalkozásnak az üzleti feltételeket a székhelyén és a telephelyén ki kell függesztenie, és kérésre – a szolgáltató által meg-
állapított díj megfizetése ellenében – kinyomtatva is rendelkezésre kell bocsátania, valamint a személyszállító szolgáltatást
végző személygépkocsikban annak az utasokra vonatkozó kivonatát úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok megtekinthes-
sék. A szolgáltató az üzleti feltételek rendelkezésre bocsátásának díját a székhelyén és a telephelyén vagy honlapján közzé-
teszi.

VIII. FEJEZET
ELLENŐRZÉS

24. § Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk
elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva – a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedés-szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szer-
vezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek a rendeletben előírt feltételek meglétét,
valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások so-
rán is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelen-
tést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgálta-
tási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. Hatálybalépés

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések
26. § (1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxiengedéllyel és személygépkocsis sze-

mélyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig –
az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás. 

2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személy-
taxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap
2017. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meg-
határozott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjában
meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásként
elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM ren-
deletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki
alkalmasság igazolására használható.

(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1, 1.6, 1.8 és 1.9 alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a sze-
mélygépkocsira, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően a vállalkozás e rendelet hatálybalépé-
sekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használ.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés
27. § (1) E rendelet 16. és 17. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfe-

lelést szolgálja.
(2) E rendelet 16. és 17. §-a tekintetében a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében foglalt előzetes bejelentés megtörtént.

22. Módosító rendelkezések
28. § (1) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya
a) azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik (amelyek) Magyarország területén belföldi vagy

nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) – a személygépkocsit és az autóbuszt kivéve – közúti jár-
művel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyar-
ország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben; továbbá
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b) azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre és azokra a Magyarországon bejegyzett jogi személyekre
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósá-
gi engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.”

(2) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Aki rendszeres gazdasági tevékenység-
ként járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – személyszállítást (a továb-
biakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének meg-
kezdését bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telep-
helyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő)
irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását a járművön kell tartani.”

(3) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint – a közlekedési hatóság
ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a köz-
úti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.”

29. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá és a közúti járművezetők képzésével és vizs-
gáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:)
„24. a személytaxi-szolgáltatáshoz kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése során.”

30. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése ese-
tén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meg-
határozott összegű bírságot köteles fizetni az, aki] „a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,” (meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások
végzéséhez előírt engedélyekre, okmányokra, előírásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)

(2) Az R. 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki [A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérő-
en nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki] „l) a személygépkocsival díj
ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben” (meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások
végzéséhez előírt engedélyekre, okmányokra, előírásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)
23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. § (1) Hatályát veszti a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 
a) 3. §-a,
b) 5/A–5/C. §-a,
c) 11. § (1) bekezdés b) pontja,
d) 12. §-a,
e) 14. §-a,
f ) 17. §-a,
g) 23/B. §-a,
h) 24. §-a,
i) 1. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények
1. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irá-

nyítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.
1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

1.1.1. Elméleti tantárgyak:
1.1.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),
1.1.1.2. általános vállalkozói ismeretek (6 óra),
1.1.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),
1.1.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

2. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányí-
tójának vizsgát kell tennie.
2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

2.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),
2.1.2. általános vállalkozói ismeretek (25 perc),
2.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),
2.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

2.2. Követelmények
Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfe-
lelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.
A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.
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a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy
b) annál a szálláshely-hasznosítónál, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási tevékenységet végző szer-

vezetnél, vagy rendezvényszervezőnél – akinek, vagy amelynek a tevékenységéhez e szolgáltatás közvetlenül kapcso-
lódik – továbbá annál a közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, amelynek szolgáltatása közvetlenül megelőzi a
személygépkocsis személyszállítást, rendelheti meg.

(4) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, főtevékenységként végzi, a (2) be-
kezdés b) pontja szerinti személyek, szervezetek e vállalkozással – a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesíté-
sére – a személyszállítást megelőzően külön szerződést kötnek.

(5) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt – az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek
a hiányában – a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusz-
szal végzett, vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan teljesíti, a poggyász továbbítását
a vállalkozás, illetve a személygépkocsi vezetője nem tagadhatja meg.

23. § (1) A személygépkocsis személyszállítást folytató vállalkozás és a diszpécserszolgálat a személyszállító szerződések, illetve a
diszpécserszolgálatra kötött szerződések részletes feltételeit üzleti feltételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) A vállalkozásnak az üzleti feltételeket a székhelyén és a telephelyén ki kell függesztenie, és kérésre – a szolgáltató által meg-
állapított díj megfizetése ellenében – kinyomtatva is rendelkezésre kell bocsátania, valamint a személyszállító szolgáltatást
végző személygépkocsikban annak az utasokra vonatkozó kivonatát úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok megtekinthes-
sék. A szolgáltató az üzleti feltételek rendelkezésre bocsátásának díját a székhelyén és a telephelyén vagy honlapján közzé-
teszi.

VIII. FEJEZET
ELLENŐRZÉS

24. § Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk
elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva – a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedés-szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szer-
vezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek a rendeletben előírt feltételek meglétét,
valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások so-
rán is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelen-
tést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgálta-
tási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. Hatálybalépés

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések
26. § (1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxiengedéllyel és személygépkocsis sze-

mélyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig –
az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás. 

2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személy-
taxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap
2017. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meg-
határozott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjában
meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásként
elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM ren-
deletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki
alkalmasság igazolására használható.

(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1, 1.6, 1.8 és 1.9 alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a sze-
mélygépkocsira, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően a vállalkozás e rendelet hatálybalépé-
sekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használ.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés
27. § (1) E rendelet 16. és 17. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfe-

lelést szolgálja.
(2) E rendelet 16. és 17. §-a tekintetében a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében foglalt előzetes bejelentés megtörtént.

22. Módosító rendelkezések
28. § (1) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya
a) azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik (amelyek) Magyarország területén belföldi vagy

nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) – a személygépkocsit és az autóbuszt kivéve – közúti jár-
művel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyar-
ország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben; továbbá
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b) azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre és azokra a Magyarországon bejegyzett jogi személyekre
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósá-
gi engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.”

(2) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Aki rendszeres gazdasági tevékenység-
ként járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – személyszállítást (a továb-
biakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének meg-
kezdését bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telep-
helyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő)
irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását a járművön kell tartani.”

(3) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint – a közlekedési hatóság
ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a köz-
úti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.”

29. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá és a közúti járművezetők képzésével és vizs-
gáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:)
„24. a személytaxi-szolgáltatáshoz kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése során.”

30. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése ese-
tén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meg-
határozott összegű bírságot köteles fizetni az, aki] „a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,” (meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások
végzéséhez előírt engedélyekre, okmányokra, előírásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)

(2) Az R. 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki [A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérő-
en nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki] „l) a személygépkocsival díj
ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben” (meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások
végzéséhez előírt engedélyekre, okmányokra, előírásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)
23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. § (1) Hatályát veszti a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 
a) 3. §-a,
b) 5/A–5/C. §-a,
c) 11. § (1) bekezdés b) pontja,
d) 12. §-a,
e) 14. §-a,
f ) 17. §-a,
g) 23/B. §-a,
h) 24. §-a,
i) 1. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények
1. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irá-

nyítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.
1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

1.1.1. Elméleti tantárgyak:
1.1.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),
1.1.1.2. általános vállalkozói ismeretek (6 óra),
1.1.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),
1.1.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

2. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányí-
tójának vizsgát kell tennie.
2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

2.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),
2.1.2. általános vállalkozói ismeretek (25 perc),
2.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),
2.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

2.2. Követelmények
Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfe-
lelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.
A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.
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2. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra
vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:
a) jogász egyetemi szintű szak vagy
b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:
a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy
b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy
c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy
d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak – gazdasági mérnök,
e) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy
f) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy
g) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy
h) számviteli főiskolai szintű szak vagy
i) pénzügy mesterképzési szak vagy
j) számvitel mesterképzési szak

ja) gazdálkodási mérnök
jb) könyvvizsgáló
jc) könyvszakértő.

3. Munkaügyi ismeretek, egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:
a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy
b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy
c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy
d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy
e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy
f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak
g) jogi egyetem.

4. Személyszállítási ismeretek:
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
e) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:

ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser
eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:
1.1. légszennyezési követelmények:

1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegy-
zett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezet-
védelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba
vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III.
szintnek megfelelő.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,
1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
1.4. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosít-

ja,
1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,
1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes

feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,
1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti bal oldalon elhelyezett,
1.8. a személygépkocsi a jobb és a bal oldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,
1.9. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:
2.1. a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és

szervizeléséről, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában meg-
őrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsi-
ba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,
2.3. a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevé-

kenységi engedély sorszámát,
2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén

– legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

20

Folytatás a 29. oldalon
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Taxis kollégánk taxijáról az egyik éjjel lelopták a mi-
nősítést igazoló matricát. Sebaj, veszett már több is Mohácsnál, el-
ment a Budapesti Közlekedési Központhoz kérni egy másikat. Igen
ám, de elmondása szerint csak akkor kaphatott volna ismét egyet, ha
a taxiját újra minősítteti. Ha tízszer lopják le a matricát, akkor tízszer
kell minősíttetni. Erről nem a Budapesti Közlekedési Központ tehet,
így szól a taxirendelet. 

A Budapesti Közlekedési Központnál úriemberek voltak, a részle-
tekbe nem megyek bele, de a kolléga hálás lehet, és az is. 

Viszont az eset óta minden éjjel nyugtalanul hánykódik, mit hoz
a holnap? Ismét ellopja valaki a matricát? Vagy dolgozzon a nél-
kül? És ha beleszalad egy ellenőrzésbe matrica nélkül, akkor őt
büntetik, a tolvaj pedig vígan „szolgáltat” így legalizált autójával.

Ő bezzeg nyugodtan alszik. Mosolyog álmában, milyen okosan
cselekedett. Egy másodperc volt letépni a matricát, egy másod-
perc volt felragasztani. Minősítés így már van, probléma nincs. 

Jól van ez így?
Juhász Péter

Kiszáll a NAV a tanyára, hogy ellenõrizzék az illegális
szeszfõzést. Az öreg gazda mondja nekik, hogy bárhova
bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezõn lévõ fé-
szerhez, oda ne menjenek.

Na, erre nagy arrogánsan elõhúzza a pénzügyõr a szol-
gálati igazolványát.

– Látja ezt az igazolványt, bátyám? Én ezzel minden
mezõgazdasági létesítmény, akármelyik részlegébe be-
mehetek úgy, hogy nem maga fogja megmondani ne-
kem, hogy mit csináljak.

– Rendben van, maga tudja.
A pénzügyõr átlép a kerítésen, és eltûnik, majd kisvártat-

va üvöltözve rohan visszafelé, mögötte a svájci díjnyertes
tenyészbika.

Láthatóan az életéért fut, és a bika minden egyes méteren
teret nyer.

Az öreg azonnal eldobja a kezébõl a vödröt, rohan a kerí-
téshez és teli torokból kiáltja neki:

– Az igazolványt, gyorsan mutassa neki az igazolványt!

Egy nyilvánvalóan nem minősített taxi a repülőtéri úton.
Ám akkor honnan van a minősítést igazoló matrica?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A képek a 21–27. oldalon találhatók.

20

Dubai (Dubaj) útinapló (2. rész) 

A közlekedésről

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

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

Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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2. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra
vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:
a) jogász egyetemi szintű szak vagy
b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:
a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy
b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy
c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy
d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak – gazdasági mérnök,
e) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy
f) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy
g) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy
h) számviteli főiskolai szintű szak vagy
i) pénzügy mesterképzési szak vagy
j) számvitel mesterképzési szak

ja) gazdálkodási mérnök
jb) könyvvizsgáló
jc) könyvszakértő.

3. Munkaügyi ismeretek, egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:
a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy
b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy
c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy
d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy
e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy
f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak
g) jogi egyetem.

4. Személyszállítási ismeretek:
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
e) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:

ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser
eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:
1.1. légszennyezési követelmények:

1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegy-
zett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezet-
védelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba
vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III.
szintnek megfelelő.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,
1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
1.4. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosít-

ja,
1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,
1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes

feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,
1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti bal oldalon elhelyezett,
1.8. a személygépkocsi a jobb és a bal oldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,
1.9. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:
2.1. a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és

szervizeléséről, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában meg-
őrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsi-
ba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,
2.3. a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevé-

kenységi engedély sorszámát,
2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén

– legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,
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Taxis kollégánk taxijáról az egyik éjjel lelopták a mi-
nősítést igazoló matricát. Sebaj, veszett már több is Mohácsnál, el-
ment a Budapesti Közlekedési Központhoz kérni egy másikat. Igen
ám, de elmondása szerint csak akkor kaphatott volna ismét egyet, ha
a taxiját újra minősítteti. Ha tízszer lopják le a matricát, akkor tízszer
kell minősíttetni. Erről nem a Budapesti Közlekedési Központ tehet,
így szól a taxirendelet. 

A Budapesti Közlekedési Központnál úriemberek voltak, a részle-
tekbe nem megyek bele, de a kolléga hálás lehet, és az is. 

Viszont az eset óta minden éjjel nyugtalanul hánykódik, mit hoz
a holnap? Ismét ellopja valaki a matricát? Vagy dolgozzon a nél-
kül? És ha beleszalad egy ellenőrzésbe matrica nélkül, akkor őt
büntetik, a tolvaj pedig vígan „szolgáltat” így legalizált autójával.

Ő bezzeg nyugodtan alszik. Mosolyog álmában, milyen okosan
cselekedett. Egy másodperc volt letépni a matricát, egy másod-
perc volt felragasztani. Minősítés így már van, probléma nincs. 

Jól van ez így?
Juhász Péter

Kiszáll a NAV a tanyára, hogy ellenõrizzék az illegális
szeszfõzést. Az öreg gazda mondja nekik, hogy bárhova
bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezõn lévõ fé-
szerhez, oda ne menjenek.

Na, erre nagy arrogánsan elõhúzza a pénzügyõr a szol-
gálati igazolványát.

– Látja ezt az igazolványt, bátyám? Én ezzel minden
mezõgazdasági létesítmény, akármelyik részlegébe be-
mehetek úgy, hogy nem maga fogja megmondani ne-
kem, hogy mit csináljak.

– Rendben van, maga tudja.
A pénzügyõr átlép a kerítésen, és eltûnik, majd kisvártat-

va üvöltözve rohan visszafelé, mögötte a svájci díjnyertes
tenyészbika.

Láthatóan az életéért fut, és a bika minden egyes méteren
teret nyer.

Az öreg azonnal eldobja a kezébõl a vödröt, rohan a kerí-
téshez és teli torokból kiáltja neki:

– Az igazolványt, gyorsan mutassa neki az igazolványt!

Egy nyilvánvalóan nem minősített taxi a repülőtéri úton.
Ám akkor honnan van a minősítést igazoló matrica?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A képek a 21–27. oldalon találhatók.

20

Dubai (Dubaj) útinapló (2. rész) 

A közlekedésről

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

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

Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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1. Mi az autóvezető teendője a piros-sár-
ga fény jelzése esetén?

a) Haladéktalanul elindítja autóját.
b) Kuplung benyomása, majd az I. sebesség-
fokozatot kapcsolja.
c) Üresben tartva a sebességváltót, várnia kell
a szabad jelzést.

2. Várako-
z á s r a
m e g á l l í -
tott jármű-
vével kö-
teles-e az
erre alkal-
mas he-
lyet a lehető legjobban felhasználni?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha olyan helyen állítja meg au-
tóját, ahol egyébként kevés a várakozásra al-
kalmas hely.
c) Nem, ilyen kötelezettséget nem ír elő a sza-
bály. 

3. Az ilyen tábla azt jelzi,
hogy az úton olyan útke-
reszteződéshez (csomó-
ponthoz) közeledik,…
a) amelyben taxijának elsőbb-

sége van az útját keresztező járművekkel
szemben,
b) amelyben a jobbról érkező járműveknek van
elsőbbségük,
c) amelyben elsőbbségadási kötelezettsége
van. 

4. Mi a teendője, ha autópályán lassítás-
ra kényszeríti egy szabálysértő előzést
végrehajtó nehéz tehergépkocsi?
a) Hang-
és fényjel-
zéssel fi-
gyelmez-
teti manő-
v e r é n e k
szabályel-
lenes vol-
tára.

b) Jobbról megelőzi és élőszóban – a forga-
lomban részt vevő más partnerei érdekében –
rendre utasítja.
c) A pillanatnyi biztonságot szem előtt tartva
mérsékli taxija sebességét és türelmet tanúsít
iránta.

5. Taxijával egy
hosszú panel-
ház előtt lévő
p a r k o l ó b ó l
hajt ki a nyíllal

jelölt irányban. Az úttorkolathoz érve
– egyéb jelzés hiányában – számolhat-e
azzal, hogy a balról érkező autó elsőbb-
séget fog adni Önnek?
a) Igen. 
b) Nem.

6. Az úttest melyik oldalán haladhat, ha
gyalogosként csak ott lehet közlekedni?
a) Mindig a menetirány szerinti jobb oldalon. 
b) Lakott területen lehetőleg, lakott területen
kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon.
c) Lakott területen lehetőleg, lakott területen kí-
vül mindig a menetirány szerinti jobb oldalon.

7. Halad-
hat-e taxi-
jával fo-
lyamato-
san a bel-
ső sávban
a képen
l á t h a t ó
úton? 
a) Igen, még akkor is, ha a mögötte gyorsab-
ban haladó járműveket akadályozza. 
b) Csak akkor, ha a mögötte gyorsabban hala-
dó járműveket nem akadályozza lakott területen. 
c) Nem. 

8. Mi a teendője, ha autópályán egy ilyen
forgalmi torlódáshoz közeledik?
a) Taxijának megállítása előtt szorosan a for-
galmi sáv bal szélére kell húzódnia. 
b) Taxijának megállítása előtt szorosan a for-

galmi sáv
jobb szé-
lére kell
húzódnia. 
c) Taxijá-
nak meg-
á l l í t á s a
előtt a
vészvillogót kell bekapcsolnia. 

9. Mi a jelentése az
ilyen táblának?
a) Történelmi városrész. 
b) Lakott terület kezdete. 
c) Szabadtéri néprajzi
múzeum.

10. Tiltja-e a KRESZ, hogy menet közben
kezelje
t a x i j a
G P S -
készü-
lékét?
a) Igen. 
b) Nem,
de az
ilyen te-
vékeny-
ség közlekedésbiztonsági szempontból nem-
kívánatos, mert megosztja a figyelmét, illetve
korlátozza a szabad kézhasználatát. 

11. Hol kell közlekednie az úton, ha taxi-
jával – pl. műszaki hiba miatt – csak las-
san tud haladni?
a) A leállósávon vagy az útpadkán. 
b) A járműforgalomtól és az úttest szélétől is
biztonságos oldaltávolságot tartva a forgalmi
sáv közepén. 
c) Ha az út-  és látási viszonyok lehetővé te-
szik, szorosan az úttest jobb szélén. 

12. Elegendő a járműről túlnyúló rako-
mányt képen látható módon megjelölni?
a) Igen.
b) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigazgatója jelképesen szuperhős el-
ismerésben részesítette minden taxisát a cég nyári rendezvényén,
amelyen a régi és jelenlegi dolgozók családjaikkal együtt tölthettek
egy kellemes napot a FTC népligeti sporttelepén.

A Főtaxi június 20-i eseményén a legkisebbektől a szépkorúakig
mindenki megtalálta a maga szórakozását. Magyarország legrégeb-
bi, 102 éves taxitársasága igazán tartalmas programot szervezett a
dolgozóknak és családjaiknak: oldtimer kiállítással, rali- és bizton-
sági öv szimulátorral készültek, emellett számos élő bemutatót is
meg lehetett tekinteni. Bárki beülhetett abba a veteránvizsgás
2101-es Zsiguli taxiba, amelyet gyári állapotúra újítottak fel a Főtaxi
munkatársai, és amelyben folyamatosan pörgött a régi, jól ismert
mechanikus taxióra is.

Fehérvári Csaba, a Főtaxi Autósport SC jelenlegi versenyzője be-
mutatta az a Subaru Legacy-t, amellyel annak idején Colin McRae
is versenyzett, és amellyel megnyerték a Magyar Historic Rally Baj-
nokság legutóbbi versenyét, a Fehérvár-ralit.  Aki inkább a kétkere-

kűekre volt kíváncsi, az Erdős Csaba motoros kaszkadőr, illetve a
Hungária Rendőregylet motoros csapatának bemutatóját nézhette
meg, utána pedig akár a legmodernebb BMW rendőrmotorra is fe-
lülhettek a gyerekek.

Megjelent a versenymotorjával a legsikeresebb magyar női motor-
versenyző, Kovács Nikolett is, akinek a szülei a Főtaxi Autósport
SC színeiben 1978-ban magyar bajnoki címet szereztek raliban. A
Főtaxi autósportos szakosztálya egyébként idén ünnepelte a 40.
születésnapját, aminek alkalmából emlékérmet vehettek át az alapí-
tók és az egykori versenyzők Szunomár Tibor vezérigazgatótól.

De nem csak a motorsportról szólt a Családi nap, mivel a vendé-
gek szurkolhattak az FTC Öregfiúk–Főtaxi kispályás barátságos
mérkőzésen, míg a gyerekeknek a Fradi jelenlegi aktív játékosai tar-
tottak edzést. A Jász-Plasztik Autócentrum Magyarország a leg-
újabb Kiákkal érkezett a helyszínre, többek között az elektromos
Soul EV-t is megtekinthették testközelből az érdeklődők.

24

Szuperhősök is voltak a Főtaxi Családi Napon
A Fõtaxi Zrt. 2015. június 20-án rendezte meg a Fõtaxi Családi Napot
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A Főtaxi az egyetlen olyan taxitársaság Budapesten, amelynek min-
den sofőrje, közel ezer franchise partner, megtanulta és szükség
esetén bármikor alkalmazni tudja az életmentő szívmasszázst.
Szunomár Tibor jelképesen szuperhős elismerésben részesített
minden taxis kollégát, a TEVAgy a Hős! program orvosai pedig
megtanították a közönségnek felfújható gumilabdák segítségével,
hogy mi a teendő, ha a közelünkben valakinek leáll a szíve.

Megtudhattuk, hogy ilyen esetekben 4 percen belül kell szívmasz-
százsban részesíteni a beteget, hogy ne kapjon maradandó agyká-
rosodást. Többek között a Fradi játékosai is képzésben részesül-
hetnek a helyszínen, akik számára is kiemelt jelentőséggel bírhat az
életmentő technika ismerete, mivel köztudott, hogy sajnálatos mó-
don az elmúlt években igen sok fiatal sportoló lelte halálát mérkő-
zések közben pillanatok törtrésze alatt.

Interjú Szunomár Tiborral, a Főtaxi vezérigazgatójával:
• Milyen újdonságokkal készültek az idei Főtaxi Napra?
• Ez egy igazi családi Főtaxi Nap, a főtaxisoknak szeretnénk meg-
köszönni az egész éves munkájukat. Nagyon sokat dolgoztunk az

Minden
fõtaxis
szuper-
hõssé
vált

Szunomár
Tibor

A gyerekek is megtanulták a szívmasszázst
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A Groupama Aréna Sky Boxában,
exkluzív partin látta vendégül a Főtaxi
a Danubius szállodalánc front office
managereit és családtagjait.

A Danubius Hotels Group és a Főtaxi Zrt.
közelmúltban megkötött megállapodása
értelmében, mostantól a csoport érdekelt-
ségeibe tartozó 12 budapesti szálloda

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

Az esemény megün-
neplésére a Főtaxi rend-
hagyó és igen előkelő
helyszínként a Groupa-
ma Arénát választotta,
ahol a VIP páholyból, ki-
fogástalan vendéglátást

biztosítva, a vendégekkel együtt szurkol-
ták végig az FTC-Csákvár mérkőzést.

A remek helyszínhez nagyszerű hangu-
lat párosult, amit csak fokoztak a felszol-
gált ínyencségek.

A kellemes partit végül a házigazda
FTC 5-0-ás győzelme zárta. 

Nekik is gratulálunk!
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Együtt ünnepelt a FEgyütt ünnepelt a Főtőtaxi axi 
és a Danubius Hoés a Danubius Ho ttels Grels Groupoup

1875. február 20-án, 140 éve született Haltenberger Samu, a magyar automobilizmus vezér-
alakja, a Szürketaxi Vállalat egyik alapítója, majd vezérigazgatója.

A jeles évforduló alkalmából a Főtaxi Kerepesi úti székházánál található emlékművét
Kirschner Béla, az alapító unokája és Szunomár Tibor, Főtaxi Zrt. vezérigazgatója koszorúzta
meg. 

Az 1913-ban alapított (korábban Budapesti Automobil Közlekedési Rt., Autótaxi Rt,
MOGÜRT, majd Autó Nemzeti Vállalat) Főtaxi Zrt. több mint 100 eseménydús éve alatt még a vi-

A 140 éve született cégalapító
Szunomár Tibor, a
Főtaxi vezérigazgatója
koszorút helyez el az
alapító emléktábláján

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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elmúlt időszakban, nagyon sikeres a cég, piacvezető szerepet töl-
tünk be, és irányt is mutatunk. Bevezettük azt, hogy minden sofő-
rünk fehér ingben, nyakkendőben, sötét nadrágban szolgáltat, ez
egy jó lehetőség volt arra, hogy tovább növeljük a szolgáltatás szín-
vonalát. Van már pre-paid, post-paid kártyás fizetési lehetőségünk,
de lehetőség van az autóinkban a bankkártya-terminál használatára
is. Utóbbit a törvény csak 2013-tól tette kötelezővé, de nálunk már
2009-ben bevezetésre került.
• Milyen fontos események történtek a cég életében a kö-
zelmúltban?
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• Tovább nőtt a megrendelői állományunk, nagyon magasak a
fuvarszámaink és a létszámunk is, mert nagyon fontos, hogy a
főtaxisok megtalálják a számításukat, és természetesen az is fontos,
hogy a megrendelőink magas szintű szolgáltatásban részesüljenek.
Ennek érdekében az ellenőri állományunkat szintén erősítettük, de
szerencsére kijelenthetjük, hogy nincsenek nagy problémák.

Most a Főtaxi Családi Napon kicsit a sport felé fordítottuk a
figyelmet, hiszen itt van az FTC öregfiúk csapata, ami a Főtaxi öreg-
fiúk csapata ellen játszott egy mérkőzést. Köztudott, hogy a Főtaxi
főszponzorként vett részt az elmúlt időszakban a Ferencvárosi
Torna Klub életében, azt hiszem, ez egy sikeres együttműködés volt,
hiszen az FTC idén nem kapott ki hazai pályán. A játékosok mezén
a Főtaxi-pajzs ott volt minden mérkőzésen, ami nagyon jól mutatott.
Mindenki jól látta, és talán a munkatársaink is értékelték ezt a
lehetőséget. A mai rendezvényen a sport mellett a biztonság is
kiemelt szerepet játszott, ezért hozunk biztonságiöv-szimulátort, de
nemrég megtörtént a maradék állomány életmentő oktatása is.
• Miért tartja fontosnak a Főtaxi az életmentő programot?
• A taxisok mindig kint vannak az utcán, a nap 24 órájában, több
százan. Ők hamarabb odaérnek egy-egy eseményhez, mint ahogy a
mentő ki tud érni, és egy azonnali szívmegállás esetén segíteni
tudnak az újraélesztésben. Kevesen tudják, de ilyen esetben csak 4
perc áll rendelkezésre, amíg maradandó agykárosodás nélkül újra
lehet éleszteni egy személyt, ennyi idő alatt pedig a mentő nem ér
ki a helyszínre. Mi a „Te vagy a hős” programhoz csatlakoztunk.
azzal, hogy a legmodernebb oktatásban részesítettük a főtaxisokat
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elmúlt időszakban, nagyon sikeres a cég, piacvezető szerepet töl-
tünk be, és irányt is mutatunk. Bevezettük azt, hogy minden sofő-
rünk fehér ingben, nyakkendőben, sötét nadrágban szolgáltat, ez
egy jó lehetőség volt arra, hogy tovább növeljük a szolgáltatás szín-
vonalát. Van már pre-paid, post-paid kártyás fizetési lehetőségünk,
de lehetőség van az autóinkban a bankkártya-terminál használatára
is. Utóbbit a törvény csak 2013-tól tette kötelezővé, de nálunk már
2009-ben bevezetésre került.
• Milyen fontos események történtek a cég életében a kö-
zelmúltban?
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• Tovább nőtt a megrendelői állományunk, nagyon magasak a
fuvarszámaink és a létszámunk is, mert nagyon fontos, hogy a
főtaxisok megtalálják a számításukat, és természetesen az is fontos,
hogy a megrendelőink magas szintű szolgáltatásban részesüljenek.
Ennek érdekében az ellenőri állományunkat szintén erősítettük, de
szerencsére kijelenthetjük, hogy nincsenek nagy problémák.

Most a Főtaxi Családi Napon kicsit a sport felé fordítottuk a
figyelmet, hiszen itt van az FTC öregfiúk csapata, ami a Főtaxi öreg-
fiúk csapata ellen játszott egy mérkőzést. Köztudott, hogy a Főtaxi
főszponzorként vett részt az elmúlt időszakban a Ferencvárosi
Torna Klub életében, azt hiszem, ez egy sikeres együttműködés volt,
hiszen az FTC idén nem kapott ki hazai pályán. A játékosok mezén
a Főtaxi-pajzs ott volt minden mérkőzésen, ami nagyon jól mutatott.
Mindenki jól látta, és talán a munkatársaink is értékelték ezt a
lehetőséget. A mai rendezvényen a sport mellett a biztonság is
kiemelt szerepet játszott, ezért hozunk biztonságiöv-szimulátort, de
nemrég megtörtént a maradék állomány életmentő oktatása is.
• Miért tartja fontosnak a Főtaxi az életmentő programot?
• A taxisok mindig kint vannak az utcán, a nap 24 órájában, több
százan. Ők hamarabb odaérnek egy-egy eseményhez, mint ahogy a
mentő ki tud érni, és egy azonnali szívmegállás esetén segíteni
tudnak az újraélesztésben. Kevesen tudják, de ilyen esetben csak 4
perc áll rendelkezésre, amíg maradandó agykárosodás nélkül újra
lehet éleszteni egy személyt, ennyi idő alatt pedig a mentő nem ér
ki a helyszínre. Mi a „Te vagy a hős” programhoz csatlakoztunk.
azzal, hogy a legmodernebb oktatásban részesítettük a főtaxisokat
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ezen a téren, megadtuk a lehetőséget nekik, hogy segíteni tud-
janak az utcán, azért, hogy ezzel életeket mentsünk. Ezt az oktatást
már minden sofőrünk, közel 1000 személy elvégezte, 20 fős
egységekben, hogy közben szolgáltatni is tudjunk, az utolsók a mai
napon. Így már nyugodt szívvel állíthatom, hogy a megrendelők a
mi taxijainkban vannak a legnagyobb biztonságban.
• Tud olyan esetről, amikor jól jött a sofőrök életmentési
képessége?
• Abszolút, már két ilyen eset is előfordult, és innen eredt az ötlet
is, hogy mindenkit részesítsünk oktatásban. Amikor a taxis azt
észlelte, hogy nincs jól a hölgy,
akinek a rendelésére kiállt, akkor
nem hazavitte, hanem a kórházba.
Vagyis tulajdonképpen megtagad-
ta a fuvart, de a hölgy ennek
köszönheti az életét. Rá két hétre
írt egy levelet, amiben
megköszönte a taxisunknak, hogy
megmentette az életét, ter-
mészetesen az illetőt mi is megju-
talmaztuk: oklevelet, emlékérmet
kapott, és befizettük egy
Budapest környéki thermál-szál-
lodába, ahol egy wellness-
hétvégét tölthetett el.

Egy másik kollégánál kicsit szerencsésebb volt a helyzet, mert a
taxis korábban mentős volt, ezért megfelelő gyakorlattal rendelkezett
az életmentésben. Ránézésre megállapította az utasunkról, hogy
valami nagyon nem stimmel nála, és ezért felhívta azokat a kórháza-
kat, ahova régebben, mentősként szállította a betegeket, tudta, hogy
hová kell telefonálni. Bevitte a megfelelő helyre, amivel ő is életet
mentett. Ebből a két esetből jött az ötlet, hogy a kollégáink
segítőkészségét miért ne tudnánk jobban használni, hogy a megren-
delőink biztonságát ilyen módon is fokozzuk. 
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2.5. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – el-
térő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető.

4. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Vizsgáztatásra vonatkozó szakmai képesítési feltételek
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyami vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések:
államigazgatási, számviteli, pénzügyi felsőfokú végzettség vagy közigazgatási szakvizsga.

5. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A jármű vezetőjére vonatkozó képesítési követelmények

1. A személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
1.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

1.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elekt-

ronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
1.1.2. A szaktanfolyam gyakorlati tantárgya: a személytaxi tartozékainak kezelése (2 óra).

1.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
1.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elekt-

ronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
1.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 teszt-
kérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok
száma 7, vagy annál kevesebb. 
A személyszállítói szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonat-
kozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elér-
hető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb. 
Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz
egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik
kellő ismerettel és jártassággal.

1.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc),
1.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, bizton-
ságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meg-
határozott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy
mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a fő-
város területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben
meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában
felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően,
vagy

c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
2. A személytaxis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás

2.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
2.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
2.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

2.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
2.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma

Folytatás a 20. oldalról
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ezen a téren, megadtuk a lehetőséget nekik, hogy segíteni tud-
janak az utcán, azért, hogy ezzel életeket mentsünk. Ezt az oktatást
már minden sofőrünk, közel 1000 személy elvégezte, 20 fős
egységekben, hogy közben szolgáltatni is tudjunk, az utolsók a mai
napon. Így már nyugodt szívvel állíthatom, hogy a megrendelők a
mi taxijainkban vannak a legnagyobb biztonságban.
• Tud olyan esetről, amikor jól jött a sofőrök életmentési
képessége?
• Abszolút, már két ilyen eset is előfordult, és innen eredt az ötlet
is, hogy mindenkit részesítsünk oktatásban. Amikor a taxis azt
észlelte, hogy nincs jól a hölgy,
akinek a rendelésére kiállt, akkor
nem hazavitte, hanem a kórházba.
Vagyis tulajdonképpen megtagad-
ta a fuvart, de a hölgy ennek
köszönheti az életét. Rá két hétre
írt egy levelet, amiben
megköszönte a taxisunknak, hogy
megmentette az életét, ter-
mészetesen az illetőt mi is megju-
talmaztuk: oklevelet, emlékérmet
kapott, és befizettük egy
Budapest környéki thermál-szál-
lodába, ahol egy wellness-
hétvégét tölthetett el.

Egy másik kollégánál kicsit szerencsésebb volt a helyzet, mert a
taxis korábban mentős volt, ezért megfelelő gyakorlattal rendelkezett
az életmentésben. Ránézésre megállapította az utasunkról, hogy
valami nagyon nem stimmel nála, és ezért felhívta azokat a kórháza-
kat, ahova régebben, mentősként szállította a betegeket, tudta, hogy
hová kell telefonálni. Bevitte a megfelelő helyre, amivel ő is életet
mentett. Ebből a két esetből jött az ötlet, hogy a kollégáink
segítőkészségét miért ne tudnánk jobban használni, hogy a megren-
delőink biztonságát ilyen módon is fokozzuk. 
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2.5. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – el-
térő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető.

4. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Vizsgáztatásra vonatkozó szakmai képesítési feltételek
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyami vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések:
államigazgatási, számviteli, pénzügyi felsőfokú végzettség vagy közigazgatási szakvizsga.

5. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A jármű vezetőjére vonatkozó képesítési követelmények

1. A személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
1.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

1.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elekt-

ronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
1.1.2. A szaktanfolyam gyakorlati tantárgya: a személytaxi tartozékainak kezelése (2 óra).

1.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
1.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elekt-

ronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
1.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 teszt-
kérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok
száma 7, vagy annál kevesebb. 
A személyszállítói szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonat-
kozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elér-
hető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb. 
Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz
egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik
kellő ismerettel és jártassággal.

1.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc),
1.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, bizton-
ságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meg-
határozott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy
mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a fő-
város területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben
meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában
felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően,
vagy

c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
2. A személytaxis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás

2.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
2.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:

a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
2.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

2.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
2.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma

Folytatás a 20. oldalról
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7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.

3. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
3.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

3.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint

korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
3.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

3.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint

korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
3.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma
7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.
Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korsze-
rű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdete-
kor a tételek közül húz egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben
nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

3.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc).
3.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos
vezetéséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizs-
ga helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizs-
gajárművet a képző szerv biztosítja. Sikertelen a vizsga, ha: 

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga
sikertelenséget okozó hibát ejt, vagy

b) tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően, – a vizsgabiztos által meghatározott úti
célt nem tudja megtalálni, eltéved.

4. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
4.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

4.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ható-

sági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
4.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

4.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ható-
sági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

4.2.1.1. Követelmények:
A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma
7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.

5. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy más megyében is szolgáltatást kíván vé-
gezni, akkor a következő tárgyakból kell vizsgát tennie:
5.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc)

5.1.1. Követelmények:
A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos veze-
téséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél meg-
találásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros te-
rületére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos
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helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet
a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga, ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga si-
kertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

6. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személygépkocsis személyszállító
szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
6.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők: országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenfor-

galmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
6.1.1. Követelmények:

Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fe-
délzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a téte-
lek közül húz egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelke-
zik kellő ismerettel és jártassággal.

7. Amennyiben a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személytaxis személyszállító
szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
7.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat (40 perc),

7.1.1. Követelmények:
A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos veze-
téséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél meg-
találásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros te-
rületére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos
helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet
a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga
sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
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7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.

3. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
3.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

3.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b) speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint

korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
3.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

3.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint

korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ha-

tósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
3.2.1.1. Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma
7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.
Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korsze-
rű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdete-
kor a tételek közül húz egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben
nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

3.2.2. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc).
3.2.2.1. Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos
vezetéséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizs-
ga helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizs-
gajárművet a képző szerv biztosítja. Sikertelen a vizsga, ha: 

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga
sikertelenséget okozó hibát ejt, vagy

b) tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően, – a vizsgabiztos által meghatározott úti
célt nem tudja megtalálni, eltéved.

4. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
4.1. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.

4.1.1. A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a) közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ható-

sági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
4.2. A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.

4.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b) személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó ható-
sági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).

4.2.1.1. Követelmények:
A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkér-
désre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma
7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató te-
vékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell vá-
laszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál
kevesebb.

5. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy más megyében is szolgáltatást kíván vé-
gezni, akkor a következő tárgyakból kell vizsgát tennie:
5.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc)

5.1.1. Követelmények:
A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos veze-
téséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél meg-
találásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros te-
rületére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos
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helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet
a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga, ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga si-
kertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

6. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személygépkocsis személyszállító
szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
6.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők: országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenfor-

galmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
6.1.1. Követelmények:

Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fe-
délzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a téte-
lek közül húz egyet. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelke-
zik kellő ismerettel és jártassággal.

7. Amennyiben a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személytaxis személyszállító
szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
7.1. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat (40 perc),

7.1.1. Követelmények:
A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos veze-
téséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél meg-
találásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros te-
rületére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos
helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet
a képzőszerv biztosítja. 
Sikertelen a vizsga ha:
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga
sikertelenséget okozó hibát ejt,

b) tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c) a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
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Egy látogatásról
Ferenc József császár és apostoli királyunk
többször volt nálunk Magyarországon. Per-
sze nem turistaként, hiszen hatalmas birodal-
mának része voltunk, így hát tulajdonképpen
hazajött. Arról, hogy hogyan érezte itt magát,
mi egyszerű emberek nem tudhatunk. Felté-
telezhetően otthonosan. Voltak, akik erről ki-
válóan gondoskodtak, az volt a dolguk.

Legemlékezetesebb látogatása 1896-ban
volt, a Millenniumi vagy más néven Ezredvé-
gi kiállításon. Mi magyarok igazán kitettünk
magunkért, pavilonok sokaságával bizonyí-
tottuk az iparban, a mezőgazdaságban, a
kultúrában és így tovább elért eredményein-
ket, valamint azt, hogy bár keletről jöttünk
ugyan, de szorgalmasan igyekszünk a már
akkor is igen áhított és sóvárgott nyugat felé.
Ferenc József majdnem minden pavilont
meglátogatott, mindenhol jóságosan mo-
solygott és bólintott, gondolom hitte is meg
nem is, amit kísérői mondtak neki. A sajtópa-
vilont is megnézte, mert a sajtó már akkor is
roppant fontos intézmény volt. Ő császári
felsége tudta, hogy a sajtó készíti a híreket
róla, no meg a világról... Ha van hír, van csá-
szár és van világ, ha nincs hír, nincs császár
és nincs világ. A sajtópaviloni látogatás al-
kalmával írta Heltai Jenő az alábbi aranyos,
ironikus és csöppet sem bántó verset, ahol
a sajtópavilon azért változik költészeti csar-
nokká, mert egy újságcikk ugyebár „költe-
mény”.

És egy másik 
látogatásról
Viszonozván látogatásait nemrégiben Nála
jártam.

Ugyan mi nyűgözi le az ember gyerekét
(engem) egy olyan hatalmas kastélyban,
mint a Schönbrunni vagy a Hofburg? A tör-
ténelmi látnivalók orgiája vagy a császári
fíling? Történelem ide vagy oda, minden
megilletődöttségem és turista-elfogódottsá-
gom mellett is nyomban megállapíthattam,
hogy roppant távol van tőlem az a világ. Pél-
dául itt van ni, mindjárt belépéskor a kiállított
császári étkészletek: porcelántárgyak, tányé-
rok, kristályüvegek és poharak, ezüstkana-
lak és villák, kések (mifelénk úgy mondják:
eszcájgok) irgalmatlan mennyisége.

Persze az ilyen nagy házban, mint a Habs-
burg-ház – mondaná Svejk, a derék katona –
szükséges, hogy mindenből több legyen,
mert ugye ha a szervírozás közben kiderül,
hogy az egyik fenséges vendégnek már nem
jutott halkés, hajjaj, abból még háborúsko-
dás is lehet... Magam meg, végignézve a
hosszú asztalt, ehhez a gigantikus szervíro-
záshoz sehogy se tudtam odaképzelni a csá-
szárt, amint éppen „eszcájgol”.

Hát ez az én bajom! Amint kiállítanak, vit-
rinbe tesznek valamit, számomra az pusztán
rideg tárggyá válik. Nem tudom hozzákép-
zelni a tulajdonost. Mondjuk, látok a vitrin-
ben egy kardot vagy egy puskát. Bár odaír-
ták melléje történelmi tulajdonosa történel-

mi nevét, akárhogy erőlködöm, nem
tudom elképzelni, amint a nevezett ille-
tő a kiállítási tárggyal kardoz vagy lő.

Csoszogva sodor a kastély látogató-
tömege teremről teremre. Hallgatjuk
az idegenvezetőt: Ez itten kérem szé-
pen a császár hálószobája, no igen, a
híres tábori vaságy, a felséges feleség
portréi metszetben, festményben, szo-
borban körös-körül. Egyébként úgy ta-
pasztaltam, már régóta reneszánsza
van a dekoratív, ámde mélabús király-
nénak. Az ő szelleme uralja itt a tere-
pet, a legtöbb látogató számára ő a
sztár, férje meg csak afféle uralkodói
árnyék. Lám a csacska, érzelgős Sissi-
sorozat hatása! (A látogatói tömeg-
igény a shopban maximálisan jó üzleti
érzékkel kielégítve.)

Megint csoszogás: itt a dolgozószo-
ba. Már nem hallom az idegenvezető
hangját, mert rámeredtem a császári
íróasztalra. Se kard, se puska, se koro-
na, se jogar, sehol egy felséges vala-
mi, hanem csupa hétköznapi tárgy:
irattartó, tintatartó, kihegyezett és pre-

cízen egymás mellé rakott ceruzák sokasá-
ga, csak az alapvetően szükséges eszkö-
zök kézközelben. Rend és gyakorlatiasság,
emberi lépték, akár egy vasúti állomásfő-
nökségen. Innen irányított hát a császár, in-
nen mozgatta soknemzetiségű népét. Elké-
pesztő! 

Lemaradva a csoporttól egy parányi fülke-
szerűségnél ismét lecövekelek. Ajtaja félig
nyitva, vörös kordon jelzi, belépni nem, csak
bekukkantani szabad. Ez itt a császár illem-
helye. A faülőke közepén kerek, vágott lyuk.
No igen... Miért is képzeltem volna aranyo-
zott vécé-kagylót, telitükröset, arany lehúzó-
láncot? A mi császárunk és királyunk nem
volt újgazdag, és nem volt parvenü, nahát!

Olvastam valahol, hogy idegenkedett a
technika új vívmányaitól, például a telefontól.
Végül nagy rábeszélés után mégis csak be-
szerelték. Azután történt, hogy Ferenc Jó-
zsef ül a fent nevezett helyen, váratlanul
megcsörren a telefon a dolgozószobájában.
Kiszól: „Várjon!” Azonban a telefon tovább
csörög erőszakosan, követelőzve, mire a
császár mérgesen kikiált: – „Mondtam, hogy
várjon!” Ez az eset nekem igen imponál, mé-
lyen emberinek érzem.

Azon gondolkodom, mi lehet az uralkodó
máig tartó népszerűségének titka. Mi lehet
az oka, hogy talán éppen az itt kiállított író-
asztala mögül levezényelt kegyetlen megtor-
lás ellenére a kiegyezés után a magyar fal-
vak kicsiny szobáinak falán Kossuth arcképe
mellett ott függött az övé is. (Az oka? Szerin-
tem a népek örök vágya: legyen nekik apuká-
juk. Ha mingyár’ kettő van, annál jobb.)

Nem haragszom én a királyokra (nem va-
gyok én Petőfi Sándor!),  de azért itt, ebben
a kastélyban meg a Hofburgban a fényessé-
gek és az emberi hétköznapiságok mellett
csak eszembe jut ezernyolcszáznegyvenki-
lenc.

Megyek a castle-shopba szuvenirt venni.
Most meg miért az jut eszembe, hogy a tör-
ténelem során a török szultánok, hadvezé-
rek hányszor próbálták Bécs városát elfog-
lalni, meghódítani? Azért, mert nini, előttem
hattagú török család áll a pultnál, válogat-
nak, vásárolnak. A feleség fekete burnusz-
ban, a férj testesen, nagybajuszosan, a
négy(!) kislányból csak illedelmes, komoly
arcocskájukat és kíváncsi, élénk fekete sze-
müket látom. Rajtuk nincsen semmi turista-
elfogódottság. Ők itthon vannak, itt lakhat-
nak valahol Bécsben.

Az idegen, a turista én vagyok, így hát elfo-
gódottan és illedelmesen kérem az eladótól
a szuvenír képeslapot: rajta a császár va-
dászzekében, zergetollas vadászkalapban,
és a tekintete igen emberi...

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

A KIRÁLY A KÖLTÉSZETI
CSARNOKBAN 
(részlet)

...Hogy a király a nagy kapun belépett,
Doktor Falk Miksa mondott szép beszédet,
Örömrepesve jelentette ki,
Hogy ez a csarnok a költészeti.
„Szép, szép, nagyon szép”
– mondta őfelsége
„Hogy ennek is van pavilonja végre.
A versek ugyebár gyártatnak itt?”
„Megkérdezünk – így szólt Falk – valakit.”
„Kik ülnek mogorván egy rakáson?”
– Ezek poéták felség, megbocsásson.
„S ki az, aki őket megihleti?”
– A múzsa fölség, mondta Falk neki.
Mi boldog volt a múzsa, óh mi boldog!
Reá a fölség nyájasan mosolygott
S azt kérdezi: „Régóta áll a gyár?
Külföldre is exportáltak-e már?”
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Az orvos a tökrészeg pácienshez:
– Tudja maga, hogy évente 50 000 magyar hal meg az al-

kohol miatt??
– Nekem aztán mindegy, én svéd vagyok...

Egy fiatal házaspár gyereket vár. Csak még nevet nem ta-
láltak neki. Megszólal a férj:

– Nevezzük úgy, mint a nagyapámat.
– Hülye vagy? Milyen név az, hogy TATA???

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227
Április 357 376 225
Május 368 369 229
Június 383 383 230
Július 386 386 229

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24-tõl 1,50%

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 (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.
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Egy látogatásról
Ferenc József császár és apostoli királyunk
többször volt nálunk Magyarországon. Per-
sze nem turistaként, hiszen hatalmas birodal-
mának része voltunk, így hát tulajdonképpen
hazajött. Arról, hogy hogyan érezte itt magát,
mi egyszerű emberek nem tudhatunk. Felté-
telezhetően otthonosan. Voltak, akik erről ki-
válóan gondoskodtak, az volt a dolguk.

Legemlékezetesebb látogatása 1896-ban
volt, a Millenniumi vagy más néven Ezredvé-
gi kiállításon. Mi magyarok igazán kitettünk
magunkért, pavilonok sokaságával bizonyí-
tottuk az iparban, a mezőgazdaságban, a
kultúrában és így tovább elért eredményein-
ket, valamint azt, hogy bár keletről jöttünk
ugyan, de szorgalmasan igyekszünk a már
akkor is igen áhított és sóvárgott nyugat felé.
Ferenc József majdnem minden pavilont
meglátogatott, mindenhol jóságosan mo-
solygott és bólintott, gondolom hitte is meg
nem is, amit kísérői mondtak neki. A sajtópa-
vilont is megnézte, mert a sajtó már akkor is
roppant fontos intézmény volt. Ő császári
felsége tudta, hogy a sajtó készíti a híreket
róla, no meg a világról... Ha van hír, van csá-
szár és van világ, ha nincs hír, nincs császár
és nincs világ. A sajtópaviloni látogatás al-
kalmával írta Heltai Jenő az alábbi aranyos,
ironikus és csöppet sem bántó verset, ahol
a sajtópavilon azért változik költészeti csar-
nokká, mert egy újságcikk ugyebár „költe-
mény”.

És egy másik 
látogatásról
Viszonozván látogatásait nemrégiben Nála
jártam.

Ugyan mi nyűgözi le az ember gyerekét
(engem) egy olyan hatalmas kastélyban,
mint a Schönbrunni vagy a Hofburg? A tör-
ténelmi látnivalók orgiája vagy a császári
fíling? Történelem ide vagy oda, minden
megilletődöttségem és turista-elfogódottsá-
gom mellett is nyomban megállapíthattam,
hogy roppant távol van tőlem az a világ. Pél-
dául itt van ni, mindjárt belépéskor a kiállított
császári étkészletek: porcelántárgyak, tányé-
rok, kristályüvegek és poharak, ezüstkana-
lak és villák, kések (mifelénk úgy mondják:
eszcájgok) irgalmatlan mennyisége.

Persze az ilyen nagy házban, mint a Habs-
burg-ház – mondaná Svejk, a derék katona –
szükséges, hogy mindenből több legyen,
mert ugye ha a szervírozás közben kiderül,
hogy az egyik fenséges vendégnek már nem
jutott halkés, hajjaj, abból még háborúsko-
dás is lehet... Magam meg, végignézve a
hosszú asztalt, ehhez a gigantikus szervíro-
záshoz sehogy se tudtam odaképzelni a csá-
szárt, amint éppen „eszcájgol”.

Hát ez az én bajom! Amint kiállítanak, vit-
rinbe tesznek valamit, számomra az pusztán
rideg tárggyá válik. Nem tudom hozzákép-
zelni a tulajdonost. Mondjuk, látok a vitrin-
ben egy kardot vagy egy puskát. Bár odaír-
ták melléje történelmi tulajdonosa történel-

mi nevét, akárhogy erőlködöm, nem
tudom elképzelni, amint a nevezett ille-
tő a kiállítási tárggyal kardoz vagy lő.

Csoszogva sodor a kastély látogató-
tömege teremről teremre. Hallgatjuk
az idegenvezetőt: Ez itten kérem szé-
pen a császár hálószobája, no igen, a
híres tábori vaságy, a felséges feleség
portréi metszetben, festményben, szo-
borban körös-körül. Egyébként úgy ta-
pasztaltam, már régóta reneszánsza
van a dekoratív, ámde mélabús király-
nénak. Az ő szelleme uralja itt a tere-
pet, a legtöbb látogató számára ő a
sztár, férje meg csak afféle uralkodói
árnyék. Lám a csacska, érzelgős Sissi-
sorozat hatása! (A látogatói tömeg-
igény a shopban maximálisan jó üzleti
érzékkel kielégítve.)

Megint csoszogás: itt a dolgozószo-
ba. Már nem hallom az idegenvezető
hangját, mert rámeredtem a császári
íróasztalra. Se kard, se puska, se koro-
na, se jogar, sehol egy felséges vala-
mi, hanem csupa hétköznapi tárgy:
irattartó, tintatartó, kihegyezett és pre-

cízen egymás mellé rakott ceruzák sokasá-
ga, csak az alapvetően szükséges eszkö-
zök kézközelben. Rend és gyakorlatiasság,
emberi lépték, akár egy vasúti állomásfő-
nökségen. Innen irányított hát a császár, in-
nen mozgatta soknemzetiségű népét. Elké-
pesztő! 

Lemaradva a csoporttól egy parányi fülke-
szerűségnél ismét lecövekelek. Ajtaja félig
nyitva, vörös kordon jelzi, belépni nem, csak
bekukkantani szabad. Ez itt a császár illem-
helye. A faülőke közepén kerek, vágott lyuk.
No igen... Miért is képzeltem volna aranyo-
zott vécé-kagylót, telitükröset, arany lehúzó-
láncot? A mi császárunk és királyunk nem
volt újgazdag, és nem volt parvenü, nahát!

Olvastam valahol, hogy idegenkedett a
technika új vívmányaitól, például a telefontól.
Végül nagy rábeszélés után mégis csak be-
szerelték. Azután történt, hogy Ferenc Jó-
zsef ül a fent nevezett helyen, váratlanul
megcsörren a telefon a dolgozószobájában.
Kiszól: „Várjon!” Azonban a telefon tovább
csörög erőszakosan, követelőzve, mire a
császár mérgesen kikiált: – „Mondtam, hogy
várjon!” Ez az eset nekem igen imponál, mé-
lyen emberinek érzem.

Azon gondolkodom, mi lehet az uralkodó
máig tartó népszerűségének titka. Mi lehet
az oka, hogy talán éppen az itt kiállított író-
asztala mögül levezényelt kegyetlen megtor-
lás ellenére a kiegyezés után a magyar fal-
vak kicsiny szobáinak falán Kossuth arcképe
mellett ott függött az övé is. (Az oka? Szerin-
tem a népek örök vágya: legyen nekik apuká-
juk. Ha mingyár’ kettő van, annál jobb.)

Nem haragszom én a királyokra (nem va-
gyok én Petőfi Sándor!),  de azért itt, ebben
a kastélyban meg a Hofburgban a fényessé-
gek és az emberi hétköznapiságok mellett
csak eszembe jut ezernyolcszáznegyvenki-
lenc.

Megyek a castle-shopba szuvenirt venni.
Most meg miért az jut eszembe, hogy a tör-
ténelem során a török szultánok, hadvezé-
rek hányszor próbálták Bécs városát elfog-
lalni, meghódítani? Azért, mert nini, előttem
hattagú török család áll a pultnál, válogat-
nak, vásárolnak. A feleség fekete burnusz-
ban, a férj testesen, nagybajuszosan, a
négy(!) kislányból csak illedelmes, komoly
arcocskájukat és kíváncsi, élénk fekete sze-
müket látom. Rajtuk nincsen semmi turista-
elfogódottság. Ők itthon vannak, itt lakhat-
nak valahol Bécsben.

Az idegen, a turista én vagyok, így hát elfo-
gódottan és illedelmesen kérem az eladótól
a szuvenír képeslapot: rajta a császár va-
dászzekében, zergetollas vadászkalapban,
és a tekintete igen emberi...

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

A KIRÁLY A KÖLTÉSZETI
CSARNOKBAN 
(részlet)

...Hogy a király a nagy kapun belépett,
Doktor Falk Miksa mondott szép beszédet,
Örömrepesve jelentette ki,
Hogy ez a csarnok a költészeti.
„Szép, szép, nagyon szép”
– mondta őfelsége
„Hogy ennek is van pavilonja végre.
A versek ugyebár gyártatnak itt?”
„Megkérdezünk – így szólt Falk – valakit.”
„Kik ülnek mogorván egy rakáson?”
– Ezek poéták felség, megbocsásson.
„S ki az, aki őket megihleti?”
– A múzsa fölség, mondta Falk neki.
Mi boldog volt a múzsa, óh mi boldog!
Reá a fölség nyájasan mosolygott
S azt kérdezi: „Régóta áll a gyár?
Külföldre is exportáltak-e már?”
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Az orvos a tökrészeg pácienshez:
– Tudja maga, hogy évente 50 000 magyar hal meg az al-

kohol miatt??
– Nekem aztán mindegy, én svéd vagyok...

Egy fiatal házaspár gyereket vár. Csak még nevet nem ta-
láltak neki. Megszólal a férj:

– Nevezzük úgy, mint a nagyapámat.
– Hülye vagy? Milyen név az, hogy TATA???

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227
Április 357 376 225
Május 368 369 229
Június 383 383 230
Július 386 386 229

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24-tõl 1,50%

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 (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚLIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. Nyugdíj melletti
vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. 

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

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

Augusztus 12.
• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés 

Fontos határidõk Egy öreg ember fekszik a fürdõ-
kádban. Szitkozódva néz a lába kö-
zé:

– Most, hogy majd megfulladsz,
se emeled fel a fejedet...

A nagyapa megkérdezi az unoká-
ját:

– Hogy vagy, Petike?
– Egészen jól, csak a fiaddal van-

nak problémáim...

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚLIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. Nyugdíj melletti
vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. 

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

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

Augusztus 12.
• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés 

Fontos határidõk Egy öreg ember fekszik a fürdõ-
kádban. Szitkozódva néz a lába kö-
zé:

– Most, hogy majd megfulladsz,
se emeled fel a fejedet...

A nagyapa megkérdezi az unoká-
ját:

– Hogy vagy, Petike?
– Egészen jól, csak a fiaddal van-

nak problémáim...

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 

Központi ügyfélszolgálatok és
fõvárosi kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok: 
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 
Pest megyei központi ügyfél-
szolgálat és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 

Központi ügyfélszolgálatok és
fõvárosi kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok: 
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV Nemzeti
Adó- és Vám-
hivatal 
Pest megyei központi ügyfél-
szolgálat és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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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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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Májust a közlekedésszervezésben a kerékpárosok előretö-
rése jellemezte az autósokkal szemben 
V. Stollár Béla utca

Lipótvárosban – így a Stollár Béla utcában is – egyre több helyen
engedik a kerékpárosokat a forgalommal szemben az egyirányú ut-
cákban. De azért ott is várjuk a szemből jövő kerékpárosokat, ahol
nem is jöhetnének szembe a forgalommal… 
VI. Terézváros 

Terézváros több, széles utcájában külön sávot kaptak a
kerékpárosok, általában az autók forgalmi sávjából leválasztva. 
VI. Nyugati tér 
Nagyon sokan „beragadtak” a kereszteződésbe a tér közepén,
ezért évekkel ezelőtt megtiltották a balra továbbhaladást a Bajcsy -
Zsilinszky útról a Szent István körút felé. Azonban az elmúlt idő-

szakban
tarthatat-
lanná vált a
közlekedés
– így a tö-
megközle-
kedés is –
a Szemere
utcában,
ezért is-
mét enge-
délyezték
a balka-
nyart. 

XII. Kútvölgyi út 
Engedélyezték a
balrafordulást a
Szilágyi Erzsébet
fasor felé, ezzel
is tehermentesít-
ve a Széll Kál-
mán tér és a Szi-
lágyi Erzsébet fa-
sor belső szaka-
szának közúti for-
galmát. Így Zugli-
get felől a Rózsa-
dombon át is megközelíthető Pest belvárosa.
VII. Lövölde tér 

Az eddigi két balra kanyarodó sávból egy maradt,
mert itt is lehetőséget kaptak a forgalommal szemben való haladás-
ra a kerékpárosok, valamint kialakítottak egy parkolósávot. 
VIII. Luther utca 

Itt is a kerékpárosok győztek az autósok felett. A balra kanyarodó
sávot elvették a Rákóczi út előtt, a kerékpárosoknak lett külön útvo-
nal. Az – eddig – egyenesen haladó sávból lett a balkanyar. A – ko-
rábbi – jobbra kanyarodó sávból lehet most egyenesen is tovább
haladni. Apró szépséghiba, hogy ez a sáv egy rakodóterületen
megy keresztül… 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Stollár Béla utca: Precízen
jelzik az új forgalmi rendet

XII. Kútvölgyi
ú t : M e g e n -
gedték a belra
fordulást

VII. Lövölde tér: A ko-
rábbi két sáv helyett
már csak egy sáv
megy tovább balra

VI. Terézváros: A
széles utcákban
külön sávokat
kapnak a kerék-
párosok

VIII. Luther utca: Rakodóhely a forgalmi sávban

VI. Nyugati tér: Ismét en-
gedélyezték a balkanyart
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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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Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca
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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Májust a közlekedésszervezésben a kerékpárosok előretö-
rése jellemezte az autósokkal szemben 
V. Stollár Béla utca

Lipótvárosban – így a Stollár Béla utcában is – egyre több helyen
engedik a kerékpárosokat a forgalommal szemben az egyirányú ut-
cákban. De azért ott is várjuk a szemből jövő kerékpárosokat, ahol
nem is jöhetnének szembe a forgalommal… 
VI. Terézváros 

Terézváros több, széles utcájában külön sávot kaptak a
kerékpárosok, általában az autók forgalmi sávjából leválasztva. 
VI. Nyugati tér 
Nagyon sokan „beragadtak” a kereszteződésbe a tér közepén,
ezért évekkel ezelőtt megtiltották a balra továbbhaladást a Bajcsy -
Zsilinszky útról a Szent István körút felé. Azonban az elmúlt idő-

szakban
tarthatat-
lanná vált a
közlekedés
– így a tö-
megközle-
kedés is –
a Szemere
utcában,
ezért is-
mét enge-
délyezték
a balka-
nyart. 

XII. Kútvölgyi út 
Engedélyezték a
balrafordulást a
Szilágyi Erzsébet
fasor felé, ezzel
is tehermentesít-
ve a Széll Kál-
mán tér és a Szi-
lágyi Erzsébet fa-
sor belső szaka-
szának közúti for-
galmát. Így Zugli-
get felől a Rózsa-
dombon át is megközelíthető Pest belvárosa.
VII. Lövölde tér 

Az eddigi két balra kanyarodó sávból egy maradt,
mert itt is lehetőséget kaptak a forgalommal szemben való haladás-
ra a kerékpárosok, valamint kialakítottak egy parkolósávot. 
VIII. Luther utca 

Itt is a kerékpárosok győztek az autósok felett. A balra kanyarodó
sávot elvették a Rákóczi út előtt, a kerékpárosoknak lett külön útvo-
nal. Az – eddig – egyenesen haladó sávból lett a balkanyar. A – ko-
rábbi – jobbra kanyarodó sávból lehet most egyenesen is tovább
haladni. Apró szépséghiba, hogy ez a sáv egy rakodóterületen
megy keresztül… 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Stollár Béla utca: Precízen
jelzik az új forgalmi rendet

XII. Kútvölgyi
ú t : M e g e n -
gedték a belra
fordulást

VII. Lövölde tér: A ko-
rábbi két sáv helyett
már csak egy sáv
megy tovább balra

VI. Terézváros: A
széles utcákban
külön sávokat
kapnak a kerék-
párosok

VIII. Luther utca: Rakodóhely a forgalmi sávban

VI. Nyugati tér: Ismét en-
gedélyezték a balkanyart
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Közös ellenőrzés
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) VI-os, Közlekedés,
Szállítás, Szállítmányozás Osztálya Együttműködési megállapodást
kötött a taxiállomás kht.-val, a budapesti taxi-megállóhelyeken törté-
nő ellenőrzésre. Részletek a Megállapodásból:

„Szerződő felek közös érdeke, hogy a rendeletben és a hatályos
jogszabályok maradéktalan érvényesülése érdekében együttműköd-
jenek … Szerződő felek a rendeletben foglalt ellenőrzési feladatok
ellátása érdekében közös, 4 főből álló akciócsoportot hoznak létre.
Az akciócsoport tagjait a kamara, a kht., és a taxitársaságok delegál-
ják.  … Az ellenőrzési programok összeállítása során törekedni kell
arra, hogy a frekventált helyen lévő taxiállomások heti rendszeres-
séggel, a kevésbé frekventált helyen lévő taxiállomások havi rend-
szerességgel kerüljenek ellenőrzésre. Minden taxiállomás negyed-
évenkénti ellenőrzését biztosítani kell. … Az ellenőrzést végző sze-
mélyek csak és kizárólag a rendeletben foglalt feladatok keretei kö-
zött járhatnak el, és tehetnek intézkedést.”

Mit tehetünk ehhez hozzá így tíz év távlatából? A jó kezdemé-
nyezés hamar hamvába holt. A mai taxiellenőrök között pedig már
sem a kamara, sem a taxitársaságok képviselői nem találhatók
meg…

Egységes érdekképviselet
A Budapesti Taxisok Ipartestülete 1994-ben felhívással fordult a
szakmához: hozzunk létre egységes, országos érdekképviseletet!
Rengeteg a tennivaló! – szólt a biztatás. Akkoriban többek között a
következő problémákkal küzdött a szakma:
• Katalizátoros gépkocsik beszerzésének megkönnyítése, vám, áfa,

környezetvédelmi- és súlyadó támogatás. (Ez ma is jól jönne, mond-
juk az elektromos vagy hibrid autókra…)

• Banki hitelkonstrukciók és hitelgaranciák megteremtése (ma is ké-
ne valami kedvező!)

• A gépkocsi és az üzemanyag áfájának visszaigényelhetősége (az
elmúlt húsz év alatt sem sikerült elintézni!)

• Hatósági vagy maximált tarifa önkormányzati hatáskörben (na ez
legalább megvalósult!)

• Szabályozott vállalkozásgyakorlás, létszámlimit (kaptunk helyette Ubert…)
• Társadalombiztosítási költségek csökkentése (hmmm…)
• A számla- és nyugtaadási rend ésszerűsítésének visszaállítása

(technikailag ma már megoldható – lenne…)
• Drosztok használatának és kezelésének megoldása (Megoldó-

dott? Mindenesetre már fizetünk is érte…)
• Kontárok kiszűrése (egyre több van, és egyre pofátlanabbak…)
Talán nem tévedek, ha azt mondom: lassan érő szakma a miénk…

Erről írt a Taxisok Világa 2005 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 júliusában

20 éve történt

Kinek épültek a taxiállomások?

XIII. Dagály utca, taxiállomás, vagy ingyenes parkoló?

IX. Népliget
autóbuszpálya-

udvari droszt

VII. Klauzál tér

Van az úgy,
hogy fürdés
lesz a fingás

vége…
* * *

– Hat darab
óvszert kérek!
– Zacskót ad-

jak?
– Nem, köszö-
nöm! Szép a

lány…
* * *

Tudod miért
jó sport a
box? Mert

megmozgatja
az agyat is…
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A minap volt alkalmam beszélgetni
huszas-harmincas éveiket élő fiatalokkal.
Szóba került az utazási, taxizási szokások
kérdése is. Míg a céges ügyben mindig
taxit választanak, privát utazásaik során
közülük sokan kedvelik az Uber-t. Azt is
elmondták, hogy miért.

Nem, vagy nem feltétlenül az olcsósá-
ga miatt, hanem inkább az egyszerűsége
és rugalmassága miatt. Egyszerű a meg-
rendelés, egyszerű a fizetés. Hogyan néz
ki ez a gyakorlatban? Aki utazni akar, elő-
veszi okostelefonját és megnyomja a taxi-
hívó gombot. Nem telefonál, vár, és ma-
gyaráz, hanem mindössze megnyom egy
gombot. Az autó megérkezik és elszállítja
az utast. Nem tesz kitérőt, mert ugye a tá-
volságot és a fizetendő díjat nem a sofőr
dönti el, hanem a térképszoftver, aminek
édesmindegy merre megy az autó. Érke-
zés után elköszönés és esetleg kölcsö-
nös pontozás következik. A sofőr az
utast, az meg a sofőrt értékeli egy gomb-

nyomással. Pénzt nem kér és nem ad
senki. Az „központilag” megy a számlára.
A bankkártyát még csak elő sem kell
venni…

Ha taxival utaznak, az esetek nagy ré-
szében (elmondásuk szerint az esti, éjsza-
kai órákban tízből nyolcszor) a POS-termi-
nál „éppen nem működik”. Esetleg „szer-
vizben van”. Vagy „nincs térerő”. Ilyenkor
a taxis elviszi az utast egy
ATM-hez (ezt az utat is fel-
számítva), hogy kuncsaftjai
vegyenek ki készpénzt. Ezt
az eljárást pedig egyre ke-
vésbé tolerálják.

Tudomásul kell vennünk,
hogy a mai huszas-harmin-
cas korosztály a mobil- és
okostelefonokkal nőtt fel, és
legnagyobb természetes-
séggel használja bankkár-
tyáját is. Tudomásul kell ven-
nünk, hogy ma már van ver-

senytársa a taxinak is (bár azt erősen két-
lem, hogy az augusztustól életbelépő szi-
gorúbb szabályoknak is meg kíván felelni
az Uber, vagy a hasonló szolgáltatók). 

Ennek ellenére javaslom, ne dőljünk
hátra, hogy győztünk. Inkább próbáljunk
saját területünkön is bevezetni új, innova-
tív megoldásokat. Nem baj az sem, ha ezt
néha másoktól lessük el. 

De legalább azzal ne riasszuk utasain-
kat, hogy megnehezítjük a viteldíj kifizeté-
sét…

43

A tanító néni megkéri Pistikét, mondjon egy
mondatot , amiben a szekér meg a ló benne van.

– A ló húzza a szekeret...
– Jól van, Pistike, most ugyanezt parancsoló

módban.
– Gyí!....

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

MiérMiér t árt ár tunk magunknak?tunk magunknak?
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Közös ellenőrzés
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) VI-os, Közlekedés,
Szállítás, Szállítmányozás Osztálya Együttműködési megállapodást
kötött a taxiállomás kht.-val, a budapesti taxi-megállóhelyeken törté-
nő ellenőrzésre. Részletek a Megállapodásból:

„Szerződő felek közös érdeke, hogy a rendeletben és a hatályos
jogszabályok maradéktalan érvényesülése érdekében együttműköd-
jenek … Szerződő felek a rendeletben foglalt ellenőrzési feladatok
ellátása érdekében közös, 4 főből álló akciócsoportot hoznak létre.
Az akciócsoport tagjait a kamara, a kht., és a taxitársaságok delegál-
ják.  … Az ellenőrzési programok összeállítása során törekedni kell
arra, hogy a frekventált helyen lévő taxiállomások heti rendszeres-
séggel, a kevésbé frekventált helyen lévő taxiállomások havi rend-
szerességgel kerüljenek ellenőrzésre. Minden taxiállomás negyed-
évenkénti ellenőrzését biztosítani kell. … Az ellenőrzést végző sze-
mélyek csak és kizárólag a rendeletben foglalt feladatok keretei kö-
zött járhatnak el, és tehetnek intézkedést.”

Mit tehetünk ehhez hozzá így tíz év távlatából? A jó kezdemé-
nyezés hamar hamvába holt. A mai taxiellenőrök között pedig már
sem a kamara, sem a taxitársaságok képviselői nem találhatók
meg…

Egységes érdekképviselet
A Budapesti Taxisok Ipartestülete 1994-ben felhívással fordult a
szakmához: hozzunk létre egységes, országos érdekképviseletet!
Rengeteg a tennivaló! – szólt a biztatás. Akkoriban többek között a
következő problémákkal küzdött a szakma:
• Katalizátoros gépkocsik beszerzésének megkönnyítése, vám, áfa,

környezetvédelmi- és súlyadó támogatás. (Ez ma is jól jönne, mond-
juk az elektromos vagy hibrid autókra…)

• Banki hitelkonstrukciók és hitelgaranciák megteremtése (ma is ké-
ne valami kedvező!)

• A gépkocsi és az üzemanyag áfájának visszaigényelhetősége (az
elmúlt húsz év alatt sem sikerült elintézni!)

• Hatósági vagy maximált tarifa önkormányzati hatáskörben (na ez
legalább megvalósult!)

• Szabályozott vállalkozásgyakorlás, létszámlimit (kaptunk helyette Ubert…)
• Társadalombiztosítási költségek csökkentése (hmmm…)
• A számla- és nyugtaadási rend ésszerűsítésének visszaállítása

(technikailag ma már megoldható – lenne…)
• Drosztok használatának és kezelésének megoldása (Megoldó-

dott? Mindenesetre már fizetünk is érte…)
• Kontárok kiszűrése (egyre több van, és egyre pofátlanabbak…)
Talán nem tévedek, ha azt mondom: lassan érő szakma a miénk…

Erről írt a Taxisok Világa 2005 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 júliusában

20 éve történt

Kinek épültek a taxiállomások?

XIII. Dagály utca, taxiállomás, vagy ingyenes parkoló?
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udvari droszt
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A minap volt alkalmam beszélgetni
huszas-harmincas éveiket élő fiatalokkal.
Szóba került az utazási, taxizási szokások
kérdése is. Míg a céges ügyben mindig
taxit választanak, privát utazásaik során
közülük sokan kedvelik az Uber-t. Azt is
elmondták, hogy miért.

Nem, vagy nem feltétlenül az olcsósá-
ga miatt, hanem inkább az egyszerűsége
és rugalmassága miatt. Egyszerű a meg-
rendelés, egyszerű a fizetés. Hogyan néz
ki ez a gyakorlatban? Aki utazni akar, elő-
veszi okostelefonját és megnyomja a taxi-
hívó gombot. Nem telefonál, vár, és ma-
gyaráz, hanem mindössze megnyom egy
gombot. Az autó megérkezik és elszállítja
az utast. Nem tesz kitérőt, mert ugye a tá-
volságot és a fizetendő díjat nem a sofőr
dönti el, hanem a térképszoftver, aminek
édesmindegy merre megy az autó. Érke-
zés után elköszönés és esetleg kölcsö-
nös pontozás következik. A sofőr az
utast, az meg a sofőrt értékeli egy gomb-

nyomással. Pénzt nem kér és nem ad
senki. Az „központilag” megy a számlára.
A bankkártyát még csak elő sem kell
venni…

Ha taxival utaznak, az esetek nagy ré-
szében (elmondásuk szerint az esti, éjsza-
kai órákban tízből nyolcszor) a POS-termi-
nál „éppen nem működik”. Esetleg „szer-
vizben van”. Vagy „nincs térerő”. Ilyenkor
a taxis elviszi az utast egy
ATM-hez (ezt az utat is fel-
számítva), hogy kuncsaftjai
vegyenek ki készpénzt. Ezt
az eljárást pedig egyre ke-
vésbé tolerálják.

Tudomásul kell vennünk,
hogy a mai huszas-harmin-
cas korosztály a mobil- és
okostelefonokkal nőtt fel, és
legnagyobb természetes-
séggel használja bankkár-
tyáját is. Tudomásul kell ven-
nünk, hogy ma már van ver-

senytársa a taxinak is (bár azt erősen két-
lem, hogy az augusztustól életbelépő szi-
gorúbb szabályoknak is meg kíván felelni
az Uber, vagy a hasonló szolgáltatók). 

Ennek ellenére javaslom, ne dőljünk
hátra, hogy győztünk. Inkább próbáljunk
saját területünkön is bevezetni új, innova-
tív megoldásokat. Nem baj az sem, ha ezt
néha másoktól lessük el. 

De legalább azzal ne riasszuk utasain-
kat, hogy megnehezítjük a viteldíj kifizeté-
sét…
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A tanító néni megkéri Pistikét, mondjon egy
mondatot , amiben a szekér meg a ló benne van.

– A ló húzza a szekeret...
– Jól van, Pistike, most ugyanezt parancsoló

módban.
– Gyí!....
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A közelmúltban az adóhatóság több taxist
is behívott komplex, ötéves ellenőrzésre. A
2009–2014-es éveket vizsgálták, különös
tekintettel a számlatömbök meglétére, és
azok nyilvántartására. 

A hatályos törvény alapján a számlatöm-
bök forgalmazói, például a nyomtatványbol-
tok, esetünkben a taxitársaságok is, kötele-
sek sorszám szerint jelenteni minden egyes
eladott tömböt, feltüntetve a vevő nevét és
adószámát. Így az adóhatóság tulajdonkép-
pen még jobban tudja, milyen és mennyi
számlatömböt vásároltunk, mint mi magunk.
Az ellenőrzésnél ezért rögtön kiderül a hiány.

Érdemes nagyon vigyázni ezekre a töm-
bökre, mert elvesztésük esetén a büntetés
brutális. Egy-egy számla-lap hiánya legalább
4000 forintot „ér”, az ötvenlapos tömb elvesz-
tése esetén tehát 200 ezer forint büntetést is
fizethetünk. Több tömb hiánya esetén a bír-
ság könnyen milliós nagyságrendű lehet!

A számlák kitöltésére is különös figyel-

met kell fordítani. Tudom, hogy ez nem min-
dig könnyű, különösen akkor, ha nem egé-
szen szabályos helyen akar kiszállni az
utas, és már egy egész kocsisor dudál tü-
relmetlenül mögöttünk. Mégis megéri odafi-
gyelni, mert a hibás, vagy hiányos kitöltést
is bírsággal „díjazzák”.

A számla fejlécén a következő adatoknak
kell kötelezően szerepelniük:

• vállalkozó neve
• vállalkozó székhelye
• vállalkozó adószáma
• katás vállalkozók a „kisadózó” feliratot

is kötelesek feltüntetni.
Ha bélyegzőt használunk, nem kell annyit

írni… Fentieken felül a dátum, és a szolgál-

tatás megnevezése kerüljön még a számlá-
ra (szj szám ma már nem kötelező)

Még egy fontos előírás: az utas, ill. az
igénybevevő neve és címe kötelezően
feltüntetendő! Soha ne hagyjuk üresen,
ne engedjük, hogy az utas „majd én ráírom”
felkiáltással sürgessen. Egy adóhatósági el-
lenőrzésnél vizsgálhatják ezt a kérdést is. 

Ha végképp nem boldogulunk a vevő
adatainak feltüntetésével, mert például köl-
csönösen nem értjük egymás nyelvét, akkor
az igénybevevőhöz írjuk oda: „külföldi”. Lé-
nyeg, hogy ez a rovat ne maradjon üresen.

Számlatömbjeinkről nyilvántartást kell ve-
zetni, például a nyomtatványboltokban kap-
ható „szigorú számadású nyomtatványok
nyilvántartása” elnevezésű füzetben. Ez na-
gyon fontos, mert ez lesz az első, amit az
ellenőrzésnél kérni fognak…   N. Z.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. A piros-sárga
jelzésre még tilos továbbhaladni, de fel
kell készülni a zöld fény megjelenésekor a
haladéktalan elindulásra.  
2. Helyes az „A” válasz. Megálláskor és
várakozáskor köteles a rendelkezésre álló he-
lyet a lehető legjobban kihasználni, és mindig
ügyelnie kell arra, hogy másokat a közlekedé-
sükben indokolatlanul ne zavarjon. 
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Körforgalom”. A körforgalmú útke-
reszteződésben közlekedő járműveknek
elsőbbségük van az oda érkező partnere-
ikkel szemben. (További fontos szabály
még az, hogy a körforgalomban haladó
járművel a körforgalmat keresztező villa-
mos részére elsőbbséget kell adni.)
4. Helyes a „C” válasz. A közlekedés
biztonságát az szolgálja, ha türelmet és
megértést tanúsítunk szabályt sértő part-
nereinkkel szemben is. A büntetés és fele-
lősségre vonás az erre illetékes hatóság
feladata.
5. Helyes a „B” válasz. A képen látható
– nyíllal jelzett terület – lényegét tekintve a
hosszú panelház parkolója. A várakozó-
helyről kihajtó jármű egy úttest forgalmá-
ba kapcsolódik be, ezért jobb, ha nem
számol a jobbkéz-szabály által biztosított
elsőbbségre. Természetesen a balról ér-
kezőnek is fel kell ismernie, hogy az adott
bekötőút ténylegesen egy utca, vagy pe-
dig egy parkoló becsatlakozó útszakasza,
mely jelzőtáblák hiányában nem minden
esetben egyértelmű.
6. Helyes a „B” válasz. Ha az úton sem
járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem
kerékpárút nincs – vagy az a gyalogos
közlekedésre alkalmatlan –, a gyalogos az

úttesten közlekedhet. Lakott területen le-
hetőleg a menetirány szerint a bal oldalon,
lakott területen kívül mindig a bal oldalon,
a járműforgalommal szemben.
7. Helyes a „B” válasz. Lakott területen
a párhuzamos közlekedésre alkalmas
olyan úttesten, ahol a forgalmi sávok út-
burkolati jelekkel vannak megjelölve, taxi-
jával szabad a belső sávban folyamatosan
haladnia, feltéve, hogy a mögötte gyorsab-
ban haladó járműveket nem akadályozza. 
8. Helyes az „A” válasz. Forgalmi torló-
dás esetében autópályán, ahol az azonos
irányú forgalom számára két forgalmi sáv
van, a belső forgalmi sávban közlekedő-
nek szorosan a sáv bal szélére kell húzód-
nia. 
9. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se; „Lakott terület kezdete”.
10. Helyes a „B” válasz. A KRESZ a jár-
művezető személyes felelősségébe utalja,
hogy mindig biztonságos vezetésre képes
állapotban legyen. Nemkívánatos az olyan
járművezetői viselkedés, amely elvonhatja
a taxis figyelmét, vagy korlátozhatja a veze-
téshez szükséges képességeit (adott
esetben a kézhasználatot). A teljesség
igényével amúgy sem lehet tételesen fel-
sorolni, hogy mi minden okozhat gondot,
ha azt vezetés közben csinálja a taxis. 
11. Helyes a „C” válasz. Lassan haladó
járművel – ha az út- és látási viszonyok le-
hetővé teszik – szorosan az úttest jobb
széléhez húzódva kell haladni.
12. Helyes a „B” válasz. Nappal a jár-
művön túlnyúló rakományt (álló járművön
is) legalább 40x40 cm méretű piros vagy
piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táb-
lával kell megjelölni. 

Sági Károly  
„Kéményes” 

Élt 58 évet

Utolsó útjára indult egy igazi világjá-
ró. Ázsiai (thaiföldi) utazásáról mi is
beszámoltunk, de előtte bejárta Dél-
Amerikát, Brazíliát is. Szeretett utaz-
ni, igazi világfi volt. Éveken keresztül
volt a kockások megbecsült tagja. Be-
tegsége miatt egyre kevesebbet tu-
dott dolgozni.

Három évvel ezelőtt végképpen el-
engedte a volánt.

Mint közlekedési polgárőrt, rend-
szeresen mellé osztottak be szolgálat-
ba, láttam milyen jól kommunikál a
rendőrökkel éppúgy, mint az autós
társakkal. Senkivel nem volt feszült-
sége, mindenkivel barátságos volt, a
taxis szakmában is tisztelték.

Nyugodj békében, Rézorrú!    
Juhász Péter

Air Transat B terminál
Bulgarien Air Charter B terminál

Korean  Air A terminál
SkyGreece Airlines        B terminál
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Megérkezett a Budapesti Közlekedési Központ válasza
a taxiállomásokkal kapcsolatban.
I. Batthyány tér
Taxis kolléga észrevétele, hogy érdekes kombináció az, amikor
„Megállni tilos” jelzőtáblát tesznek a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla alá. 
• Nem tervezzük a „Taxiállomás” jelzőtábla alatt elhelyezett
„Megállni tilos” tábla áthelyezését. Véleményünk szerint a két jel-
zőtábla nem ellentmondásos, mivel mindkét jelzés esetén a jelző-
tábla utáni szakaszon tilos a várakozás. 
Emellett a jelenlegi jelzőtáblatartó oszlop előtt 5 méterrel nem
található másik oszlop vagy kandeláber, amelyre a „Megállni ti-
los” tábla áthelyezhető lenne. Külön oszlop állítása esetén az
aszfalt megfúrására lenne szükség, ami a járdaburkolat, vala-
mint a járdán közlekedő gyalogosok szempontjából nem sze-
rencsés megoldás. 
III. Mátyás király utca és Vörösvári úti SZTK
Egymás után tűntek el a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblák Óbuda
több pontján.
• A taxiállomások megszüntetésre kerültek, a jelzőtáblákon kívü-
li egyéb jelzések megszüntetése folyamatban van.

XV. Ázsia Center

A parkolóban mindig is állomásoztak, állomásoznak taxik, jó len-
ne egy hivatalos TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla.
• A parkoló közforgalom céljára megnyitott magánterület. A köz-
úti jelzések kihelyezésében és üzemeltetésében Társaságunk
nem illetékes, kérjük, hogy ebben az ügyben forduljanak az Ázsia
Center kapcsolattartójához.
VIII. Keleti pályaudvar, Kerepesi úti oldal
Jó lenne behaladni közvetlenül a pályaudvar elé az utasokkal,
hogy ne kelljen messziről cipelni a csomagjaikat a pályaudvarhoz. 
• Arra a területre, ahova jelenleg csak a BKK járművek hajthat-
nak be, véleményünk szerint csak abban az esetben lehetne en-
gedélyezni a taxik behajtását, ha ott szabályozott módon várakoz-
hatnak, ellenkező esetben akadályoznák a trolik és az autóbu-
szok közlekedését. A troli-terminál területén a taxik utasok általi
észlelhetőségének javításával, továbbá a pályaudvar oldalában
esetleges új taxiállomás kijelölésével kapcsolatban jelenleg is
zajlanak a belső egyeztetések. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

XV. Ázsia Center

III. Kolosy tér

Heltai J. téri piac

Csobánka tér

Karácsony S.–Mátyás k. sarok

Pünkösdfürdő u. 2.
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A közelmúltban az adóhatóság több taxist
is behívott komplex, ötéves ellenőrzésre. A
2009–2014-es éveket vizsgálták, különös
tekintettel a számlatömbök meglétére, és
azok nyilvántartására. 

A hatályos törvény alapján a számlatöm-
bök forgalmazói, például a nyomtatványbol-
tok, esetünkben a taxitársaságok is, kötele-
sek sorszám szerint jelenteni minden egyes
eladott tömböt, feltüntetve a vevő nevét és
adószámát. Így az adóhatóság tulajdonkép-
pen még jobban tudja, milyen és mennyi
számlatömböt vásároltunk, mint mi magunk.
Az ellenőrzésnél ezért rögtön kiderül a hiány.

Érdemes nagyon vigyázni ezekre a töm-
bökre, mert elvesztésük esetén a büntetés
brutális. Egy-egy számla-lap hiánya legalább
4000 forintot „ér”, az ötvenlapos tömb elvesz-
tése esetén tehát 200 ezer forint büntetést is
fizethetünk. Több tömb hiánya esetén a bír-
ság könnyen milliós nagyságrendű lehet!

A számlák kitöltésére is különös figyel-

met kell fordítani. Tudom, hogy ez nem min-
dig könnyű, különösen akkor, ha nem egé-
szen szabályos helyen akar kiszállni az
utas, és már egy egész kocsisor dudál tü-
relmetlenül mögöttünk. Mégis megéri odafi-
gyelni, mert a hibás, vagy hiányos kitöltést
is bírsággal „díjazzák”.

A számla fejlécén a következő adatoknak
kell kötelezően szerepelniük:

• vállalkozó neve
• vállalkozó székhelye
• vállalkozó adószáma
• katás vállalkozók a „kisadózó” feliratot

is kötelesek feltüntetni.
Ha bélyegzőt használunk, nem kell annyit

írni… Fentieken felül a dátum, és a szolgál-

tatás megnevezése kerüljön még a számlá-
ra (szj szám ma már nem kötelező)

Még egy fontos előírás: az utas, ill. az
igénybevevő neve és címe kötelezően
feltüntetendő! Soha ne hagyjuk üresen,
ne engedjük, hogy az utas „majd én ráírom”
felkiáltással sürgessen. Egy adóhatósági el-
lenőrzésnél vizsgálhatják ezt a kérdést is. 

Ha végképp nem boldogulunk a vevő
adatainak feltüntetésével, mert például köl-
csönösen nem értjük egymás nyelvét, akkor
az igénybevevőhöz írjuk oda: „külföldi”. Lé-
nyeg, hogy ez a rovat ne maradjon üresen.

Számlatömbjeinkről nyilvántartást kell ve-
zetni, például a nyomtatványboltokban kap-
ható „szigorú számadású nyomtatványok
nyilvántartása” elnevezésű füzetben. Ez na-
gyon fontos, mert ez lesz az első, amit az
ellenőrzésnél kérni fognak…   N. Z.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „B” válasz. A piros-sárga
jelzésre még tilos továbbhaladni, de fel
kell készülni a zöld fény megjelenésekor a
haladéktalan elindulásra.  
2. Helyes az „A” válasz. Megálláskor és
várakozáskor köteles a rendelkezésre álló he-
lyet a lehető legjobban kihasználni, és mindig
ügyelnie kell arra, hogy másokat a közlekedé-
sükben indokolatlanul ne zavarjon. 
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Körforgalom”. A körforgalmú útke-
reszteződésben közlekedő járműveknek
elsőbbségük van az oda érkező partnere-
ikkel szemben. (További fontos szabály
még az, hogy a körforgalomban haladó
járművel a körforgalmat keresztező villa-
mos részére elsőbbséget kell adni.)
4. Helyes a „C” válasz. A közlekedés
biztonságát az szolgálja, ha türelmet és
megértést tanúsítunk szabályt sértő part-
nereinkkel szemben is. A büntetés és fele-
lősségre vonás az erre illetékes hatóság
feladata.
5. Helyes a „B” válasz. A képen látható
– nyíllal jelzett terület – lényegét tekintve a
hosszú panelház parkolója. A várakozó-
helyről kihajtó jármű egy úttest forgalmá-
ba kapcsolódik be, ezért jobb, ha nem
számol a jobbkéz-szabály által biztosított
elsőbbségre. Természetesen a balról ér-
kezőnek is fel kell ismernie, hogy az adott
bekötőút ténylegesen egy utca, vagy pe-
dig egy parkoló becsatlakozó útszakasza,
mely jelzőtáblák hiányában nem minden
esetben egyértelmű.
6. Helyes a „B” válasz. Ha az úton sem
járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem
kerékpárút nincs – vagy az a gyalogos
közlekedésre alkalmatlan –, a gyalogos az

úttesten közlekedhet. Lakott területen le-
hetőleg a menetirány szerint a bal oldalon,
lakott területen kívül mindig a bal oldalon,
a járműforgalommal szemben.
7. Helyes a „B” válasz. Lakott területen
a párhuzamos közlekedésre alkalmas
olyan úttesten, ahol a forgalmi sávok út-
burkolati jelekkel vannak megjelölve, taxi-
jával szabad a belső sávban folyamatosan
haladnia, feltéve, hogy a mögötte gyorsab-
ban haladó járműveket nem akadályozza. 
8. Helyes az „A” válasz. Forgalmi torló-
dás esetében autópályán, ahol az azonos
irányú forgalom számára két forgalmi sáv
van, a belső forgalmi sávban közlekedő-
nek szorosan a sáv bal szélére kell húzód-
nia. 
9. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se; „Lakott terület kezdete”.
10. Helyes a „B” válasz. A KRESZ a jár-
művezető személyes felelősségébe utalja,
hogy mindig biztonságos vezetésre képes
állapotban legyen. Nemkívánatos az olyan
járművezetői viselkedés, amely elvonhatja
a taxis figyelmét, vagy korlátozhatja a veze-
téshez szükséges képességeit (adott
esetben a kézhasználatot). A teljesség
igényével amúgy sem lehet tételesen fel-
sorolni, hogy mi minden okozhat gondot,
ha azt vezetés közben csinálja a taxis. 
11. Helyes a „C” válasz. Lassan haladó
járművel – ha az út- és látási viszonyok le-
hetővé teszik – szorosan az úttest jobb
széléhez húzódva kell haladni.
12. Helyes a „B” válasz. Nappal a jár-
művön túlnyúló rakományt (álló járművön
is) legalább 40x40 cm méretű piros vagy
piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táb-
lával kell megjelölni. 

Sági Károly  
„Kéményes” 

Élt 58 évet

Utolsó útjára indult egy igazi világjá-
ró. Ázsiai (thaiföldi) utazásáról mi is
beszámoltunk, de előtte bejárta Dél-
Amerikát, Brazíliát is. Szeretett utaz-
ni, igazi világfi volt. Éveken keresztül
volt a kockások megbecsült tagja. Be-
tegsége miatt egyre kevesebbet tu-
dott dolgozni.

Három évvel ezelőtt végképpen el-
engedte a volánt.

Mint közlekedési polgárőrt, rend-
szeresen mellé osztottak be szolgálat-
ba, láttam milyen jól kommunikál a
rendőrökkel éppúgy, mint az autós
társakkal. Senkivel nem volt feszült-
sége, mindenkivel barátságos volt, a
taxis szakmában is tisztelték.

Nyugodj békében, Rézorrú!    
Juhász Péter

Air Transat B terminál
Bulgarien Air Charter B terminál

Korean  Air A terminál
SkyGreece Airlines        B terminál
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Megérkezett a Budapesti Közlekedési Központ válasza
a taxiállomásokkal kapcsolatban.
I. Batthyány tér
Taxis kolléga észrevétele, hogy érdekes kombináció az, amikor
„Megállni tilos” jelzőtáblát tesznek a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla alá. 
• Nem tervezzük a „Taxiállomás” jelzőtábla alatt elhelyezett
„Megállni tilos” tábla áthelyezését. Véleményünk szerint a két jel-
zőtábla nem ellentmondásos, mivel mindkét jelzés esetén a jelző-
tábla utáni szakaszon tilos a várakozás. 
Emellett a jelenlegi jelzőtáblatartó oszlop előtt 5 méterrel nem
található másik oszlop vagy kandeláber, amelyre a „Megállni ti-
los” tábla áthelyezhető lenne. Külön oszlop állítása esetén az
aszfalt megfúrására lenne szükség, ami a járdaburkolat, vala-
mint a járdán közlekedő gyalogosok szempontjából nem sze-
rencsés megoldás. 
III. Mátyás király utca és Vörösvári úti SZTK
Egymás után tűntek el a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblák Óbuda
több pontján.
• A taxiállomások megszüntetésre kerültek, a jelzőtáblákon kívü-
li egyéb jelzések megszüntetése folyamatban van.

XV. Ázsia Center

A parkolóban mindig is állomásoztak, állomásoznak taxik, jó len-
ne egy hivatalos TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla.
• A parkoló közforgalom céljára megnyitott magánterület. A köz-
úti jelzések kihelyezésében és üzemeltetésében Társaságunk
nem illetékes, kérjük, hogy ebben az ügyben forduljanak az Ázsia
Center kapcsolattartójához.
VIII. Keleti pályaudvar, Kerepesi úti oldal
Jó lenne behaladni közvetlenül a pályaudvar elé az utasokkal,
hogy ne kelljen messziről cipelni a csomagjaikat a pályaudvarhoz. 
• Arra a területre, ahova jelenleg csak a BKK járművek hajthat-
nak be, véleményünk szerint csak abban az esetben lehetne en-
gedélyezni a taxik behajtását, ha ott szabályozott módon várakoz-
hatnak, ellenkező esetben akadályoznák a trolik és az autóbu-
szok közlekedését. A troli-terminál területén a taxik utasok általi
észlelhetőségének javításával, továbbá a pályaudvar oldalában
esetleges új taxiállomás kijelölésével kapcsolatban jelenleg is
zajlanak a belső egyeztetések. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 
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XIII. Róbert Károly körút
Ideiglenes forgalmirend-változás miatt ideiglenesen megszűnt a ta-
xiállomás. Visszaállt a régi forgalmi rend, de a TAXIÁLLOMÁS tábla
még mindig le van takarva.
• A letakarást megszüntettük, az állomás újra működik.
XX. Köves utcai kórház 
Eltűnt a kórház előtti taxiállomásról a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla.

• Egy 2011-es törvény értelmében a taxiállomás területe a kórház
kezelésébe került. A taxiállomás további díjmentes használatához a
terület tulajdonosa nem járult hozzá, ezért került megszüntetésre. Új
taxiállomás kialakításának lehetőségét a közeljövőben megvizsgál-
juk.
Köszönjük a kollégáknak a beküldött képeket!

Juhász Péter

A nyár első fele igen nagy meglepetéseket
tartogatott számomra. Ez egy amerikai
meghívás volt, kint élő barátaink részéről.
Némi gondolkodás után rábólintottunk a
dologra, hiszen egyéb okok híján az em-
ber nem nagyon jár arra életében, viszont
elég sokat hall, lát a kinti életről, a sza-
bad világról. 

Nos, hogy az életemből ez ne marad-
jon ki, várakozással telve készültem a
nagy nyugati utamra. Igaz, sok országot
bejártam, éltem éveket a távol keleten,
de ez más. Készültem szorgalmasan,
mert hát magyarokhoz megyünk. Besze-
reztünk mindenféle hazai „kincset”, mert
terveim közt szerepelt persze, hogy fő-
zök majd jóféle hazai ételeket.

Nos, a hosszú és fárasztó út
után az első, ami ámulatba ej-
tett, New York panorámája, va-
lamint a fiatal háziasszony, Ani-
kó meglepetése számunkra. Ő
ugyanis egy igazi marhagulyás-
sal várt minket.

Szállásunk Queens-ben volt,
ahonnan az étkező-nappali ab-
lakából Manhattant láthattuk. E
panoráma „kiegészítéseképp”,
gőzölgött az asztalon egy forró,
tüzes gulyás. Az élményt szinte
lehetetlen fokozni, de mi azért
megpróbáltuk egy kis magyar
házi pálinkával. Az akklimatizáci-
ós időben másnap már igen ott-
hon éreztem magam a konyhá-
ban, s így főztem is egy jó frankfurti levest,
valamint az itthonról vitt vargánya gombával

is, csirkemellcsíkokkal,

egy
tejfölös, gombás ragut, rizzsel, uborkasalá-
tával. A ragu recept gyors, egyszerű.

Apró hagymát pirítottam némi szőlőmag-
olajon(!), erre került a csíkozott
hús, majd só, bors, valamint
gomba bőségesen. Állagáról a
jó sűrű tejföl gondoskodott, s
kapott még némi petrezselymet
is. Majd párolt rizzsel díszítve
tálaltuk, uborkasalátával kísér-
ve.

Ezen beugró után, „hát ide
nekem Amerikát”, felkészültünk
további felfedező utunkra.

Talán ebből is látszik, hogy
lesz még folytatás, van élmény
és recept, mit még megosztani
kívánok.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City22

TTiisszztteelltt   kkooll llééggáákk!!   

A frankfurti le-
ves New York-

ban is finom

A Szabadság- 
szobornál

Manhattan, panoráma

Az uborka-
saláta el-

hagyhatatlan

Vargányás
csirke-to-
kány rizzsel

Anikó 
a gulyással

Azért egy New
York-i konyhában
is otthon vagyok
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6 év egyeztetés

Piacvédelem

A fuvarszervezők szabályozása

Rengeteg kompromisszum

2,5 év türelmi  idő az öregautó cseréhez

Lehetőség az innovációkra, de csak azoknak,
akik amúgy minden feltételnek megfelelnek!

www.facebook.com/taxiszovetsegf b k /t i t

Köszönjük a hosszú évek együttműködését (BKIK, CSMIK, MKIK, FUVOSZ, TGFSZ)
szakmai és érdekképviseleti partnereinknek, a minisztériumok szakembereinek,
a Hatóságoknak és a taxi-fuvarszervező társaságoknak egyaránt.
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CITROËN BERLINGO MULTISPACE

BŐVÍTSE ÜZLETI LEHETŐSÉGEIT TÁGAS,
AKÁR 7 SZEMÉLYES MODELLJEINKKEL!*

1 TAXI = 6 UTAS

Egyedi � ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: tamas.varga@mpsa.com

NAGY MUNKABÍRÁSÚ, MEGBÍZHATÓ MODELLJEINKET 
KERESSE MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!

CITROËN TAXI

CITROËN GRAND C4 PICASSO
A 2015-ÖS ÉV NEMZETKÖZI MOTORJÁVAL IS!
1,2 PURETECH BENZINMOTOR, 130 LE

*A Citroën Grand C4 Picasso és a Citroën Berlingo Multispace esetén a 7 üléses verzióról szóló ajánlat a www.citroen.hu honlapon meghatározott feltételekkel, felár ellenében választható. A képek illusztrációk. A tájékoztatás 
nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. Részletekért forduljon a Citroën-márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot. 
A Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása: 3,8-5,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-134 g/km. A Citroën Berlingo Multispace vegyes fogyasztása: 4,2-6,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-151 g/km.

**A brit Engine Technology International című szaklap által odaítélt Nemzetközi Év Motorja 2015 díjat (International Engine of the Year Awards 2015) az 1,0-1,4 liter hengerűrtartalmú motorok kategóriájában nyerte el a PSA 
Peugeot Citroën által kifejlesztett 3 hengeres PureTech turbómotor. A Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S Tendance vegyes fogyasztása: 5,0 l/100km, CO2-kibocsátása: 115 g/km.

www.citroen.hu

**
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