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 OPEL TAXI

Meriva akár 

3.399.000 Ft-ért!*

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!

ÍME, A TAXI, AMIRE VÁRT.

opel.hu

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, változattól
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereske- 
désekhez. A kép illusztráció.
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TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.
Kiadásért felelős:

Nagy Zoltán

Color Pack Nyomdaipari Rt.
Felelős vezető:
Zsukk László

ISSN 1786-5328
MEGVÁSÁROLHATÓ
A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1119 Bp., Vahot u. 6.

Telefon/Fax: (06 1) 280-1864
E - m a i l :

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu
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Kérések és köszönetek 
taxiállomásokkal kapcsolatban 10.
Koszovói migránsoknak segített 13.
Fővárosi iparűzési adó 14.
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használtautó-vásárlás előtt! 15.
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2012-től minden vállalkozó és vállalkozás
köteles ún. regisztrációs díjat fizetni a te-
rületileg illetékes kereskedelmi és iparka-
maráknak. Széles körben elterjedt az a
félreértés, hogy az egyszeri díj befizeté-
sével a vállalkozók teljesítették kötelezett-
ségüket. A szomorú valóság azonban az,
hogy ennek a díjnak a megfizetése éven-
ként kötelező. Az 5000 forintos hozzájá-
rulás befizetésének határideje
minden év március 31-e.

Sokan elmulasztották
még a tavalyi díjnak a rende-
zését is. A kamarai díjhátra-
lékokra vonatkozóan a NAV
közleményt adott ki. Mivel a
kamarai díj fizetésének el-
maradása köztartozásnak
minősül, az adóhivatal jogo-
sult a behajtásra. Ezek a
pénzek a kamarákat illetik,
az adóhivatal csak közreműkö-
dőként jár el. A behajtásnak költségei is
vannak, ezt szintén az érintett vállalkozás-
nak kell fizetnie. A behajtási eljárás meg-
kezdése ötezer forintba kerül. Ha tehát
valaki nem fizet időben – vagy legalábbis
még a behajtás megkezdése előtt –, az
máris kétszeres fizetendő összeggel ta-
lálja szembe magát.

A NAV a behajtás érdekében először in-
kasszót bocsát ki, vagyis a vállalkozás,

vagy vállalkozó bankszámlájáról próbálja
leemelni a tartozást (egyéni vállalkozó ese-
tén akár magánszámláról is!). Amennyiben
ez nem vezet eredményre, szóba jöhet in-
góság, vagy ingatlan lefoglalása is, ami
újabb komoly költségekkel jár. (Magánvé-
leményem szerint ötezer forintért nem va-
lószínű az ingatlan vagy ingóság

végre-
hajtása. Ennél még a végrehajtó taxi-

számlája is többre rúg…) Mindenesetre le-
gyünk óvatosak, és lehetőleg ne késsünk
a befizetésekkel. Éves szinten 5000 forint
egyszerűen nem éri meg azt  a hercehur-
cát, amivel egy végrehajtás jár…

A kamarai díj befizethető személyesen
a kamaráknál munkaidőben, vagy átutal-
ható a kamara számlájára. Egyes kama-
rák szükség esetén befizető csekket is
biztosítanak.

Havi aforizma 

Gyakran bármilyen lépés jobb,

mint a nem-lépés, különösen, ha

már hosszú ideje élsz egy bol-

dogtalan helyzetbe ragadva. 

Eckhart Tolle

Behajtják az elmaradt kamarai díjakat

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
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:
Hétfő: 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
Számlaszám: 
10102086-11571302-12000007 
Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai
hozzájárulás” szöveget és a vállalko-
zó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 1056 Buda-
pest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00
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Tiszteletem Tiszteletem 
az Uraknak!az Uraknak!

Most készítettem a mellékletben csatolt ké-
pet a „Zöldtranszfer” nevet viselő „kollégá-
ról” a Népliget droszton. Rendszeresen in-
nen szállítják az utasokat a reptérre. Ezt a
kocsit már a reptéri közösségi várakozó he-
lyen is láttam, nyilván visszautat is vállalnak.

Egyébként a népligeti hiéna urak meg a
droszt végén állnak, szabadjelző nélkül, de
megtévesztésre alkalmasan, sárgán. Az
egyiknél a BKK által rendszeresített szabad-
jelző a kalaptartón virít. A jó Isten irgalmaz-
zon a tájékozatlan vidékinek, vagy külföldi-
nek, hiszen nekik maximum annyi infójuk
van, hogy Pesten a taxik sárgák.

Köszönöm a figyelmet.
Lengyel Sándor

4

A tanga olyan, mint a
magyar hadsereg.

Kis területet véd –
eredménytelenül.

* * *
Hoztam neked egy

kapiszkát.
– De hát ez egy nyúl!

– Nem nyúl kapiszka.
* * *

– Jó napot, az álláshir-
detésre jöttem. Ugye
önök keresnek új fõ-
pénztárost?!?

– Igen, de a régit is ke-
ressük még...

A taxisok, a járművezetők csak kapkodják a fejüket, mennyifé-
le kamerától lehet rettegni. A legújabbak már a gyorshajtás
mellett, nézik a biztonsági öv becsatolását, az áthajtást a zá-
róvonalon. Az Üllői úton befelé haladva az Ecseri út és a
Könyves Kálmán körút között újfajta kamerákat telepítettek,
ezek vajon mit figyelnek? Ezek is már olyan okos kamerák? A
Budapesti Közlekedési Központ válasza, rövidítve. (Kiemelés
tőlem J. P.) 

Az Üllői út, Ecseri út és Könyves Kálmán körút közötti szaka-
szán elhelyezett kamerák jelenleg nem üzemelnek, de üzem-
be helyezésük után a gépjárművek rendszámát figyelik majd.
A rendszer az M1 – M7 bevezető szakaszán már működő uta-
zásidő-előrebecslő rendszerhez hasonló elvű lesz, úgy, hogy
a két pont közötti sebességet számolja. A rendszer a ki-
számolt értékek alapján a KÖKI P + R parkoló előtti változtat-
ható jelzésképű táblán jeleníti meg a tájékoztató jellegű for-
galmi információkat a járművezetők számára.

Gyorshajtás, biztonsági öv, behajtási engedély ellen-
őrzésre ez a rendszer nincs felkészítve, a rendszámok
ugyanis nem visszakereshető kódolással kerülnek be.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

Mit fMit f igyigyelnek azelnek az
Üllői úti kÜllői úti kameramerák?ák?

Újfajta kamerák a fővárosban
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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

5

Szerintem már minden olvasónak a könyökén jön ki a látszat szerint
soha meg nem jelenő új „taxiszabályozás”, mely a több mint negyed-
százados minisztertanácsi rendeletet lenne hivatott korszerű jogsza-
bályra váltani. Ám úgy tűnik, a novemberben az összes érintett által
támogatott verziót valakik gáncsolják a háttérből. Kik és miért? – kér-
deztük Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ elnökét.

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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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?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

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

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

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

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

Most készítettem a mellékletben csatolt ké-
pet a „Zöldtranszfer” nevet viselő „kollégá-
ról” a Népliget droszton. Rendszeresen in-
nen szállítják az utasokat a reptérre. Ezt a
kocsit már a reptéri közösségi várakozó he-
lyen is láttam, nyilván visszautat is vállalnak.

Egyébként a népligeti hiéna urak meg a
droszt végén állnak, szabadjelző nélkül, de
megtévesztésre alkalmasan, sárgán. Az
egyiknél a BKK által rendszeresített szabad-
jelző a kalaptartón virít. A jó Isten irgalmaz-
zon a tájékozatlan vidékinek, vagy külföldi-
nek, hiszen nekik maximum annyi infójuk
van, hogy Pesten a taxik sárgák.

Köszönöm a figyelmet.
Lengyel Sándor

4

A tanga olyan, mint a
magyar hadsereg.

Kis területet véd –
eredménytelenül.

* * *
Hoztam neked egy

kapiszkát.
– De hát ez egy nyúl!

– Nem nyúl kapiszka.
* * *

– Jó napot, az álláshir-
detésre jöttem. Ugye
önök keresnek új fõ-
pénztárost?!?

– Igen, de a régit is ke-
ressük még...

A taxisok, a járművezetők csak kapkodják a fejüket, mennyifé-
le kamerától lehet rettegni. A legújabbak már a gyorshajtás
mellett, nézik a biztonsági öv becsatolását, az áthajtást a zá-
róvonalon. Az Üllői úton befelé haladva az Ecseri út és a
Könyves Kálmán körút között újfajta kamerákat telepítettek,
ezek vajon mit figyelnek? Ezek is már olyan okos kamerák? A
Budapesti Közlekedési Központ válasza, rövidítve. (Kiemelés
tőlem J. P.) 

Az Üllői út, Ecseri út és Könyves Kálmán körút közötti szaka-
szán elhelyezett kamerák jelenleg nem üzemelnek, de üzem-
be helyezésük után a gépjárművek rendszámát figyelik majd.
A rendszer az M1 – M7 bevezető szakaszán már működő uta-
zásidő-előrebecslő rendszerhez hasonló elvű lesz, úgy, hogy
a két pont közötti sebességet számolja. A rendszer a ki-
számolt értékek alapján a KÖKI P + R parkoló előtti változtat-
ható jelzésképű táblán jeleníti meg a tájékoztató jellegű for-
galmi információkat a járművezetők számára.

Gyorshajtás, biztonsági öv, behajtási engedély ellen-
őrzésre ez a rendszer nincs felkészítve, a rendszámok
ugyanis nem visszakereshető kódolással kerülnek be.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ!
Juhász Péter

Mit fMit f igyigyelnek azelnek az
Üllői úti kÜllői úti kameramerák?ák?

Újfajta kamerák a fővárosban
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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

5

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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kapcsolódó nyilvántartási rend-
szer elavult, nem lehet a jelen
felgyorsult eseményeit követni
vele. A fővárosban már vannak
olyan renitensek, akik az ötödik-
hatodik engedélykiváltásnál tar-
tanak, mindenféle egyéb jogkö-
vetkezmény nélkül. Akinek elvet-
ték a taxiengedélyét, az másnap
újat vált ki. Befizeti az új engedé-
lyeztetést, ez a „büntetése” ösz-
szesen. Miközben naponta káro-
sítja meg az utasokat ilyen, vagy
ennél nagyobb összeggel. Azt
kell mondjam, sajnos ezek sze-
rint meg is éri neki. Az új rende-
let szerint – ha az egyszer végre
megjelenik – nem csak a tevé-
kenységi engedélyét vonják
majd be a renitenseknek, ha-
nem a taxivezetői igazolványát is.
Onnantól kezdve ő már nem lesz
jogosult taxit vezetni, ha vele
szemben egy ilyen jogerős dön-
tés születik. A másik nagyon fon-
tos eleme ennek a tervezetnek,
hogy az érvényben lévő rendelet
eddig csak a taxissal foglalko-
zott. Az utóbbi évek anomáliái-
nak köszönhetően a rendeletal-
kotó már beintegrálta a fuvar-

szervezőkre vo-
natkozó szabá-
lyozást is. Ami-
re azért van
szükség, mert
nagyon sok
olyan taxis volt
és van az or-
szágban, akik-
nek a kauciójá-
val eltűntek a
tulajdonosok.
Ezért ezt köve-
tően a fuvar-
szer vezőknek
olyan pénzügyi
garanciákat kell
teljesíteni, me-
lyek esetleges
megszűnésük
esetén is biz-
tonságot adnak
a kifizetésre.
• Arról renge-
teg pletyka
kering, hogy
az egész or-
szágban sár-
ga lesz a taxik
színe…
• Ezt a várt ren-
delet nem írja
elő. Az önkor-
mányzatok ren-
de le ta lkotás i
s z a b a d s á g á t
nem érinti a ter-

vezett jogszabály. Az egységes
arculat meghatározására, vagy a
paraméterek további szűkítésé-
re minden településnek lehető-
sége van. Ezzel vagy él az adott
képviselő-testület, vagy nem.
Hogy esetleg milyen színt, vagy
színeket választanak, az csak raj-
tuk múlik, meg a szavazóikon.
• Az utóbbi időkben egyre
több szó esik a menekültek-
ről. Ebbe a problémahalmaz-
ba a taxisok is beletar-
toznak, hiszen közülük
sokan akarva-akaratla-
nul embercsempésszé
válnak, válhatnak. Mit te-
het az a taxis, aki nem
kíván tiltott tevékenysé-
get folytatni, de a fuvar-
megtagadásból szárma-
zó problémákat is elke-
rülné? Hogyan igazoltas-
sa utasát, ha erre nincs
joga?
• Az utóbbi fél évben való-
ban megszaporodtak az il-
legális határátlépések a
rendőrség adatai szerint. A
probléma nem csak a határ-

menti városok taxisait érinti, ha-
nem az ország valamenynyi taxi-
sát. Nagyon sok eljárás indult ta-
xisokkal szemben, embercsem-
pészés vádjával. Ezért az OTSZ
kért egy gyors egyeztetést az
ORFK illetékeseitől a helyzet
rendezésére. A találkozó létre-
jött, az ORFK pedig tájékoztatót
adott ki erről, mely e lapban is
megtalálható a 26-27. oldalakon.
Sajnos mi is tudunk olyan taxi-
sokról, személyszállítókról, akik
nagyüzemben arra szakosodtak,
hogy súlyos pénzeket elkérje-
nek ezektől a szerencsétlen em-
berektől, akik nagyon komoly
megélhetési problémákkal küz-
denek. Nem véletlenül szeret-
nék hazájukat, otthonukat el-
hagyni. Ráadásul nem elég,
hogy ezt a döntést meghozták,
hanem Magyarországot átlépve,
egy-egy taxis vállalkozó kétsze-
res, háromszoros díj ellenében
felajánlja a „segítségét”, hogy
majd ő átviszi őket az osztrák,
szlovén, vagy szlovák határon,
esetleg akár Németországig is
elfuvarozza őket. Az már az er-
kölcstelenség csúcsa –, tudtuk
meg a rendőrhatóságtól – hogy
elkérik előre a teljes viteldíjat,
majd a barátjukat megkérve be-
jelentéssel élnek a rendőrség
felé. Így az útközben „kiszedi” az
autóból a menekülteket, a taxis
pedig nem adja vissza az előre
elkért, teljes útra szóló pénzt.
Kérdés, hol az erkölcstelenség
határa? Mindenki a fuvardíjból
él, és mindenkinek jól jön egy
nagyobb lélegzetű kanyar. A sok
kicsi löketből nagyon nehezen
jön össze annyi, mint egy ilyen
nagyobból. Tudom, nagyon ne-
héz nemet mondani.  De ennek
ellenére egyre több ma már Bu-
dapesten és a megyei városok-
ban az olyan kolléga, aki inkább

megkérdezi az utast, van-e meg-
felelő utazási okmánya? Nincs
hozzá joga, de megpróbálhatja
feltenni a kérdést. Ha nincs ne-
ki, vagy nem akarja megmutatni,
akkor a taxis elgondolkodhat
azon, belevág-e egy ilyen kocká-
zatos útba, vagy saját jól felfo-
gott érdekében lemond a na-
gyobb bevételről, egyben az
esetleges tortúráról is. Ugyanis
ahogy azt megtudtuk, ilyenkor az
eljárás komoly. Ha Magyarorszá-
gon történik, akkor az viszonylag
gyorsan lezajlik. Bizonyítani kell
hol, mikor, ki szállt be. De lássuk
be, hogy egy mórahalmi erdős
részen, ahol lelassít a sárga
rendszámos taxi és a bokorból
előbújó családot bőröndöstől
felveszi autójába, az nem ugyan-
olyan megítélés alá esik, mint ha
valakit az Andrássy úton intenek
le, vagy épp egy fuvarszervező-
től érkezett a megrendelés, mely
szerint egy utazási iroda utasait
kell külföldre vinnie. Ezek a dol-
gok, ha valami nem stimmel,
visszakereshetők, és bizonyítan-
dók a vizsgálat során. Viszont a
határon átlépve már nagyon-na-
gyon súlyos következményekre
számíthat a taxis. Amennyiben
Ausztriában, Németországban,
Olaszországban, vagy Szlovéni-
ában történik meg egy ilyen
eset, akkor ott az eljárás idejére
lefoglalják az autót, legalább
egy hónapra előzetesbe teszik a
taxist, a család azt se tudja, hol
keresse. Jogi segítséget sem
igazán tud senkitől kérni. Tehát
mindenkit saját érdekében óva
intenék attól, hogy kockáztas-
son. Hiába van Európai Unión
belül a taxis és az utas, ha az
egy harmadik országból érkezik,
akkor onnantól kezdve már or-
szágon belül is megvalósulhat
az embercsempészés vádja. 
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2. sz. melléklet
A Jobbik javaslata az volt, hogy 2015. január 1-jétől kezdődő-
en, minden év március 31-e napjáig, a hatósági árról szóló
meghatározást kötelezően felül kell vizsgálni.

Továbbá javaslatunkra közgyűlési határozat született arról,
hogy

„…a személytaxi-szolgáltatók személyes biztonságára irá-
nyuló technikai, műszaki és jogi feltételek kialakítására és a
2016–2018 közötti időszakban történő bevezetésére készítsen
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára, mely bemutatja
és vizsgálja a taxigépkocsik kamerával való felszerelésének, a
járművezetők által használható rejtett vészhívógomb telepíté-
sének, illetve a járművezetők plexifallal történő  fizikai elvá-
lasztásának  lehetőségét is. Határidő: 2013. szeptember 30…”

Megjelent: Taxisok Világa 2013. júniusi szám

1. sz. melléklet

Tisztelt Államtitkár Úr!
A Kormány kommunikációjában előzetesen beha-
rangozott február végi taxirendelet beterjesztése,
annak ellenére hogy azt széles szakmai egyezte-
tés és támogatás előzte meg, tudomásunk sze-
rint a mai napig nem valósult meg. 

A jelenlegi Korm.rendeleti (MT: 89/88) szabá-
lyozás fenntartása, illetve az új taxirendelet elodá-
zása egyre nagyobb és komolyabb károkat okoz
az engedélyekkel rendelkező egyéni és társas
vállalkozásoknak.

A taxisok az utcán egyre elégedetlenebbek.
Számukra érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a
Kormányzat nem védi meg a tevékenységi enge-
déllyel rendelkező vállalkozásokat és teret ad az
ügyeskedő, a kiskapukat kereső és találó UBER
képviseletének arra, hogy továbbra is folytassa
Magyarországon a tevékenységét, annak ellenére
hogy egyre több európai tagállamból már szám-
űzték az „okos” alkalmazásukat, hiszen nem szólt
másról, mint kijátszani egy-egy nemzet saját ren-
deleti szabályozásait.

Kérem Önt, hogy szíveskedjen számunkra egy
személyes találkozásra lehetőséget biztosítani,
mert egyre komolyabbak az indulatok az utcán,
amit nem politikai, hanem egy új szakmai problé-
ma az UBER jelenség generál.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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• Ugorjunk egy nagyot. A kö-
vetkező időszakban Buda-
pesten még legalább 6-700
autót kell kicserélni. Ameny-
nyiben az évek óta ígért
taxirendelet megjelenik, ak-
kor az országosan 3-4 ezer
autó cseréjét is jelentheti a
következő években. Ugyan-
akkor ma nagyon nehéz
pénzhez jutni a vállalkozók-
nak. Őket a kutya nem bom-
bázza jobbnál jobb ajánla-
tokkal. Tervezi-e az OTSZ,
hogy valamilyen kapcsolatot
vesz fel ez ügyben bankok-
kal, hitelfolyósítókkal? A
Nemzeti Bank ígéretet tett,
hogy a hitelezést a mikro-vál-
lalkozások felé is beindítja,
de kevés jele van, hogy a ta-
xisok fellélegezhetnek. 
• Az általad is említett statiszti-
kák nagyjából valósak. Jelenleg
a 10 évnél idősebb taxik állo-
mánya pontosan 30%. Ez azt je-
lenti, ha a rendelet hatályba lép,
akkor 2017. dec. 31-ig közel
3500 autót le kell majd cserélni.
Amit a hitelezésről elmondtál,
nem akarom megismételni, ez a
szomorú valóság. Fontos fel-
adatnak tartom, hogy a kormány-
zatot megkeresve rávilágítsunk a
mikro-vállalkozások problémáira.
A mi gondunkra, hogy személy-
gépkocsira – ez a mi munkaesz-
közünk – ilyen kedvezményes hi-
tel nem vehető fel. Nekünk nem
mindegy, hogy 2-3%-os kamatra,
és ingatlanfedezet nélkül jutha-
tunk pénzhez, vagy 12-15%-os
kamatra, ingatlanfedezettel is
biztosított módon. Jelen pillanat-
ban a taxisok, ha nem rendelkez-
nek a teljes finanszírozással, ak-
kor csak és kizárólag ingatlan-
alapú hitelhez juthatnak. Ez lás-
suk be nagyon-nagyon veszé-
lyes, mert bármi történhet egy
vállalkozásnál, akár a vállalkozó-
val, akár a taxissal. Ma már az is
látható, hogy 40 és 60 év között
van az átlag életkor, többet já-
runk a kollégák búcsúztatására,
mint keresztelőre. Folyamatosan
kopik és öregszik a szakma. En-
nek figyelembevételével kell
olyan hitelkonstrukciókat kidol-
gozni, mely megoldja rövid távon
is ezeket a gépkocsicseréket.
Azt gondolom, hogy a lízing
megoldás lehet ebben. Akár a
nyílt, akár a zártvégű pénzügyi lí-
zing esetén minimális önerővel
egy viszonylag rövidebb futam-
idővel új autóhoz juthat a vállal-
kozás. 

• Előbb-utóbb az áfához is
hozzá kellene nyúlni. Akár
úgy, hogy a taxit átteszik a
tárgyi adómentes körbe,
akár úgy hogy emelik a 6 mil-
liós plafont, vagy esetleg
visszaigényelhetővé teszik a
taxizásban felhasznált üzem-
anyag, autó, autóalkatrész
és a kapcsolódó szolgáltatá-
sok áfatartalmát. Ami most
van, az lassan a hazárdjáték
szintjére tolja a vállalkozó-
kat.
• A jelenlegi pénzügyi szabályo-
zók olyan mértékben sújtják az
áfa miatt a mikro-vállalkozásokat,
köztük a taxisokat, hogy jelenleg
egyszerűen nem éri meg az áfa-
körbe tartozni. Ha pedig nem
tartozik bele, akkor még azt a mi-
nimális áfát sem igényelheti visz-
sza, amire például a nyíltvégű
pénzügyi lízingben lehetőség
lenne. Többféle javaslat van,
amelyek között az érdekképvise-
letekkel és a kamarával együtt
még az első félévben valamiféle
konszenzust kell találni. 
• Egy utolsó témát vegyünk
még, az pedig a biztonság.
Az előző ciklusban Szabó
György képviselő úr javasla-
tot tett a taxisok védelmének

passzív és aktív eszközökkel
történő megoldására. A Fő-
városi Közgyűlés a javaslatot
egy későbbi bevezetéssel el-
fogadta. Ugyanakkor azt a
napi híradásokban is látni,
hogy a tömegközlekedési
eszközökön komplett kame-
rahálózatok működnek. Ve-
szik és rögzítik az utasteret,
de a közlekedési környezetet
is. Nem csak menet közben,
de álló helyzetben is. Ha ez
így jogszerű, akkor a taxikból
miért szereltetik ki a kame-
rát? Hab a tortán, hogy a tö-
megközlekedési járművek je-
lentős része nem a BKV, ha-
nem magánvállalkozások tu-
lajdonában van.
• Azt mi is tapasztaljuk, hogy
Budapesten a közlekedésszer-
vező rendszeresen leveteti azo-
kat a kamerákat, amik a taxigép-
kocsikba beszerelésre kerültek.
Erre már többen kértek állásfog-
lalást az adatvédelmi biztostól.
Amit kevesen tudnak, akkor mű-
ködtethetők ilyen rendszerek, ha
az összegyűjtött adatokat meg-
felelően, előírásszerűen tárolják.
Továbbá kitöltenek egy olyan re-
gisztrációs lapot, amit az adatvé-
delmi hivatalnál bejegyeznek.

Ezt sokan nem teszik meg, tehát
nem legalizálják ezt a technikai
eszközt, pedig ezekkel a feltéte-
lekkel a lehetőség nincs kizárva.
Mivel említetted: tényleg elfoga-
dott egy kiegészítő javaslatot a
Fővárosi Közgyűlés. Ennek ér-
telmében 2017-ig meg kell
vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy milyen passzív és aktív vé-
delmi rendszert építenek be,
vagy választanak ki az utasok és
a taxisok védelme érdekében.
(Lásd 2. számú mellékletet.) Saj-
nos pont ez év kezdetén történt
egy taxis elleni támadás, mely
megdöbbentette a közvéle-
ményt. Ez ugyanis nem a gépko-
csi megszerzésére, vagy a bevé-
tel elvételére irányult, hanem di-
rekt és bevallottan ölési szán-
dékkal történt. Csak a taxis lé-
lekjelenlétének, szerencséjének
volt köszönhető, hogy nem tra-
gédia lett belőle. Ezekre a táma-
dásokra nagyon nehéz felkészül-
ni, mert kiszámíthatatlanok. Ami-
kor egy szakmai konferencián
kint voltunk Kölnben, ott láttunk
már olyan megoldásokat, hogy
nem feltétlen kell folyamatosan
rögzítenie a képet a techniká-
nak, hanem egy ún. pánik-funk-
ció van beépítve, oda, ahol eléri

Ez hogyan lehet?

Minősített taxitársaság minősítetlen taxija…
Közismert, hogy 2014 közepétől már csak minősített taxitársaságok minősített taxijai szolgáltathatnak (szol-
gáltathatnának) a fővárosban. Az akkori 6000 taxiból ezer kiesett, és a szakemberek szerint idén nyáron
újabb 1000 taxival lesz kevesebb Budapesten, annyian nem tudnak kocsit cserélni majd.

Ugyanakkor a
22 fuvarszerve-
ző cég fele is el-
tűnt a süllyesztő-
ben, maradt 11
minősített taxi-
társaság. 

Miként lehet,
hogy 2015 feb-
ruárjában minő-
sített taxitár-
saság minősítet-
len taxija vigye
utasát a főváros-
ban? 

Miért engedi
meg az adott ta-
xitársaság? 

Miért engedik
meg a kollégák?

Miért engedi a
BKK, amelyik a
rendre felügyel?

Név és cím 
a szerkesztő-

ségben 
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kapcsolódó nyilvántartási rend-
szer elavult, nem lehet a jelen
felgyorsult eseményeit követni
vele. A fővárosban már vannak
olyan renitensek, akik az ötödik-
hatodik engedélykiváltásnál tar-
tanak, mindenféle egyéb jogkö-
vetkezmény nélkül. Akinek elvet-
ték a taxiengedélyét, az másnap
újat vált ki. Befizeti az új engedé-
lyeztetést, ez a „büntetése” ösz-
szesen. Miközben naponta káro-
sítja meg az utasokat ilyen, vagy
ennél nagyobb összeggel. Azt
kell mondjam, sajnos ezek sze-
rint meg is éri neki. Az új rende-
let szerint – ha az egyszer végre
megjelenik – nem csak a tevé-
kenységi engedélyét vonják
majd be a renitenseknek, ha-
nem a taxivezetői igazolványát is.
Onnantól kezdve ő már nem lesz
jogosult taxit vezetni, ha vele
szemben egy ilyen jogerős dön-
tés születik. A másik nagyon fon-
tos eleme ennek a tervezetnek,
hogy az érvényben lévő rendelet
eddig csak a taxissal foglalko-
zott. Az utóbbi évek anomáliái-
nak köszönhetően a rendeletal-
kotó már beintegrálta a fuvar-

szervezőkre vo-
natkozó szabá-
lyozást is. Ami-
re azért van
szükség, mert
nagyon sok
olyan taxis volt
és van az or-
szágban, akik-
nek a kauciójá-
val eltűntek a
tulajdonosok.
Ezért ezt köve-
tően a fuvar-
szer vezőknek
olyan pénzügyi
garanciákat kell
teljesíteni, me-
lyek esetleges
megszűnésük
esetén is biz-
tonságot adnak
a kifizetésre.
• Arról renge-
teg pletyka
kering, hogy
az egész or-
szágban sár-
ga lesz a taxik
színe…
• Ezt a várt ren-
delet nem írja
elő. Az önkor-
mányzatok ren-
de le ta lkotás i
s z a b a d s á g á t
nem érinti a ter-

vezett jogszabály. Az egységes
arculat meghatározására, vagy a
paraméterek további szűkítésé-
re minden településnek lehető-
sége van. Ezzel vagy él az adott
képviselő-testület, vagy nem.
Hogy esetleg milyen színt, vagy
színeket választanak, az csak raj-
tuk múlik, meg a szavazóikon.
• Az utóbbi időkben egyre
több szó esik a menekültek-
ről. Ebbe a problémahalmaz-
ba a taxisok is beletar-
toznak, hiszen közülük
sokan akarva-akaratla-
nul embercsempésszé
válnak, válhatnak. Mit te-
het az a taxis, aki nem
kíván tiltott tevékenysé-
get folytatni, de a fuvar-
megtagadásból szárma-
zó problémákat is elke-
rülné? Hogyan igazoltas-
sa utasát, ha erre nincs
joga?
• Az utóbbi fél évben való-
ban megszaporodtak az il-
legális határátlépések a
rendőrség adatai szerint. A
probléma nem csak a határ-

menti városok taxisait érinti, ha-
nem az ország valamenynyi taxi-
sát. Nagyon sok eljárás indult ta-
xisokkal szemben, embercsem-
pészés vádjával. Ezért az OTSZ
kért egy gyors egyeztetést az
ORFK illetékeseitől a helyzet
rendezésére. A találkozó létre-
jött, az ORFK pedig tájékoztatót
adott ki erről, mely e lapban is
megtalálható a 26-27. oldalakon.
Sajnos mi is tudunk olyan taxi-
sokról, személyszállítókról, akik
nagyüzemben arra szakosodtak,
hogy súlyos pénzeket elkérje-
nek ezektől a szerencsétlen em-
berektől, akik nagyon komoly
megélhetési problémákkal küz-
denek. Nem véletlenül szeret-
nék hazájukat, otthonukat el-
hagyni. Ráadásul nem elég,
hogy ezt a döntést meghozták,
hanem Magyarországot átlépve,
egy-egy taxis vállalkozó kétsze-
res, háromszoros díj ellenében
felajánlja a „segítségét”, hogy
majd ő átviszi őket az osztrák,
szlovén, vagy szlovák határon,
esetleg akár Németországig is
elfuvarozza őket. Az már az er-
kölcstelenség csúcsa –, tudtuk
meg a rendőrhatóságtól – hogy
elkérik előre a teljes viteldíjat,
majd a barátjukat megkérve be-
jelentéssel élnek a rendőrség
felé. Így az útközben „kiszedi” az
autóból a menekülteket, a taxis
pedig nem adja vissza az előre
elkért, teljes útra szóló pénzt.
Kérdés, hol az erkölcstelenség
határa? Mindenki a fuvardíjból
él, és mindenkinek jól jön egy
nagyobb lélegzetű kanyar. A sok
kicsi löketből nagyon nehezen
jön össze annyi, mint egy ilyen
nagyobból. Tudom, nagyon ne-
héz nemet mondani.  De ennek
ellenére egyre több ma már Bu-
dapesten és a megyei városok-
ban az olyan kolléga, aki inkább

megkérdezi az utast, van-e meg-
felelő utazási okmánya? Nincs
hozzá joga, de megpróbálhatja
feltenni a kérdést. Ha nincs ne-
ki, vagy nem akarja megmutatni,
akkor a taxis elgondolkodhat
azon, belevág-e egy ilyen kocká-
zatos útba, vagy saját jól felfo-
gott érdekében lemond a na-
gyobb bevételről, egyben az
esetleges tortúráról is. Ugyanis
ahogy azt megtudtuk, ilyenkor az
eljárás komoly. Ha Magyarorszá-
gon történik, akkor az viszonylag
gyorsan lezajlik. Bizonyítani kell
hol, mikor, ki szállt be. De lássuk
be, hogy egy mórahalmi erdős
részen, ahol lelassít a sárga
rendszámos taxi és a bokorból
előbújó családot bőröndöstől
felveszi autójába, az nem ugyan-
olyan megítélés alá esik, mint ha
valakit az Andrássy úton intenek
le, vagy épp egy fuvarszervező-
től érkezett a megrendelés, mely
szerint egy utazási iroda utasait
kell külföldre vinnie. Ezek a dol-
gok, ha valami nem stimmel,
visszakereshetők, és bizonyítan-
dók a vizsgálat során. Viszont a
határon átlépve már nagyon-na-
gyon súlyos következményekre
számíthat a taxis. Amennyiben
Ausztriában, Németországban,
Olaszországban, vagy Szlovéni-
ában történik meg egy ilyen
eset, akkor ott az eljárás idejére
lefoglalják az autót, legalább
egy hónapra előzetesbe teszik a
taxist, a család azt se tudja, hol
keresse. Jogi segítséget sem
igazán tud senkitől kérni. Tehát
mindenkit saját érdekében óva
intenék attól, hogy kockáztas-
son. Hiába van Európai Unión
belül a taxis és az utas, ha az
egy harmadik országból érkezik,
akkor onnantól kezdve már or-
szágon belül is megvalósulhat
az embercsempészés vádja. 
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2. sz. melléklet
A Jobbik javaslata az volt, hogy 2015. január 1-jétől kezdődő-
en, minden év március 31-e napjáig, a hatósági árról szóló
meghatározást kötelezően felül kell vizsgálni.

Továbbá javaslatunkra közgyűlési határozat született arról,
hogy

„…a személytaxi-szolgáltatók személyes biztonságára irá-
nyuló technikai, műszaki és jogi feltételek kialakítására és a
2016–2018 közötti időszakban történő bevezetésére készítsen
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára, mely bemutatja
és vizsgálja a taxigépkocsik kamerával való felszerelésének, a
járművezetők által használható rejtett vészhívógomb telepíté-
sének, illetve a járművezetők plexifallal történő  fizikai elvá-
lasztásának  lehetőségét is. Határidő: 2013. szeptember 30…”

Megjelent: Taxisok Világa 2013. júniusi szám

1. sz. melléklet

Tisztelt Államtitkár Úr!
A Kormány kommunikációjában előzetesen beha-
rangozott február végi taxirendelet beterjesztése,
annak ellenére hogy azt széles szakmai egyezte-
tés és támogatás előzte meg, tudomásunk sze-
rint a mai napig nem valósult meg. 

A jelenlegi Korm.rendeleti (MT: 89/88) szabá-
lyozás fenntartása, illetve az új taxirendelet elodá-
zása egyre nagyobb és komolyabb károkat okoz
az engedélyekkel rendelkező egyéni és társas
vállalkozásoknak.

A taxisok az utcán egyre elégedetlenebbek.
Számukra érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a
Kormányzat nem védi meg a tevékenységi enge-
déllyel rendelkező vállalkozásokat és teret ad az
ügyeskedő, a kiskapukat kereső és találó UBER
képviseletének arra, hogy továbbra is folytassa
Magyarországon a tevékenységét, annak ellenére
hogy egyre több európai tagállamból már szám-
űzték az „okos” alkalmazásukat, hiszen nem szólt
másról, mint kijátszani egy-egy nemzet saját ren-
deleti szabályozásait.

Kérem Önt, hogy szíveskedjen számunkra egy
személyes találkozásra lehetőséget biztosítani,
mert egyre komolyabbak az indulatok az utcán,
amit nem politikai, hanem egy új szakmai problé-
ma az UBER jelenség generál.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 6

7

• Ugorjunk egy nagyot. A kö-
vetkező időszakban Buda-
pesten még legalább 6-700
autót kell kicserélni. Ameny-
nyiben az évek óta ígért
taxirendelet megjelenik, ak-
kor az országosan 3-4 ezer
autó cseréjét is jelentheti a
következő években. Ugyan-
akkor ma nagyon nehéz
pénzhez jutni a vállalkozók-
nak. Őket a kutya nem bom-
bázza jobbnál jobb ajánla-
tokkal. Tervezi-e az OTSZ,
hogy valamilyen kapcsolatot
vesz fel ez ügyben bankok-
kal, hitelfolyósítókkal? A
Nemzeti Bank ígéretet tett,
hogy a hitelezést a mikro-vál-
lalkozások felé is beindítja,
de kevés jele van, hogy a ta-
xisok fellélegezhetnek. 
• Az általad is említett statiszti-
kák nagyjából valósak. Jelenleg
a 10 évnél idősebb taxik állo-
mánya pontosan 30%. Ez azt je-
lenti, ha a rendelet hatályba lép,
akkor 2017. dec. 31-ig közel
3500 autót le kell majd cserélni.
Amit a hitelezésről elmondtál,
nem akarom megismételni, ez a
szomorú valóság. Fontos fel-
adatnak tartom, hogy a kormány-
zatot megkeresve rávilágítsunk a
mikro-vállalkozások problémáira.
A mi gondunkra, hogy személy-
gépkocsira – ez a mi munkaesz-
közünk – ilyen kedvezményes hi-
tel nem vehető fel. Nekünk nem
mindegy, hogy 2-3%-os kamatra,
és ingatlanfedezet nélkül jutha-
tunk pénzhez, vagy 12-15%-os
kamatra, ingatlanfedezettel is
biztosított módon. Jelen pillanat-
ban a taxisok, ha nem rendelkez-
nek a teljes finanszírozással, ak-
kor csak és kizárólag ingatlan-
alapú hitelhez juthatnak. Ez lás-
suk be nagyon-nagyon veszé-
lyes, mert bármi történhet egy
vállalkozásnál, akár a vállalkozó-
val, akár a taxissal. Ma már az is
látható, hogy 40 és 60 év között
van az átlag életkor, többet já-
runk a kollégák búcsúztatására,
mint keresztelőre. Folyamatosan
kopik és öregszik a szakma. En-
nek figyelembevételével kell
olyan hitelkonstrukciókat kidol-
gozni, mely megoldja rövid távon
is ezeket a gépkocsicseréket.
Azt gondolom, hogy a lízing
megoldás lehet ebben. Akár a
nyílt, akár a zártvégű pénzügyi lí-
zing esetén minimális önerővel
egy viszonylag rövidebb futam-
idővel új autóhoz juthat a vállal-
kozás. 

• Előbb-utóbb az áfához is
hozzá kellene nyúlni. Akár
úgy, hogy a taxit átteszik a
tárgyi adómentes körbe,
akár úgy hogy emelik a 6 mil-
liós plafont, vagy esetleg
visszaigényelhetővé teszik a
taxizásban felhasznált üzem-
anyag, autó, autóalkatrész
és a kapcsolódó szolgáltatá-
sok áfatartalmát. Ami most
van, az lassan a hazárdjáték
szintjére tolja a vállalkozó-
kat.
• A jelenlegi pénzügyi szabályo-
zók olyan mértékben sújtják az
áfa miatt a mikro-vállalkozásokat,
köztük a taxisokat, hogy jelenleg
egyszerűen nem éri meg az áfa-
körbe tartozni. Ha pedig nem
tartozik bele, akkor még azt a mi-
nimális áfát sem igényelheti visz-
sza, amire például a nyíltvégű
pénzügyi lízingben lehetőség
lenne. Többféle javaslat van,
amelyek között az érdekképvise-
letekkel és a kamarával együtt
még az első félévben valamiféle
konszenzust kell találni. 
• Egy utolsó témát vegyünk
még, az pedig a biztonság.
Az előző ciklusban Szabó
György képviselő úr javasla-
tot tett a taxisok védelmének

passzív és aktív eszközökkel
történő megoldására. A Fő-
városi Közgyűlés a javaslatot
egy későbbi bevezetéssel el-
fogadta. Ugyanakkor azt a
napi híradásokban is látni,
hogy a tömegközlekedési
eszközökön komplett kame-
rahálózatok működnek. Ve-
szik és rögzítik az utasteret,
de a közlekedési környezetet
is. Nem csak menet közben,
de álló helyzetben is. Ha ez
így jogszerű, akkor a taxikból
miért szereltetik ki a kame-
rát? Hab a tortán, hogy a tö-
megközlekedési járművek je-
lentős része nem a BKV, ha-
nem magánvállalkozások tu-
lajdonában van.
• Azt mi is tapasztaljuk, hogy
Budapesten a közlekedésszer-
vező rendszeresen leveteti azo-
kat a kamerákat, amik a taxigép-
kocsikba beszerelésre kerültek.
Erre már többen kértek állásfog-
lalást az adatvédelmi biztostól.
Amit kevesen tudnak, akkor mű-
ködtethetők ilyen rendszerek, ha
az összegyűjtött adatokat meg-
felelően, előírásszerűen tárolják.
Továbbá kitöltenek egy olyan re-
gisztrációs lapot, amit az adatvé-
delmi hivatalnál bejegyeznek.

Ezt sokan nem teszik meg, tehát
nem legalizálják ezt a technikai
eszközt, pedig ezekkel a feltéte-
lekkel a lehetőség nincs kizárva.
Mivel említetted: tényleg elfoga-
dott egy kiegészítő javaslatot a
Fővárosi Közgyűlés. Ennek ér-
telmében 2017-ig meg kell
vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy milyen passzív és aktív vé-
delmi rendszert építenek be,
vagy választanak ki az utasok és
a taxisok védelme érdekében.
(Lásd 2. számú mellékletet.) Saj-
nos pont ez év kezdetén történt
egy taxis elleni támadás, mely
megdöbbentette a közvéle-
ményt. Ez ugyanis nem a gépko-
csi megszerzésére, vagy a bevé-
tel elvételére irányult, hanem di-
rekt és bevallottan ölési szán-
dékkal történt. Csak a taxis lé-
lekjelenlétének, szerencséjének
volt köszönhető, hogy nem tra-
gédia lett belőle. Ezekre a táma-
dásokra nagyon nehéz felkészül-
ni, mert kiszámíthatatlanok. Ami-
kor egy szakmai konferencián
kint voltunk Kölnben, ott láttunk
már olyan megoldásokat, hogy
nem feltétlen kell folyamatosan
rögzítenie a képet a techniká-
nak, hanem egy ún. pánik-funk-
ció van beépítve, oda, ahol eléri

Ez hogyan lehet?

Minősített taxitársaság minősítetlen taxija…
Közismert, hogy 2014 közepétől már csak minősített taxitársaságok minősített taxijai szolgáltathatnak (szol-
gáltathatnának) a fővárosban. Az akkori 6000 taxiból ezer kiesett, és a szakemberek szerint idén nyáron
újabb 1000 taxival lesz kevesebb Budapesten, annyian nem tudnak kocsit cserélni majd.

Ugyanakkor a
22 fuvarszerve-
ző cég fele is el-
tűnt a süllyesztő-
ben, maradt 11
minősített taxi-
társaság. 

Miként lehet,
hogy 2015 feb-
ruárjában minő-
sített taxitár-
saság minősítet-
len taxija vigye
utasát a főváros-
ban? 

Miért engedi
meg az adott ta-
xitársaság? 

Miért engedik
meg a kollégák?

Miért engedi a
BKK, amelyik a
rendre felügyel?

Név és cím 
a szerkesztő-

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

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

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

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

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

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

k.z.t.

A fedélzeti kamera felvétele nem bizonyíték

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tibor

Helyszín Budapest belvárosa, a Vértanúk tere
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-kó-
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k.z.t.
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I. Pauler utca

Megfor-
gatták az utca egyirányúságát, így a TAXIÁLLOMÁS jelző-

tábla a droszt végére került. Fél évig kértük, hogy helyezzék a táb-
lát jó helyre. Most visszaforgatták az egyirányúságot, azonban na-
pok alatt jó helyre került a jelzőtábla. Köszönet.
VI. Andrássy út 29. 

Taxiállomást alakítottak ki,
de miután nincsenek útburkolati jelek, nem tudjuk használni a
drosztot. Kérjük az útburkolati jeleket pótolni. 
XIII. Róbert Károly körút

Ideiglenesen forgalmirend-változtatás miatt megszűnt a taxiállomás
az Árpád híd közelében. Visszaállt a forgalmirend, visszakaptuk a
taxiállomást. Köszönet.
XIII. Kárpát utca 40. 

Közműmunkálatok után új útburkolatot ka-
pott az utca egy része, így viszont gyakorlatilag teljesen eltűnt a TA-
XIÁLLOMÁS útburkolati jel. Kérjük a felfestést pótolni. 
XIII. Turbina utca 2. 

Egy hónapja konté-
ner foglalja el a taxiállomás első helyét, így a Váci útról betekintve,
azt sem lehet látni, hogy ott taxiállomás van. Kérjük az intézkedést a
konténer elszállítására. Juhász Péter 

10

Az iskolában az állatok
kommunikációja a téma. A
tanárnõ sorban szólítja a
jelentkezõket:

– A cicák nyávognak.
– A kutyák ugatnak.
Móricka is jelentkezik: –

A halak beszélnek.
– Móricka, a halak nem

tudnak beszélni.
– De, de. A fiú halak biz-

tosan tudnak.

– Mibõl gondolod ezt?
– Nálunk, a szüleim szo-

bájában, az ágy mellett
van egy akvárium. Az
egyik éjjel, amikor kimen-
tem pisilni, ott mentem el
az ajtajuk elõtt, és akkor
hallottam, hogy mély
hangon azt mondja vala-
ki: – Ne harapj, mert kirú-
gom az akvárium olda-
lát...

I. Pauler utca: Helyére ke-
rült a Taxiállomás tábla

XIII. Kárpát utca:
Hiányoznak az út-
burkolati jelek a
taxiállomásról

VI. Andrássy út: Hiányzik a felfestés 

XIII. Turbina utca: Egy hó-
napja ezek szerint csak a ta-
xisokat zavarja a látvány

XIII. Róbert Károly körút: Visz-
szaállt az eredeti forgalmi rend

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban 
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

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

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

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

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

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

Egy év hat hónap próbára bocsátás

Koszovói migránsoknak segített

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

Darwin Airline  „B” terminál
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Nyugdíjjárulék

Ha a saját jogú nyugellá-
tásban részesülő személy
vállalkozóként dolgozik,
és a vállalkozásában jöve-
delmet vesz fel – vagy áta-
lányadózó lévén jövedel-
me keletkezik –, akkor
ezen jövedelemből 10
százalék nyugdíjjárulékot
kell fizetnie.  E tíz százalé-
kos mértékű nyugdíjjáru-
lék nyomán  kérheti a
nyugdíjának 0,5 százalék-
kal való megemelését.
Pontosabban szólva a
szabály úgy szól, hogy
egyéni  vállalkozóként
végzett kiegészítő tevé-
kenysége alapján nyugdí-
ját a naptári évben elért,
nyugdíjjárulék-alapot ké-
pező  jövedelem összege
egytizenketted részének
a 0,5 százalékával növelni
kell. Tudod követni? Ve-
gyünk egy konkrét példát:
nyugdíj melletti átalány-
adózó vállalkozó 2014 év-
ben 3 millió forint árbevé-
telt ért el. Ennek 25%-a,
vagyis esetünkben 750
ezer forint számít jövede-
lemnek. A jövedelem
10%-nak megfelelő ösz-
szeget, vagyis 75 ezer fo-
rintot kell nyugdíjjárulék
címén befizetnie. Nos eb-
ből a 10%-ból kaphat visz-

sza nyugdíjemelés címén
fél százaléknyi részt, va-
gyis 3750 forintot. Már-
mint évente. Tizenkét hó-
napra lebontva ezt az ösz-
szeget kiszámíthatjuk,
hogy havi nyugdíja 313 fo-
rinttal fog emelkedni.
Fontos, hogy e növelés
nem automatikus, azt „ké-
relmezni” kell.

Egészségbiztosí-
tási járulék

Ha a nyugdíjas alkalma-
zottként dolgozik,  4 szá-
zalékos egészségbiztosí-
tási járulékot vonnak le
munkabéréből. Ha nyug-
díja mellett vállalkozik, fix
összegű, 2015-ben havi
6930 forintos egészség-
ügyi szolgáltatási járulé-
kot fizet.

Ezek a járulékok a ter-
mészetbeni egészség-
ügyi ellátás fedezetére
szolgálnak. Azaz többek
között adják az orvosi el-
látás, az ápolás, továbbá
a támogatással nyújtott
gyógyszerek, gyógyásza-
ti segédeszközök, gyógy-
fürdőellátás, betegszállí-
tás, stb. fedezetét.

Ha a nyugellátásban
részesülő nem dolgozik,
vagy nem vállalkozik, ak-
kor a fenti természetbeni
ellátások fedezetét a

költségvetés állja, azaz a
központi költségvetés a
saját jogán nyugdíjban
részesülő személyek
után havonta 5790 forint
egészségügyi szolgálta-
tási járulékot fizet (vagyis
egyik „zsebéből” átteszi
a másikba). Abban az
esetben azonban, ha a
sajátjogú nyugellátásban
részesülő személy dol-
gozik (azaz foglalkozta-
tottnak vagy kiegészítő
tevékenységet folytató
vállalkozónak minősül), a
költségvetés nem utalja
át a fenti öszszeget az
egészségbiztosítási alap-
ba, így a nyugdíjasnak
meg kell fizetnie maga
után a természetbeni el-
látás fedezetét.

Összefoglalva: a nyug-
díjjárulék fizetése – bár
minimális mértékben –
jelenthet némi emelke-
dést a nyugdíj összegé-
ben. Az egészségbizto-
sítási szolgáltatási járu-
lék fizetése azonban
semmiféle előnyt vagy
plusz nem jelent – az el-
látást a nyugdíjas így is,
úgy is megkapja. A cím-
ben feltett kérdésre
hogy : „miért” – tehát
nincs válasz…
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MiérMiért, miért, miért, miért, miért?t?
– Miért, mindig az mondja, hogy „Nagyon sietek!”, aki amúgy 15 perc után jön le a

taxihoz?
– Miért adják le előrendelésben a 4-5 perces fuvarokat?
– Miért mondják: „Jaj, nem tudok borravalót adni, mert csak nagy pénzem van!” 
– Miért olyan sarkokra kérik a taxit, ahol képtelenség megállni? 
– Miért természetes dolog nyitott sörös dobozzal beszállni egy taxiba?
– Miért mindig Pestszentimrén, hajnali kettőkor derül ki, hogy 20.000 forintossal

fizet az utas, éppen akkor, amikor nincs nálunk váltópénz?
– Miért az a reakció „Maga nem taxis?”, mikor megkérdezem „Van kérése, merre

menjünk?” 
Millió megválaszolatlan kérdés…

Tasnádi Áron

– Mi a különbség a teológia és a geoló-
gia között ?

– Ég és Föld!

Fővárosi iparűzési adó
Közeledik az iparűzési adó bevallásának határ-
ideje. A Fővárosi Önkormányzat válaszborítékos
levélben értesíti az érintetteket, ám a legtöbb
vidéki önkormányzat nem küld erről névre szóló
értesítést, tehát a vállalkozóknak maguknak kell
a határidőkre és a szabályokra figyelni. 

• A Budapesten tevékenykedő (drosztengedélyt
igénylő) taxisok kötelesek a fővárosi iparűzési adó
hatálya alá bejelentkezni.

• Kötelesek évente iparűzési adóbevallást benyújtani
(kivéve KATA bizonyos formái).

• Kötelesek a kiszámított iparűzési adót megfizetni.
• Kötelesek évente kétszer – bevallásuk alapján –

adóelőleget fizetni.
• Fenti kötelezettségek nem budapesti székhelyű,

de a fővárosban tevékenykedő vállalkozókra is ér-
vényesek.

• Az iparűzési adó hatálya alá való bejelentkezés és
a tartozásmentesség a taxidroszt-engedély elen-
gedhetetlen feltétele.

• Nem fővárosi székhelyű vállalkozóknak ma már
nem kell látszat-telephelyet létesíteniük, mert a te-
lephelynek maga a taxiállomás minősül.

• Az iparűzési adó bevallásának határideje minden
év május 31-e.

• Az előlegek megfizetésének határideje minden év
március 15-e és szeptember 15-e.

• A nem fővárosi székhelyű taxisok iparűzési adóju-
kat kötelesek megosztani székhelyük és a főváros
között.

• Ennek értelmében ők minden évben két iparűzési
adóbevallást adnak be.

• KATA-s vállalkozók háromféle módszer között dönt-
hetnek az adóbefizetés tekintetében.

• KATA-s módszer választása esetén az a teljes
KATA-s időszakra szól, és az önkormányzatok felé
bejelentési kötelezettséggel jár, de később beval-
lást nem kell küldeni.

• A fővárosban az iparűzési adómentesség határa a
korrigált nettó árbevétel tekintetében egymillió forint.

• A korrigált nettó árbevétel kiszámítására a személyi
jövedelemadózás fajtájának függvényében többfé-
le módszer alkalmazható.

• Átalányadózó taxis vállalkozások az egyszerűsített
módszer szerint számolhatnak; ez esetben az adó-
alap a taxiórában lévő bevétel 20%-a (nyugdíj mel-
lettieknél 25%) 1,2-vel szorzott összege. Ez számít
korrigált nettó árbevételnek.

• KATA-sok a bevételük 80%-át tekinthetik adóalap-
nak (amennyiben nem jelentették be, hogy KATA
szerint fizetnek).

• Az általános számítás szerint a korrigált nettó árbe-
vétel egyenlő: bevételek mínusz anyagköltség. (Al-
vállalkozói meg árubeszerzési díjak is levonhatók,
de ez szakmánkban nem jellemző).

• A fővárosi iparűzési adó mértéke 2%.
• Adómentes határ alatt fizetni nem kell, a határ túllé-

pése esetén viszont a teljes összegre fizetendő.
• A bevallás minden esetben kötelező, akkor is, ha fi-

zetendő adó nem keletkezik (kivéve KATA bejelen-
tése esetén).

Miért fizet a nyugdíjas 
vállalkozó járulékokat?

Jó kérdés! Ahelyett, hogy jól megérdemelt pihenését töltené a mun-
kával töltött évtizedek után, tovább kell dolgoznia, mert megalázó-
an alacsony nyugdíjából jóformán éhen halna (elsősorban taxis vál-
lalkozókról beszélek…). És még ebből a jövedelméből is járuléko-
kat fizet. Mégpedig kétfélét.
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Az elmúlt évben közel százezer használt személyautó érkezett
külföldről hazánkba. Tapasztalatlan vásárló számára nagy kocká-
zatot jelent, hogy ezen autók jelentős része idős és ellenőrizhe-
tőség szempontjából „zsákbamacska” jellegű. A Magyar Gépjár-
műimportőrök Egyesülete az import és belföldi eredetű használt
autót vásárolni kívánó ügyfelek érdekében javasolja az alábbi lé-
péseket a vásárlás előtt annak érekében, hogy elkerüljék, illetve
csökkentsék a kockázatot.

A kiválasztott autó történetének lekérdezésére egyedül az autó
tulajdonosa, így az eladó jogosult. Ezért kérjük meg őt, hogy egy
– kizárólag a vevő által kiválasztott – az autó márkájának megfele-
lő márkaszervizbe vigyék el együtt a gépkocsit, ahol kérdezzék le
az autó szerviz-történetét a km óra állásokkal együtt. Fontos, hogy:

• az időszaki szervizek el lettek-e végezve?
• milyen káreseményes javítások voltak az autón?
• milyen egyéb javítások voltak az autón?
• az autónak magánszemély(ek), vagy cég(ek) voltak-e a tulaj-

donosai?
Végezzenek el az autón egy állapotfelmérést és erről készítse-

nek hivatalos szervizdokumentumot. Különösen:
• az autó közlekedésbiztonságot befolyásoló műszaki elemei-

nek állapotáról (kormány, fékek, futómű, felnik, gumik)
• az autó további fontos, a működést befolyásoló, részegysé-

geire (motor, sebességváltó, differenciálmű)
• az autó általános műszaki és esztétikai állapotára (festékré-

teg-vastagság mérés, fényezés, ajtók, ablakok, szélvédők ál-
lapota, esetleges folyadék csepegések stb.)

Amennyiben az eladó nem hajlandó az autó bevizsgáltatására,
javasoljuk, hogy a vevő álljon el szándékától és keressen másik
eladót.

Amennyiben a gépkocsi km-óra állása alatta van a legutolsó hi-
vatalos szerviz során feljegyzett km-óra állásnak, akkor

• álljon el a vásárlástól, vagy fizettesse meg az eladóval a gép-

kocsi km-futásának és korának megfelelő állapotba hozását
a márkaszervizben, vagy amennyiben továbbra is ezt a gép-
kocsit akarja megvenni, kezdje újra az áralkut.

A vevő mindenképpen ragaszkodjon az autó próbautas kipró-
bálásához, amikor ő maga vezeti a járművet, hogy érzékelje a
gépkocsi menettulajdonságait, hallja az esetleges zajokat.

Ha van az ismeretségi körében olyan szakember, aki az autók-
hoz, és a vásárlás egyéb területeihez ért, vagy jobban ért, min-
denképpen kérje ki a tanácsát és/vagy vonja be a vásárlási folya-
matba.

Amennyiben végül az autót a vevő megvásárolta, javasoljuk a
motor-, sebességváltó- és differenciálmű-olajok, valamint a fék-
olaj és a kuplung- és kormányszervo-olaj lecserélését.

A fenti lépésekkel a nagyobb problémák kiszűrhetőek, és a ve-
vő számára az így megvásárolt autó nagy valószínűséggel több
örömöt fog okozni, annak ellenére, hogy e lépések betartása
sem jelent 100%-os kockázatmentességet.

Úgy gondoljuk, hogy minden gépkocsivásárlónak meg kell ad-
ni azt a lehetőséget, hogy a vásárolni tervezett autóról a lehető
legtöbb fontos ismeretet megszerezhesse. Innen a vevő saját
döntése, hogy ezeket az információkat hogyan használja, taná-
csainkat figyelembe veszi-e, vagy sem.

A márkaszervizek, ahol az adott márkához értő legképzettebb
szakemberek dolgoznak, tudják a legtöbb segítséget adni ahhoz,
hogy a használt gépkocsit vásárló vevők kockázatai a lehető leg-
kisebbek maradjanak.

A lekérdezés és az állapotfelmérés költségei messze alatta
maradnak annak a költségnek, amelyet a nem megfelelő gépjár-
mű vásárlása okoz.

A gépkocsi a család egyik legjelentősebb beruházása, ennek
megfelelően javasoljuk kezelni a vásárlási folyamatot.

Köszönjük a figyelmet!
Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
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Forduljunk márkaszervizhez 
használtautó-vásárlás előtt!

A Breathometer a leheletből megállapítja, ha
alkoholt fogyasztottunk, és már hívja is a so-
főrt, hogy biztonságban hazaérjünk. Újabb
funkciókkal bővül a Breathometer app, a cég
együttműködésre lépett az egyik közösségi
taxi szolgáltatóval. Ha a felhasználó megfújja
a Breeze okos szondát, az pedig túl magas al-
koholszintet mér, az alkalmazás gondoskodik
róla, hogy semmiképp ne üljön volán mögé,
és biztonságban hazajusson. Maga a Breeze
egy hordható alkoholszonda, amelyet ruhára,
táskára, kulcscsomóra tehetünk, de zsebre is
vághatjuk, mindig ott lehet velünk. Ha megfúj-
juk, az app kielemzi az értékeket. Egy feltöl-
téssel 16 hónapig működik. Ára 100 dollár,

azaz 25-27 ezer forintért akár idehaza is be-
szerezhető. Az app Android és iOS mobil-
szoftver alatt is elérhető.

Több megoldás közül is választhatunk
majd: ha taxit kérünk, felugrik a szolgáltató
beágyazott alkalmazása, és jön a legközelebb
található sofőr, hogy hazafuvarozzon minket.
Előnye, hogy áraik olcsóbbak a hagyományos
taxis cégekénél, mobilon látjuk, hol jár a so-
főr, és mikor ér oda, ahogy az okostelefont
használhatjuk taxaméternek, és fizetésre is.

Hazánkban ugyan nem lehet gépjárművet
vezetni, ha a sofőr alkoholt fogyasztott, ennek
ellenére, akár csak tesztnek sem utolsó egy
ilyen műszer. k.z.t.

Taxit hív a szonda, ha sokat ittunk

Százdolláros biztonság
Létezik olyan műszer, amely képes tulajdonosának alkoholos befolyásoltságát mér-
ni, s ha az engedélyezett értéknél magasabbat érzékel, automatikusan hívja az app-
likációval rendelkező taxit, megadva az érintett személy GPS koordinátáit. Mindez a
biztonság akár hazánkban is száz dollárért elérhető. Magyarországon úgynevezett
„nulla tolerancia elv” van érvényben vagyis, aki csak egy pohár fröccsöt fogyaszt,
már nem ülhet a volán mögé. Az unióban azonban eltérő szabályozással találkozha-
tunk, így ott jól jöhet az alkoholszonda. 
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Nyugdíjjárulék

Ha a saját jogú nyugellá-
tásban részesülő személy
vállalkozóként dolgozik,
és a vállalkozásában jöve-
delmet vesz fel – vagy áta-
lányadózó lévén jövedel-
me keletkezik –, akkor
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kos mértékű nyugdíjjáru-
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pező  jövedelem összege
egytizenketted részének
a 0,5 százalékával növelni
kell. Tudod követni? Ve-
gyünk egy konkrét példát:
nyugdíj melletti átalány-
adózó vállalkozó 2014 év-
ben 3 millió forint árbevé-
telt ért el. Ennek 25%-a,
vagyis esetünkben 750
ezer forint számít jövede-
lemnek. A jövedelem
10%-nak megfelelő ösz-
szeget, vagyis 75 ezer fo-
rintot kell nyugdíjjárulék
címén befizetnie. Nos eb-
ből a 10%-ból kaphat visz-

sza nyugdíjemelés címén
fél százaléknyi részt, va-
gyis 3750 forintot. Már-
mint évente. Tizenkét hó-
napra lebontva ezt az ösz-
szeget kiszámíthatjuk,
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rinttal fog emelkedni.
Fontos, hogy e növelés
nem automatikus, azt „ké-
relmezni” kell.
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tási járulékot vonnak le
munkabéréből. Ha nyug-
díja mellett vállalkozik, fix
összegű, 2015-ben havi
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Ezek a járulékok a ter-
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ügyi ellátás fedezetére
szolgálnak. Azaz többek
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a támogatással nyújtott
gyógyszerek, gyógyásza-
ti segédeszközök, gyógy-
fürdőellátás, betegszállí-
tás, stb. fedezetét.

Ha a nyugellátásban
részesülő nem dolgozik,
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ellátások fedezetét a
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dést a nyugdíj összegé-
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úgy is megkapja. A cím-
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hogy : „miért” – tehát
nincs válasz…
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nem kell látszat-telephelyet létesíteniük, mert a te-
lephelynek maga a taxiállomás minősül.

• Az iparűzési adó bevallásának határideje minden
év május 31-e.

• Az előlegek megfizetésének határideje minden év
március 15-e és szeptember 15-e.

• A nem fővárosi székhelyű taxisok iparűzési adóju-
kat kötelesek megosztani székhelyük és a főváros
között.

• Ennek értelmében ők minden évben két iparűzési
adóbevallást adnak be.

• KATA-s vállalkozók háromféle módszer között dönt-
hetnek az adóbefizetés tekintetében.

• KATA-s módszer választása esetén az a teljes
KATA-s időszakra szól, és az önkormányzatok felé
bejelentési kötelezettséggel jár, de később beval-
lást nem kell küldeni.

• A fővárosban az iparűzési adómentesség határa a
korrigált nettó árbevétel tekintetében egymillió forint.

• A korrigált nettó árbevétel kiszámítására a személyi
jövedelemadózás fajtájának függvényében többfé-
le módszer alkalmazható.

• Átalányadózó taxis vállalkozások az egyszerűsített
módszer szerint számolhatnak; ez esetben az adó-
alap a taxiórában lévő bevétel 20%-a (nyugdíj mel-
lettieknél 25%) 1,2-vel szorzott összege. Ez számít
korrigált nettó árbevételnek.

• KATA-sok a bevételük 80%-át tekinthetik adóalap-
nak (amennyiben nem jelentették be, hogy KATA
szerint fizetnek).

• Az általános számítás szerint a korrigált nettó árbe-
vétel egyenlő: bevételek mínusz anyagköltség. (Al-
vállalkozói meg árubeszerzési díjak is levonhatók,
de ez szakmánkban nem jellemző).

• A fővárosi iparűzési adó mértéke 2%.
• Adómentes határ alatt fizetni nem kell, a határ túllé-

pése esetén viszont a teljes összegre fizetendő.
• A bevallás minden esetben kötelező, akkor is, ha fi-

zetendő adó nem keletkezik (kivéve KATA bejelen-
tése esetén).

Miért fizet a nyugdíjas 
vállalkozó járulékokat?

Jó kérdés! Ahelyett, hogy jól megérdemelt pihenését töltené a mun-
kával töltött évtizedek után, tovább kell dolgoznia, mert megalázó-
an alacsony nyugdíjából jóformán éhen halna (elsősorban taxis vál-
lalkozókról beszélek…). És még ebből a jövedelméből is járuléko-
kat fizet. Mégpedig kétfélét.
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Az elmúlt évben közel százezer használt személyautó érkezett
külföldről hazánkba. Tapasztalatlan vásárló számára nagy kocká-
zatot jelent, hogy ezen autók jelentős része idős és ellenőrizhe-
tőség szempontjából „zsákbamacska” jellegű. A Magyar Gépjár-
műimportőrök Egyesülete az import és belföldi eredetű használt
autót vásárolni kívánó ügyfelek érdekében javasolja az alábbi lé-
péseket a vásárlás előtt annak érekében, hogy elkerüljék, illetve
csökkentsék a kockázatot.

A kiválasztott autó történetének lekérdezésére egyedül az autó
tulajdonosa, így az eladó jogosult. Ezért kérjük meg őt, hogy egy
– kizárólag a vevő által kiválasztott – az autó márkájának megfele-
lő márkaszervizbe vigyék el együtt a gépkocsit, ahol kérdezzék le
az autó szerviz-történetét a km óra állásokkal együtt. Fontos, hogy:

• az időszaki szervizek el lettek-e végezve?
• milyen káreseményes javítások voltak az autón?
• milyen egyéb javítások voltak az autón?
• az autónak magánszemély(ek), vagy cég(ek) voltak-e a tulaj-

donosai?
Végezzenek el az autón egy állapotfelmérést és erről készítse-

nek hivatalos szervizdokumentumot. Különösen:
• az autó közlekedésbiztonságot befolyásoló műszaki elemei-

nek állapotáról (kormány, fékek, futómű, felnik, gumik)
• az autó további fontos, a működést befolyásoló, részegysé-

geire (motor, sebességváltó, differenciálmű)
• az autó általános műszaki és esztétikai állapotára (festékré-

teg-vastagság mérés, fényezés, ajtók, ablakok, szélvédők ál-
lapota, esetleges folyadék csepegések stb.)

Amennyiben az eladó nem hajlandó az autó bevizsgáltatására,
javasoljuk, hogy a vevő álljon el szándékától és keressen másik
eladót.

Amennyiben a gépkocsi km-óra állása alatta van a legutolsó hi-
vatalos szerviz során feljegyzett km-óra állásnak, akkor

• álljon el a vásárlástól, vagy fizettesse meg az eladóval a gép-

kocsi km-futásának és korának megfelelő állapotba hozását
a márkaszervizben, vagy amennyiben továbbra is ezt a gép-
kocsit akarja megvenni, kezdje újra az áralkut.

A vevő mindenképpen ragaszkodjon az autó próbautas kipró-
bálásához, amikor ő maga vezeti a járművet, hogy érzékelje a
gépkocsi menettulajdonságait, hallja az esetleges zajokat.

Ha van az ismeretségi körében olyan szakember, aki az autók-
hoz, és a vásárlás egyéb területeihez ért, vagy jobban ért, min-
denképpen kérje ki a tanácsát és/vagy vonja be a vásárlási folya-
matba.

Amennyiben végül az autót a vevő megvásárolta, javasoljuk a
motor-, sebességváltó- és differenciálmű-olajok, valamint a fék-
olaj és a kuplung- és kormányszervo-olaj lecserélését.

A fenti lépésekkel a nagyobb problémák kiszűrhetőek, és a ve-
vő számára az így megvásárolt autó nagy valószínűséggel több
örömöt fog okozni, annak ellenére, hogy e lépések betartása
sem jelent 100%-os kockázatmentességet.

Úgy gondoljuk, hogy minden gépkocsivásárlónak meg kell ad-
ni azt a lehetőséget, hogy a vásárolni tervezett autóról a lehető
legtöbb fontos ismeretet megszerezhesse. Innen a vevő saját
döntése, hogy ezeket az információkat hogyan használja, taná-
csainkat figyelembe veszi-e, vagy sem.

A márkaszervizek, ahol az adott márkához értő legképzettebb
szakemberek dolgoznak, tudják a legtöbb segítséget adni ahhoz,
hogy a használt gépkocsit vásárló vevők kockázatai a lehető leg-
kisebbek maradjanak.

A lekérdezés és az állapotfelmérés költségei messze alatta
maradnak annak a költségnek, amelyet a nem megfelelő gépjár-
mű vásárlása okoz.

A gépkocsi a család egyik legjelentősebb beruházása, ennek
megfelelően javasoljuk kezelni a vásárlási folyamatot.

Köszönjük a figyelmet!
Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
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Forduljunk márkaszervizhez 
használtautó-vásárlás előtt!

A Breathometer a leheletből megállapítja, ha
alkoholt fogyasztottunk, és már hívja is a so-
főrt, hogy biztonságban hazaérjünk. Újabb
funkciókkal bővül a Breathometer app, a cég
együttműködésre lépett az egyik közösségi
taxi szolgáltatóval. Ha a felhasználó megfújja
a Breeze okos szondát, az pedig túl magas al-
koholszintet mér, az alkalmazás gondoskodik
róla, hogy semmiképp ne üljön volán mögé,
és biztonságban hazajusson. Maga a Breeze
egy hordható alkoholszonda, amelyet ruhára,
táskára, kulcscsomóra tehetünk, de zsebre is
vághatjuk, mindig ott lehet velünk. Ha megfúj-
juk, az app kielemzi az értékeket. Egy feltöl-
téssel 16 hónapig működik. Ára 100 dollár,

azaz 25-27 ezer forintért akár idehaza is be-
szerezhető. Az app Android és iOS mobil-
szoftver alatt is elérhető.

Több megoldás közül is választhatunk
majd: ha taxit kérünk, felugrik a szolgáltató
beágyazott alkalmazása, és jön a legközelebb
található sofőr, hogy hazafuvarozzon minket.
Előnye, hogy áraik olcsóbbak a hagyományos
taxis cégekénél, mobilon látjuk, hol jár a so-
főr, és mikor ér oda, ahogy az okostelefont
használhatjuk taxaméternek, és fizetésre is.

Hazánkban ugyan nem lehet gépjárművet
vezetni, ha a sofőr alkoholt fogyasztott, ennek
ellenére, akár csak tesztnek sem utolsó egy
ilyen műszer. k.z.t.

Taxit hív a szonda, ha sokat ittunk

Százdolláros biztonság
Létezik olyan műszer, amely képes tulajdonosának alkoholos befolyásoltságát mér-
ni, s ha az engedélyezett értéknél magasabbat érzékel, automatikusan hívja az app-
likációval rendelkező taxit, megadva az érintett személy GPS koordinátáit. Mindez a
biztonság akár hazánkban is száz dollárért elérhető. Magyarországon úgynevezett
„nulla tolerancia elv” van érvényben vagyis, aki csak egy pohár fröccsöt fogyaszt,
már nem ülhet a volán mögé. Az unióban azonban eltérő szabályozással találkozha-
tunk, így ott jól jöhet az alkoholszonda. 
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Az ellenőrzési tevékenység eszközeivel
2015-ben elő kell segíteni az adózók jog-
követési szintjének emelését, a maga-
sabb adózási hajlandóság biztosítását, és
a fekete- és szürkegazdaság csökkenté-
sét – írja a 2015. évi ellenőrzési irányel-
vek kapcsán a NAV tájékoztatója. 

Az adóhatóság vezetője az aktuális
gazdasági folyamatokra, az adópolitikai
célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra

figyelemmel meghatározza az adott év ki-
emelt vizsgálati céljait, az ellenőrizendő
főbb tevékenységi körökre figyelemmel
szabályozza az adóhatóság ellenőrzési
kapacitásainak felhasználását. Jó hír,
hogy idén a taxis tevékenység nem szere-
pel ezen a listán – ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy nem találkozhatunk ellenőrzé-
sekkel. Legfeljebb csak nem mi vagyunk
a kiemelt célcsoport…

Általános forgalmi adó

Az áfa-visszaélések elterjedése, illetve ez-
zel együtt a feketegazdaság jelentős tér-
nyerése a teljes nemzetgazdaságra nézve
számos negatív hatást gyakorol. A nyilván-
való költségvetési kiesésen túl a fekete-
gazdaság a piaci versenyt is torzítja, hi-
szen egyes gazdasági szereplők „érdem-
telenül” juthatnak kedvezőbb pozícióba. A
taxis szakma különösen érintett lehet e

kérdésben, hiszen manapság már folya-
matosan az alanyi áfa mentes határ mezs-
gyéjén „egyensúlyozunk”.

Az ellenőrzésre történő kiválasztásban
továbbra is előtérbe kerül a fizetendő adó
valótlan tartalmú számlák befogadásával
történő csökkentése (úgynevezett adómi-
nimalizálás, másnéven „kamu” költség-
számlák), az áfa- és a jövedelemadó be-
vallások összhangjának hiánya, a belföldi
értékesítés bevallásának eltitkolása, stb.

Ellenőrzést indokolt lefolytatni az olyan,
végső fogyasztók számára termékértéke-
sítési vagy szolgáltatásnyújtási tevékeny-
séget végző adózóknál is (a taxis is ebbe
a körbe tartozik!), akik nem tesznek eleget
bizonylat-kiállítási kötelezettségüknek –
másnéven nyugta-, vagy számlaadási köte-
lezettségüket elmulasztják. Itt is felhívjuk a
figyelmet, hogy a helyszíni adóellenőrzé-

VI. Vasvári Pál utca 5. 

Lebilincselték a ta-
xis kolléga autóját, amikor leparkolt a járdán. Hiába érvelt azzal,
hogy az útburkolati jelek engedélyezik a járdán való parkolást.
Azt a választ kapta, alapvető szabály, a faltól másfél méterre
nem szabad parkolni. Hasonló a helyzet, mint a VIII. kerületi Má-
ria utca 39. szám előtt, amiről már beszámoltunk. A jelzőtábla
és az útburkolati felfestés engedélyezi a megállást, ugyanakkor
a KRESZ meg nem… 

Azóta is rendszeresen parkolnak az autók a Vasvári Pál utcá-
ban, ha rossz napjuk van a közterület-felügyelőknek, akkor bilin-
cselnek… Ne álljunk meg a faltól másfél méteren belül, akkor
se, ha azt útburkolati jel engedi.

VI. Király utca 92.

A trolibusz-megállóhely út-
burkolati jel csak a TROLIBUSZ-MEGÁLLÓHELY jelzőtábláig
van felfestve, ezért sokan megállnak a trolibusz-megálló előtt.
Azonban őket meg jól megbüntetik, mert a KRESZ szerint hiá-
ba nincs felfestés, a megálló előtt 5 méteren belül nem szabad
megállni. Hónapok óta nem tudom elérni, hogy fessék fel az
ötméteres szakaszon a „trolibusz-megállóhely” útburkolati jele-
ket, hogy egyértelmű legyen a helyzet.

Juhász Péter
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– Elég gyenge lett ez a hegesztés.
Örülnék ha megerõsítenéd.

– Igen, szerintem is gyenge lett.
* * *

– Anya, egy haveromnál buli lesz!
– Szuper, mennél?
– Anya, Superman csak egy kitalált

hõs...

Újabb közlekedési csapdák Budapesten

V. Vasvári Pál utca: Ne áll-
junk meg, mert csapda

VI. Király utca 92.: A
megállóhely előtt 5 mé-
ter, mögötte 15 méterre
nem lehet megállni

Kihez megy az adóellenőr? 
NAV ellenőrzési irányelvek 2015

A NAV minden évben kijelöli az ellenőrzés szempontjából kiemelt tevé-
kenységeket és adónemeket. Revizorokra számíthatnak a fodrászok, a
gázszerelők, a biztosítási ügynökök, a weboldal-szerkesztők és még so-
kan mások. Továbbra is hangsúlyos az általános forgalmi adó területe. 
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London városában a történelminek számító, de a turisták által
megszokott városképhez tartozó, nagy fekete taxik ideje lassan
lejár. A városatyák elképzelése az utóbbi időkben egyre

pontosabban körvonalazódik az új kocsikkal kap-
csolatban, ezeket az irányvonalakat pedig egyre
több gyártó követi, hiszen, ha ők kapják a megbí-
zást az nagy üzlet lehet. A lényeg, hogy a jármű-
vek meghajtásáról mindenféleképpen a legmo-
dernebb technológiáknak kell gondoskodniuk,
leginkább az elektromos rendszerek preferáltak.
A pályázók között van a Nissan, mely New York
után Londonban is szeretne sikereket elérni az
NV200-assal, ráadásul ebből a típusból a japá-

noknak van már tisztán elektromos hajtású változatuk. De vannak
más jelentkezők is, mint például a Metrocab, akik teljesen új ko-

csit fejlesztettek, kifejezetten az angol igények-
nek meg-

560 kilométer egyhuzamban

Új elektromos taxi Londonban
Alig hihető, de igaz: az új, tesztelés alatt álló taxik Londonban 2,4
l/100 km fogyasztással, 130 kilométeres maximális sebességgel, akár
560 kilométert is képesek megtenni egyhuzamban. Az elektromos au-
tókat most kóstolgatják a metropolis lakói, akik közül, a bevállalós-
abbaknak a viteldíjat sem kell kifizetniük.

seknél ez kiemelt terület, büntetési tétele
pedig az egyik legmagasabb.

2015-ben ellenőrizni tervezett
főbb tevékenységi körök 
(kivonatosan):

• Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereske-
delme

• Nem szakosodott bolti vegyes kiskeres-
kedelem

• Csomagküldő, internetes kiskereskede-
lem

• Közúti áruszállítás
• Raktározás, tárolás
• Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás
• Éttermi, mozgó vendéglátás
• Vagyonkezelés (holding)
• Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe-

adása, üzemeltetése
• Munkaerő-kölcsönzés
• Személybiztonsági tevékenység

Az adózás rendje

A számviteli rend és a bizonylati fegyelem
vizsgálata során az adóhatóság a jogkö-
vetés elősegítése érdekében következe-
tesen feltárja, és szükség esetén szankci-
onálja a könyvek, nyilvántartások vezeté-
sének elmulasztását, a nyilvántartások és
benyújtott bevallások összegben való el-
térését, a bejelentési és adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztását, továbbá a bi-
zonylat kiállítás és iratmegőrzés szabálya-
inak be nem tartását. 

2013. január 1-jétől a jogszabályi felté-
teleknek megfelelő adózók immár a kis-
adózó vállalkozások tételes adója (KATA)

szabályai szerint is teljesíthetik adófizeté-
si kötelezettségüket, így az egyszerűsített
vállalkozói adón (EVA) túl ez az adónem
is választható alternatívát kínál. Az adóha-
tóság feladata, hogy az ellenőrzés eszkö-
zeivel is elősegítse az alternatív adózási
formákat választó adózók adókötelezett-
ségeinek jogszerű teljesítését.

Járulékok

Az ellenőrzések 2015-ben is elsősorban
a be nem jelentett alkalmazottak feltárá-
sára, a bejelentési, változás-bejelentési
kötelezettséget teljesítő, de bevallást be
nem nyújtó, a munkaerő-kölcsönzés
konstrukciójával a járulékfizetést kikerül-
ni igyekvő, a minimális járulékalap össze-
gét helytelenül megállapító, illetve a ma-
gas árbevétel és forgalom mellett kevés
számú munkavállalót foglalkoztató adó-
zókra irányulnak. (Attól tartok, a taxis
szakmában is van néhány ilyen „vál-
lalkozás”…) 

Az egyéni vállalkozók körében is foly-
tatni kell a bevallás benyújtását elmulasz-
tó, a tevékenységüket szüneteltető, de
egészségügyi szolgáltatási járulék kötele-
zettség alá be nem jelentkezett; vagy az
évek óta veszteséges adózók vizsgálatát.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó ellenőrzések
körében a 2015. évben is a költségvetés-
nek szándékosan kárt okozó, valamint a
jelentős jövedelmeket eltitkoló magánsze-
mélyek vizsgálata a hangsúlyos.

Az egyéni vállalkozók esetében különö-
sen a bevallási kötelezettségeiket nem

teljesítők, a több éve veszteséges vállal-
kozók, az aktív korban lévő magánszemé-
lyek, akik egyéni vállalkozói tevékenysé-
güket  megszüntették, és azóta nem nyi-
latkoznak semmiféle jövedelemről, illetve
az egyéni vállalkozóként több éven ke-
resztül a bevétellel közel azonos költsé-
get valló adózók kerülhetnek az adóható-
ság célkeresztjébe.

Készpénzforgalom 
ellenőrzése

A feketegazdaság alapeleme a készpénz-
forgalom, hiszen a banki átutalással telje-
sített ellenérték esetén az ügylet megtör-
ténte egyértelműen igazolható. Amennyi-
ben az adózók banki átutalással bonyolít-
ják ügyleteiket, ellenőrzési szempontból
azzal az eredménnyel jár, hogy a pénz-
mozgás az adóhatóság számára feltérké-
pezhető, vizsgálható. Az alanyi adómen-
tes (nem áfás) egyéni vállalkozók – köz-
tük a taxisok – egyelőre nem kötelezettek
vállalkozói számlát nyitni, de az utóbbi
években robbanásszerűen nőtt a bank-
kártyával fizető ügyfelek száma, amely be-
vétel a bankon keresztül realizálódik.  A
készpénzforgalom visszaszorítása így
nem indokolt, az szinte „magától” megtör-
ténik.

Online taxióra

Lapzártakor (03.05) még semmi konkré-
tum nem jelent meg az online taxiórák
esetleges bevezetéséről, ill ennek határ-
idejéről. Minden ezzel kapcsolatos
droszthír egyelőre a találgatások kategó-
riájába tartozik.
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Az ellenőrzési tevékenység eszközeivel
2015-ben elő kell segíteni az adózók jog-
követési szintjének emelését, a maga-
sabb adózási hajlandóság biztosítását, és
a fekete- és szürkegazdaság csökkenté-
sét – írja a 2015. évi ellenőrzési irányel-
vek kapcsán a NAV tájékoztatója. 

Az adóhatóság vezetője az aktuális
gazdasági folyamatokra, az adópolitikai
célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra

figyelemmel meghatározza az adott év ki-
emelt vizsgálati céljait, az ellenőrizendő
főbb tevékenységi körökre figyelemmel
szabályozza az adóhatóság ellenőrzési
kapacitásainak felhasználását. Jó hír,
hogy idén a taxis tevékenység nem szere-
pel ezen a listán – ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy nem találkozhatunk ellenőrzé-
sekkel. Legfeljebb csak nem mi vagyunk
a kiemelt célcsoport…

Általános forgalmi adó

Az áfa-visszaélések elterjedése, illetve ez-
zel együtt a feketegazdaság jelentős tér-
nyerése a teljes nemzetgazdaságra nézve
számos negatív hatást gyakorol. A nyilván-
való költségvetési kiesésen túl a fekete-
gazdaság a piaci versenyt is torzítja, hi-
szen egyes gazdasági szereplők „érdem-
telenül” juthatnak kedvezőbb pozícióba. A
taxis szakma különösen érintett lehet e

kérdésben, hiszen manapság már folya-
matosan az alanyi áfa mentes határ mezs-
gyéjén „egyensúlyozunk”.

Az ellenőrzésre történő kiválasztásban
továbbra is előtérbe kerül a fizetendő adó
valótlan tartalmú számlák befogadásával
történő csökkentése (úgynevezett adómi-
nimalizálás, másnéven „kamu” költség-
számlák), az áfa- és a jövedelemadó be-
vallások összhangjának hiánya, a belföldi
értékesítés bevallásának eltitkolása, stb.

Ellenőrzést indokolt lefolytatni az olyan,
végső fogyasztók számára termékértéke-
sítési vagy szolgáltatásnyújtási tevékeny-
séget végző adózóknál is (a taxis is ebbe
a körbe tartozik!), akik nem tesznek eleget
bizonylat-kiállítási kötelezettségüknek –
másnéven nyugta-, vagy számlaadási köte-
lezettségüket elmulasztják. Itt is felhívjuk a
figyelmet, hogy a helyszíni adóellenőrzé-

VI. Vasvári Pál utca 5. 

Lebilincselték a ta-
xis kolléga autóját, amikor leparkolt a járdán. Hiába érvelt azzal,
hogy az útburkolati jelek engedélyezik a járdán való parkolást.
Azt a választ kapta, alapvető szabály, a faltól másfél méterre
nem szabad parkolni. Hasonló a helyzet, mint a VIII. kerületi Má-
ria utca 39. szám előtt, amiről már beszámoltunk. A jelzőtábla
és az útburkolati felfestés engedélyezi a megállást, ugyanakkor
a KRESZ meg nem… 

Azóta is rendszeresen parkolnak az autók a Vasvári Pál utcá-
ban, ha rossz napjuk van a közterület-felügyelőknek, akkor bilin-
cselnek… Ne álljunk meg a faltól másfél méteren belül, akkor
se, ha azt útburkolati jel engedi.

VI. Király utca 92.

A trolibusz-megállóhely út-
burkolati jel csak a TROLIBUSZ-MEGÁLLÓHELY jelzőtábláig
van felfestve, ezért sokan megállnak a trolibusz-megálló előtt.
Azonban őket meg jól megbüntetik, mert a KRESZ szerint hiá-
ba nincs felfestés, a megálló előtt 5 méteren belül nem szabad
megállni. Hónapok óta nem tudom elérni, hogy fessék fel az
ötméteres szakaszon a „trolibusz-megállóhely” útburkolati jele-
ket, hogy egyértelmű legyen a helyzet.

Juhász Péter

16

– Elég gyenge lett ez a hegesztés.
Örülnék ha megerõsítenéd.

– Igen, szerintem is gyenge lett.
* * *

– Anya, egy haveromnál buli lesz!
– Szuper, mennél?
– Anya, Superman csak egy kitalált

hõs...

Újabb közlekedési csapdák Budapesten

V. Vasvári Pál utca: Ne áll-
junk meg, mert csapda

VI. Király utca 92.: A
megállóhely előtt 5 mé-
ter, mögötte 15 méterre
nem lehet megállni

Kihez megy az adóellenőr? 
NAV ellenőrzési irányelvek 2015

A NAV minden évben kijelöli az ellenőrzés szempontjából kiemelt tevé-
kenységeket és adónemeket. Revizorokra számíthatnak a fodrászok, a
gázszerelők, a biztosítási ügynökök, a weboldal-szerkesztők és még so-
kan mások. Továbbra is hangsúlyos az általános forgalmi adó területe. 
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London városában a történelminek számító, de a turisták által
megszokott városképhez tartozó, nagy fekete taxik ideje lassan
lejár. A városatyák elképzelése az utóbbi időkben egyre

pontosabban körvonalazódik az új kocsikkal kap-
csolatban, ezeket az irányvonalakat pedig egyre
több gyártó követi, hiszen, ha ők kapják a megbí-
zást az nagy üzlet lehet. A lényeg, hogy a jármű-
vek meghajtásáról mindenféleképpen a legmo-
dernebb technológiáknak kell gondoskodniuk,
leginkább az elektromos rendszerek preferáltak.
A pályázók között van a Nissan, mely New York
után Londonban is szeretne sikereket elérni az
NV200-assal, ráadásul ebből a típusból a japá-

noknak van már tisztán elektromos hajtású változatuk. De vannak
más jelentkezők is, mint például a Metrocab, akik teljesen új ko-

csit fejlesztettek, kifejezetten az angol igények-
nek meg-

560 kilométer egyhuzamban

Új elektromos taxi Londonban
Alig hihető, de igaz: az új, tesztelés alatt álló taxik Londonban 2,4
l/100 km fogyasztással, 130 kilométeres maximális sebességgel, akár
560 kilométert is képesek megtenni egyhuzamban. Az elektromos au-
tókat most kóstolgatják a metropolis lakói, akik közül, a bevállalós-
abbaknak a viteldíjat sem kell kifizetniük.

seknél ez kiemelt terület, büntetési tétele
pedig az egyik legmagasabb.

2015-ben ellenőrizni tervezett
főbb tevékenységi körök 
(kivonatosan):

• Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereske-
delme

• Nem szakosodott bolti vegyes kiskeres-
kedelem

• Csomagküldő, internetes kiskereskede-
lem

• Közúti áruszállítás
• Raktározás, tárolás
• Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás
• Éttermi, mozgó vendéglátás
• Vagyonkezelés (holding)
• Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe-

adása, üzemeltetése
• Munkaerő-kölcsönzés
• Személybiztonsági tevékenység

Az adózás rendje

A számviteli rend és a bizonylati fegyelem
vizsgálata során az adóhatóság a jogkö-
vetés elősegítése érdekében következe-
tesen feltárja, és szükség esetén szankci-
onálja a könyvek, nyilvántartások vezeté-
sének elmulasztását, a nyilvántartások és
benyújtott bevallások összegben való el-
térését, a bejelentési és adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztását, továbbá a bi-
zonylat kiállítás és iratmegőrzés szabálya-
inak be nem tartását. 

2013. január 1-jétől a jogszabályi felté-
teleknek megfelelő adózók immár a kis-
adózó vállalkozások tételes adója (KATA)

szabályai szerint is teljesíthetik adófizeté-
si kötelezettségüket, így az egyszerűsített
vállalkozói adón (EVA) túl ez az adónem
is választható alternatívát kínál. Az adóha-
tóság feladata, hogy az ellenőrzés eszkö-
zeivel is elősegítse az alternatív adózási
formákat választó adózók adókötelezett-
ségeinek jogszerű teljesítését.

Járulékok

Az ellenőrzések 2015-ben is elsősorban
a be nem jelentett alkalmazottak feltárá-
sára, a bejelentési, változás-bejelentési
kötelezettséget teljesítő, de bevallást be
nem nyújtó, a munkaerő-kölcsönzés
konstrukciójával a járulékfizetést kikerül-
ni igyekvő, a minimális járulékalap össze-
gét helytelenül megállapító, illetve a ma-
gas árbevétel és forgalom mellett kevés
számú munkavállalót foglalkoztató adó-
zókra irányulnak. (Attól tartok, a taxis
szakmában is van néhány ilyen „vál-
lalkozás”…) 

Az egyéni vállalkozók körében is foly-
tatni kell a bevallás benyújtását elmulasz-
tó, a tevékenységüket szüneteltető, de
egészségügyi szolgáltatási járulék kötele-
zettség alá be nem jelentkezett; vagy az
évek óta veszteséges adózók vizsgálatát.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó ellenőrzések
körében a 2015. évben is a költségvetés-
nek szándékosan kárt okozó, valamint a
jelentős jövedelmeket eltitkoló magánsze-
mélyek vizsgálata a hangsúlyos.

Az egyéni vállalkozók esetében különö-
sen a bevallási kötelezettségeiket nem

teljesítők, a több éve veszteséges vállal-
kozók, az aktív korban lévő magánszemé-
lyek, akik egyéni vállalkozói tevékenysé-
güket  megszüntették, és azóta nem nyi-
latkoznak semmiféle jövedelemről, illetve
az egyéni vállalkozóként több éven ke-
resztül a bevétellel közel azonos költsé-
get valló adózók kerülhetnek az adóható-
ság célkeresztjébe.

Készpénzforgalom 
ellenőrzése

A feketegazdaság alapeleme a készpénz-
forgalom, hiszen a banki átutalással telje-
sített ellenérték esetén az ügylet megtör-
ténte egyértelműen igazolható. Amennyi-
ben az adózók banki átutalással bonyolít-
ják ügyleteiket, ellenőrzési szempontból
azzal az eredménnyel jár, hogy a pénz-
mozgás az adóhatóság számára feltérké-
pezhető, vizsgálható. Az alanyi adómen-
tes (nem áfás) egyéni vállalkozók – köz-
tük a taxisok – egyelőre nem kötelezettek
vállalkozói számlát nyitni, de az utóbbi
években robbanásszerűen nőtt a bank-
kártyával fizető ügyfelek száma, amely be-
vétel a bankon keresztül realizálódik.  A
készpénzforgalom visszaszorítása így
nem indokolt, az szinte „magától” megtör-
ténik.

Online taxióra

Lapzártakor (03.05) még semmi konkré-
tum nem jelent meg az online taxiórák
esetleges bevezetéséről, ill ennek határ-
idejéről. Minden ezzel kapcsolatos
droszthír egyelőre a találgatások kategó-
riájába tartozik.
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Elsősorban a rohamosan fejlődő motor-
technika támasztotta követelmények (ki-
sebb hengerűrtartalom, alacsonyabb
károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb fo-
gyasztás, nagyobb teljesítmény) miatt az
alkalmazott korszerű motorolajok többsé-
ge szintetikus alapú (mesterséges nyers-
anyagok felhasználásával készül), vagy
legalább rész-szintetikus, a MOTUL eseté-
ben Technoszintetikus® minőségű. A
Technoszintetikus® minőségi kategória
egy Motul-szabadalom, és legalább 70%
szintetikus tartalmat garantál.

A 100% szintetikus termékkínálatot a
8100-as sorozatszám jelöli (pl. MOTUL

8100 X-Clean 5W40), ebben a családban
található a MOTUL motorolajok többsége,
a 6100-as sorozat Technoszintetikus® mi-
nőséget (pl. MOTUL 6100 Synergie+
10W40), míg a 4000-es sorozat ásványi
alapolajat jelöl.

Szintén a gépjárműmotorok fejlődése,
a dízelmotorokban turbófeltöltők, részecs-
keszűrők alkalmazása értékelte fel bizo-
nyos olajparaméterek jelentőségét:

150 Celsius fokon mért viszkozitás, az
úgynevezett alacsony, illetve magas
HTHS viszkozitás, vagy más néven a mo-
torolaj nyírásstabilitása. Az alacsonyabb
HTHS viszkozitás gazdaságos működést,

alacsony üzemanyag-fogyasztást, míg a
magas HTHS viszkozitás nagyobb védel-
met jelent a motorikus alkatrészek számá-
ra, hosszabb olajcsere-intervallumot (30-
40 000 km) tesz lehetővé. A gazdaságos
olajcsalád tagjait az olajok elnevezésben
az „Eco” tag jelöli.

Az úgynevezett SAPS szint, vagyis a
kén, foszfor hamu tartalom. 

A hagyományos technológiával előállí-
tott motorolajok hamutartalmát nem csök-
kentik (Full SAPS).

A közepes, illetve alacsony hamutartal-
mú (Mid SAPS, Low SAPS) termékeket a
„clean” illetve „clean+” elnevezés jelöli a

X: A korábbi jóváhagyás, "visszafelé" kompatibilis X: Jelenlegi jóváhagyás

A MOTUL autós motorolaj termékei

felelően. A dizájn erősen emlékeztet is a régi taxikra, a lemezek
alatt azonban már nem egy „megfáradt” dízel dohog. Bár az autó
nem zéró emissziós, hiszen egy úgynevezett range extender, a hi-
vatalos fogyasztása mégis elenyésző. A kerekeket két villanymo-
tor hajtja, ha pedig az akkucsomagokból kifogyna az erő, egy
egyliteres benzinmotor és több generátor segítségével tölti újra
a rendszer az elemeket. A taxi végsebessége 130 km/h, fogyasz-

tása 2,4 liter/100km, és a benzinmoto-
ros töltés segítségét igénybe véve akár 560 kilométert is képes
megtenni egyhuzamban. 

A járművet jelenleg London belvárosában tesztelik, aki hajlan-
dó szerepelni a promóciós videóban, annak elengedik a fuvar
árát. Mint megtudtuk, egyre többen vesznek részt e marketing ak-
cióban. Cash
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MOTUL termékek megnevezésében, és ki-
fejezetten dízel részecskeszűrős, illetve
szabályozott katalizátorral ellátott kipufogó-
rendszerekkel szerelt járművekhez fejlesz-
tették, alkalmazásuk az ilyen járműmotorok,
illetve részecskeszűrők, katalizátorok élet-
tartamát növeli jelentősen. A jelenleg ér-
vényben lévő környezetvédelmi normáknak
kizárólag kipufogógáz utókezelő rendsze-
rekkel ellátott járművek felelnek meg.

A jelenleg érvényben lévő autóipari kö-
vetelményeket az ACEA európai norma-
rendszere foglalja össze.

Az „A” illetve „B” kezdőbetűvel a benzin
vagy dízelmotorral szerelt személygépko-
csik, és könnyű tehergépkocsik motorola-
jaira vonatkozó előírásokat jelölik, „C” kez-
dőbetűvel pedig ugyanezen járművek dízel
részecskeszűrővel, illetve három utas sza-
bályozott katalizátorral szerelt változatait.

Az adott autógyártó előírásainak első-
sorban a nyírásstabilitásra (HTHS viszko-
zitás), illetve a hamutartalomra (SAPS) vo-
natkozó követelményeinek megfelelően
változik a betűjelet követő szám, az úgyne-
vezett „C-s” olajok esetében 1- 4 -ig.

Egy-egy motorolaj címkéjén a viszkozi-
tás indexen (10W40, 5W40) kívül a fenti
normák szerinti besorolás, illetve az adott
autógyártó által előírt norma kódja kínál
gyors eligazodást.

A MOTUL egyik fő erőssége, hogy ext-
rém minőségű motorolaj termékeket állít
elő, így néhány „általános termékkel” szá-
mos autógyártó előírásait képes kielégíte-
ni. A 6100 10W40 Synergie + például a
Mercedes Benz, a Volkswagen csoport, a
Renault, a BMW, az Opel, vagy akár a
PORSCHE szigorú elvárásainak is meg-
felel, a 8100 X-Clean 5W40 pedig a leg-

több dízel részecskeszűrővel szerelt
konstrukció egyedi műszaki igényeit is tel-
jesíti (Opel, Mercedes Benz, BMW, Ford,
Volkswagen, Renault, Porsche).

MOTUL 6100 Synergie+
10W40

A MOTUL 6100 Synergie+ 10W40 motor-
olaj már hosszú ideje különleges elismerés-
nek örvend a kenőolaj-ágazaton belül. Ez az
alacsony viszkozitású, az év minden hónap-
jában használható, Technoszintetikus®
motorolaj – többek között – kielégíti a Mer-
cedes-Benz 229.3, a Renault RN0710, és
VW 502 00 – 505 00 előírásokat, amivel
egyedüli termékként teljesíti az 5W40-es
viszkozitású követelményeket is. 

Számtalan autógyártói jóváha-
gyással rendelkező csúcstermék
A jelentős mértékű szintetikus összetevő
arány és az ehhez tartozó magas minő-
ség, valamint a 6100 Synergie+ 10W40
motorolaj jóváhagyásai megfelelnek egy
általános 5W40-es motorolaj viszkozitás-
nak. Mindez eredményezheti a futástelje-
sítménnyel arányos kopással összefüggő
olajfogyasztás mértékének jelentős csök-
kenését egy 5W40-es viszkozitású olajjal
összehasonlítva. Gazdaságossági oldalról
mindez azt jelenti, hogy a MOTUL 6100
Synergie+ 10W40 használata meggyőző-
en olcsóbb, mint egy 5W40-es viszkozitá-
sú olajé. A piacon jelenleg csak egyetlen
rész-szintetikus motorolaj felel meg az elő-
írásoknak az 5W40-es mezőnyben. A
MOTUL 6100 Synergie+ 10W40, amely a
legmagasabb minőséget képviselő ásvá-
nyi és szintetikus olajok keveréke, köny-
nyen elegyíthető mindenféle ásványi és

szintetikus kenőanyaggal. Kiemelkedő jel-
legzetességei abszolút mértékben is
csúcstermékké teszik a hivatalos autó-
gyártói jóváhagyásokon keresztül. Ez a
motorolaj ügyfeleink járműveiben, mint a
motor „testőre” működik.

A MOTUL 8100 X-clean 5W40 

A MOTUL a legmagasabb kenőolaj-kate-
góriában egyedülálló termékkel rendelke-
zik: nincs másik kenőanyaggyártó, mely
egyetlen termékkel képes az 5W40-es
viszkozitás tartományban ilyen széles au-
tógyártói jóváhagyássort felmutatni. A
MOTUL 8100 X-clean 5W40 autógyártói
jóváhagyásainak nagy száma használható-
ságát a járművek kiemelkedően széles kö-
re számára biztosítja.

Egy 5W40-es viszkozitású motorolaj
sokkal jobb kopás elleni védelmet garan-
tál, mint egy 5W30-as. Egy 5W30-as visz-
kozitású olaj előnyei általában kimerülnek
a kedvezőbb üzemanyag fogyasztásban. A
termék a járműgyártók jóváhagyásának
nagy számának megfelelően rendkívül
széles gépkocsikör számára nyújt minősé-
gi motorolajat.

Alacsony hamutartalom magas HTHS
viszkozitás mellett tökéletes védelmet nyújt
a kopással szemben még nyújtott szerviz-
intervallum esetén is, csökkentett üzem-
anyag-fogyasztás párosul csekély mértékű
párolgási veszteséggel, mindez alacsony
olajfogyasztást és maximális motorbelső-
tisztaságot eredményez. Más fontos jelleg-
zetessége ennek a motorolajnak a növelt
mértékű koromelnyelő készség, valamint
az olyan alternativ üzemanyagokkal való
összeférés, mint a biodízel ( B7 ),
bioethanol ( E85 ) és a gáz ( CNG ).
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Elsősorban a rohamosan fejlődő motor-
technika támasztotta követelmények (ki-
sebb hengerűrtartalom, alacsonyabb
károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb fo-
gyasztás, nagyobb teljesítmény) miatt az
alkalmazott korszerű motorolajok többsé-
ge szintetikus alapú (mesterséges nyers-
anyagok felhasználásával készül), vagy
legalább rész-szintetikus, a MOTUL eseté-
ben Technoszintetikus® minőségű. A
Technoszintetikus® minőségi kategória
egy Motul-szabadalom, és legalább 70%
szintetikus tartalmat garantál.

A 100% szintetikus termékkínálatot a
8100-as sorozatszám jelöli (pl. MOTUL

8100 X-Clean 5W40), ebben a családban
található a MOTUL motorolajok többsége,
a 6100-as sorozat Technoszintetikus® mi-
nőséget (pl. MOTUL 6100 Synergie+
10W40), míg a 4000-es sorozat ásványi
alapolajat jelöl.

Szintén a gépjárműmotorok fejlődése,
a dízelmotorokban turbófeltöltők, részecs-
keszűrők alkalmazása értékelte fel bizo-
nyos olajparaméterek jelentőségét:

150 Celsius fokon mért viszkozitás, az
úgynevezett alacsony, illetve magas
HTHS viszkozitás, vagy más néven a mo-
torolaj nyírásstabilitása. Az alacsonyabb
HTHS viszkozitás gazdaságos működést,

alacsony üzemanyag-fogyasztást, míg a
magas HTHS viszkozitás nagyobb védel-
met jelent a motorikus alkatrészek számá-
ra, hosszabb olajcsere-intervallumot (30-
40 000 km) tesz lehetővé. A gazdaságos
olajcsalád tagjait az olajok elnevezésben
az „Eco” tag jelöli.

Az úgynevezett SAPS szint, vagyis a
kén, foszfor hamu tartalom. 

A hagyományos technológiával előállí-
tott motorolajok hamutartalmát nem csök-
kentik (Full SAPS).

A közepes, illetve alacsony hamutartal-
mú (Mid SAPS, Low SAPS) termékeket a
„clean” illetve „clean+” elnevezés jelöli a

X: A korábbi jóváhagyás, "visszafelé" kompatibilis X: Jelenlegi jóváhagyás

A MOTUL autós motorolaj termékei

felelően. A dizájn erősen emlékeztet is a régi taxikra, a lemezek
alatt azonban már nem egy „megfáradt” dízel dohog. Bár az autó
nem zéró emissziós, hiszen egy úgynevezett range extender, a hi-
vatalos fogyasztása mégis elenyésző. A kerekeket két villanymo-
tor hajtja, ha pedig az akkucsomagokból kifogyna az erő, egy
egyliteres benzinmotor és több generátor segítségével tölti újra
a rendszer az elemeket. A taxi végsebessége 130 km/h, fogyasz-

tása 2,4 liter/100km, és a benzinmoto-
ros töltés segítségét igénybe véve akár 560 kilométert is képes
megtenni egyhuzamban. 

A járművet jelenleg London belvárosában tesztelik, aki hajlan-
dó szerepelni a promóciós videóban, annak elengedik a fuvar
árát. Mint megtudtuk, egyre többen vesznek részt e marketing ak-
cióban. Cash
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MOTUL termékek megnevezésében, és ki-
fejezetten dízel részecskeszűrős, illetve
szabályozott katalizátorral ellátott kipufogó-
rendszerekkel szerelt járművekhez fejlesz-
tették, alkalmazásuk az ilyen járműmotorok,
illetve részecskeszűrők, katalizátorok élet-
tartamát növeli jelentősen. A jelenleg ér-
vényben lévő környezetvédelmi normáknak
kizárólag kipufogógáz utókezelő rendsze-
rekkel ellátott járművek felelnek meg.

A jelenleg érvényben lévő autóipari kö-
vetelményeket az ACEA európai norma-
rendszere foglalja össze.

Az „A” illetve „B” kezdőbetűvel a benzin
vagy dízelmotorral szerelt személygépko-
csik, és könnyű tehergépkocsik motorola-
jaira vonatkozó előírásokat jelölik, „C” kez-
dőbetűvel pedig ugyanezen járművek dízel
részecskeszűrővel, illetve három utas sza-
bályozott katalizátorral szerelt változatait.

Az adott autógyártó előírásainak első-
sorban a nyírásstabilitásra (HTHS viszko-
zitás), illetve a hamutartalomra (SAPS) vo-
natkozó követelményeinek megfelelően
változik a betűjelet követő szám, az úgyne-
vezett „C-s” olajok esetében 1- 4 -ig.

Egy-egy motorolaj címkéjén a viszkozi-
tás indexen (10W40, 5W40) kívül a fenti
normák szerinti besorolás, illetve az adott
autógyártó által előírt norma kódja kínál
gyors eligazodást.

A MOTUL egyik fő erőssége, hogy ext-
rém minőségű motorolaj termékeket állít
elő, így néhány „általános termékkel” szá-
mos autógyártó előírásait képes kielégíte-
ni. A 6100 10W40 Synergie + például a
Mercedes Benz, a Volkswagen csoport, a
Renault, a BMW, az Opel, vagy akár a
PORSCHE szigorú elvárásainak is meg-
felel, a 8100 X-Clean 5W40 pedig a leg-

több dízel részecskeszűrővel szerelt
konstrukció egyedi műszaki igényeit is tel-
jesíti (Opel, Mercedes Benz, BMW, Ford,
Volkswagen, Renault, Porsche).

MOTUL 6100 Synergie+
10W40

A MOTUL 6100 Synergie+ 10W40 motor-
olaj már hosszú ideje különleges elismerés-
nek örvend a kenőolaj-ágazaton belül. Ez az
alacsony viszkozitású, az év minden hónap-
jában használható, Technoszintetikus®
motorolaj – többek között – kielégíti a Mer-
cedes-Benz 229.3, a Renault RN0710, és
VW 502 00 – 505 00 előírásokat, amivel
egyedüli termékként teljesíti az 5W40-es
viszkozitású követelményeket is. 

Számtalan autógyártói jóváha-
gyással rendelkező csúcstermék
A jelentős mértékű szintetikus összetevő
arány és az ehhez tartozó magas minő-
ség, valamint a 6100 Synergie+ 10W40
motorolaj jóváhagyásai megfelelnek egy
általános 5W40-es motorolaj viszkozitás-
nak. Mindez eredményezheti a futástelje-
sítménnyel arányos kopással összefüggő
olajfogyasztás mértékének jelentős csök-
kenését egy 5W40-es viszkozitású olajjal
összehasonlítva. Gazdaságossági oldalról
mindez azt jelenti, hogy a MOTUL 6100
Synergie+ 10W40 használata meggyőző-
en olcsóbb, mint egy 5W40-es viszkozitá-
sú olajé. A piacon jelenleg csak egyetlen
rész-szintetikus motorolaj felel meg az elő-
írásoknak az 5W40-es mezőnyben. A
MOTUL 6100 Synergie+ 10W40, amely a
legmagasabb minőséget képviselő ásvá-
nyi és szintetikus olajok keveréke, köny-
nyen elegyíthető mindenféle ásványi és

szintetikus kenőanyaggal. Kiemelkedő jel-
legzetességei abszolút mértékben is
csúcstermékké teszik a hivatalos autó-
gyártói jóváhagyásokon keresztül. Ez a
motorolaj ügyfeleink járműveiben, mint a
motor „testőre” működik.

A MOTUL 8100 X-clean 5W40 

A MOTUL a legmagasabb kenőolaj-kate-
góriában egyedülálló termékkel rendelke-
zik: nincs másik kenőanyaggyártó, mely
egyetlen termékkel képes az 5W40-es
viszkozitás tartományban ilyen széles au-
tógyártói jóváhagyássort felmutatni. A
MOTUL 8100 X-clean 5W40 autógyártói
jóváhagyásainak nagy száma használható-
ságát a járművek kiemelkedően széles kö-
re számára biztosítja.

Egy 5W40-es viszkozitású motorolaj
sokkal jobb kopás elleni védelmet garan-
tál, mint egy 5W30-as. Egy 5W30-as visz-
kozitású olaj előnyei általában kimerülnek
a kedvezőbb üzemanyag fogyasztásban. A
termék a járműgyártók jóváhagyásának
nagy számának megfelelően rendkívül
széles gépkocsikör számára nyújt minősé-
gi motorolajat.

Alacsony hamutartalom magas HTHS
viszkozitás mellett tökéletes védelmet nyújt
a kopással szemben még nyújtott szerviz-
intervallum esetén is, csökkentett üzem-
anyag-fogyasztás párosul csekély mértékű
párolgási veszteséggel, mindez alacsony
olajfogyasztást és maximális motorbelső-
tisztaságot eredményez. Más fontos jelleg-
zetessége ennek a motorolajnak a növelt
mértékű koromelnyelő készség, valamint
az olyan alternativ üzemanyagokkal való
összeférés, mint a biodízel ( B7 ),
bioethanol ( E85 ) és a gáz ( CNG ).
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MOTUL 8100 X-clean 5W-30
FE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A MOTUL-ról

Az egész világot figyelembe véve a kenő-
anyaggyártók közül a MOTUL került re-
gisztrálásra először, 1853-ban az Egyesült
Államokban. Aligha található olyan kenő-
anyagmárka, amelynek története a belső-
égésű motorok fejlődéstörténetéhez szo-
rosabban kapcsolódna, mint a MOTUL. A
mai élvonalat jelentő kenőanyagmárka a ki-
emelkedő kenési tulajdonságokkal rendel-
kező, speciális know-how-ra épülő, észter
bázisú, teljesen szintetikus olajairól ismert.
A MOTUL az összes gyártómű valamennyi
jóváhagyásával rendelkezik. A vállalat a pá-
rizsi központjában - a kifogástalan minő-
ség garantálhatósága érdekében - egy he-
lyen gyártja termékeit. Világszerte közel
100 további képviselet teszi a MOTUL-t a
kenőanyag szegmens globális szereplőjé-
vé. A térség más országaihoz hasonlóan
Magyarországon is kizárólag olyan javító
szervizeken és szakkereskedéseken ke-
resztül történik a termékek értékesítése,
ahol megalapozott szakmai ismertetést és
tanácsokat is kapnak az érdeklődők. A
személyfuvarozók nagykereskedelmi áron
történő kiszolgálását, a magyarországi im-
portőr támogatásával az alkatrész kereske-
delemben hosszú ideje, jól ismert
Schlosser Kft. végzi (Telefon: +36 1 237
0279, E-mail: info@schlosserkft.hu, Cím:
1138 Budapest, Váci út 136/a).
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MOTUL 8100 X-clean 5W-30
FE

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

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

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

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

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

ból a Magyarországon egyre inkább terje-
dőben lévő gázüzem (LPG, CNG) is.
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meg a többi terméktől, és az adott autó-
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azonosítja. Általában a jóváhagyási norma
kód szerepel az autógyártók által az autó-
val együtt szállított kezelési útmutatóban,
a kód azonossága az egyértelmű megfele-
lést igazolja.
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EURO-4/5 emissziós normáknak is megfe-
lelő konstrukciók által megkövetelt alacsony
hamutartalommal (low SAPS), magas nyí-
rásstabilitással (HTHS viszkozitás), illetve a
30 000 kilométernyi szerviz intervallumon
belül végig stabil tulajdonságaival tűnik ki a
piacon elérhető többi termék közül.

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

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

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

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

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

A karbantartó szerekhez tartoznak még
a kiterjedt felhasználási területen  használ-
ható hidraulika folyadékok (MULTI HF),
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lengéscsillapítókban, kabrió tetőmozgató
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A MOTUL-ra jellemző igen széles ter-
mékválaszték nem mutatható be e rövid
tanácsadó cikk terjedelmi keretei között, a
felsorolt és további termékekről informá-
ció a www.motul.hu található.

A MOTUL-ról

Az egész világot figyelembe véve a kenő-
anyaggyártók közül a MOTUL került re-
gisztrálásra először, 1853-ban az Egyesült
Államokban. Aligha található olyan kenő-
anyagmárka, amelynek története a belső-
égésű motorok fejlődéstörténetéhez szo-
rosabban kapcsolódna, mint a MOTUL. A
mai élvonalat jelentő kenőanyagmárka a ki-
emelkedő kenési tulajdonságokkal rendel-
kező, speciális know-how-ra épülő, észter
bázisú, teljesen szintetikus olajairól ismert.
A MOTUL az összes gyártómű valamennyi
jóváhagyásával rendelkezik. A vállalat a pá-
rizsi központjában - a kifogástalan minő-
ség garantálhatósága érdekében - egy he-
lyen gyártja termékeit. Világszerte közel
100 további képviselet teszi a MOTUL-t a
kenőanyag szegmens globális szereplőjé-
vé. A térség más országaihoz hasonlóan
Magyarországon is kizárólag olyan javító
szervizeken és szakkereskedéseken ke-
resztül történik a termékek értékesítése,
ahol megalapozott szakmai ismertetést és
tanácsokat is kapnak az érdeklődők. A
személyfuvarozók nagykereskedelmi áron
történő kiszolgálását, a magyarországi im-
portőr támogatásával az alkatrész kereske-
delemben hosszú ideje, jól ismert
Schlosser Kft. végzi (Telefon: +36 1 237
0279, E-mail: info@schlosserkft.hu, Cím:
1138 Budapest, Váci út 136/a).
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1. Kinek a felelőssége – kit büntet meg a
rendőr –, ha a taxiban az utasnak nincs
bekötve a biztonsági öve?
a) A taxis felelőssége, őt bünteti meg a rendőr.
b) Az utas felelőssége, az utas számíthat pénz-
büntetésre.
c) Mindketten felelősek, mindketten büntetés-
re számíthatnak. Juhász Péter

2. Megállhat–e a taxis az
ilyen táblával megjelölt vá-
rakozóhelyen, ha nem
mozgássérült utast visz?
a) Igen.
b) Csak a be- és kiszállás ide-

jére. 
c) Bármeddig ott tartózkodhat, ha a taxiban,
vagy a taxi mellett marad, de ha mozgássérült ér-
kezik, akkor haladéktalanul elhagyja a parkolót.

Juhász Péter

3. Mi a taxi helyes rögzítési
módja, ha a taxis egy ilyen
táblával jelzett helyen, az
úttest szélén várakozik?
a) Üresbe kapcsol, behúzza a
kéziféket és a kerekeket a jár-

daszegéllyel párhuzamosan állítja.
b) Behúzza, a kéziféket, hátramenetbe kap-
csol és az első kerekek elé téglát vagy követ
tesz. 
c) Behúzza a kéziféket, az I-es sebességi foko-
zatba kapcsol és a kerekeket a járdaszegély-
nek kormányozza.

4. A gyorsítósávról hajt az autópálya jobb
szélső forgalmi sávjába. Milyen irányba
kapcsolja taxija az irányjelző készülékét?
a) Jobbra. 
b) Balra. 

5. Mi a teendője, ha kátyús útszakaszhoz
érkezik?

a) Sebességét jelentősen mérsékli, visszakap-
csol, és lassú menetben kerülgeti a gödröket. 
b) Nem változtat taxija tempóján, de a korábbi-
nál magasabb sebességfokozatba kapcsol,
hogy kímélje a gumikat és a futóművet. 
c) Intenzíven gyorsít, hogy a kerekek az így ka-
pott lendülettől átrepüljenek a gödrök fölött.

6. Mit jelez a táblakombiná-
ció?
a) Az útkereszteződésben
csak a kerékpárosoknak van
elsőbbségadási kötelezettsé-
ge a keresztező járműforgalom
részére. 
b) Az elsőbbségadási kötele-

zettség a kerékpárosokra nem vonatkozik. 
c) A járművezetőknek fokozottan számolniuk
kell elsőbbséggel rendelkező kerékpárosok
keresztirányú közlekedésére. 

7. Milyen vi-
lágítást kell
kapcsolnia
a képen lát-
ható látási
viszonyok
mellett?
a) Helyzetjel-
ző lámpákat
és tompított
fényszórókat. 
b) Ködfényszórókat. 
c) Nappali menetjelző lámpákat.

8. Hol kell elsőbbséget ad-
nia a szembejövő jármű ré-
szére, ha a jelzőtábla felől
érkezik az útszűkület bejá-
ratához?
a) Az útszűkületbe való behaj-

tás előtt. 
b) Az útszűkületben. 

9. Közlekedhet-e a kerékpárúton a képen
látható triciklivel?

a) Csak lakott területen. 
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem.

10. A „Várakozóhely” tábla, illetve az út-
burkolati jel azt jelzi, hogy parkolás céljá-
ból megállított autójának első kerekeivel
a járdára kell hajtani. Hogyan kell eleget
tennie a jelzésnek?
a) Nagy gázt ad és mindkét első kerékkel egy-
szerre felugrat a járdára. 

b) Lendületből és minél kisebb szögben – a
gumiknak csak az egyik oldalával – hajt fel a
járdára. 
c) Az I-es sebességfokozatban, a szokásosnál
nagyobb gázadással, csúsztatott kuplunggal
lassan ugrat fel a járdára úgy, hogy a gumik tel-
jes futófelülete ütközzön a szegélyhez.

11. Szabad-e a gyalogosoknak a kilátást
gátló jármű vagy más akadály mögül az
úttestre lépni?
a) Igen,
kellő körül-
tek in tés -
sel bárhol
és bármi-
kor, ha
nem ve-
szélyezte-
tik saját
maguk és
mások biztonságát.
b) Csak ott, ahol a járművekkel szemben el-
sőbbségük van, és előtte meggyőződtek az át-
haladás veszélytelenségéről. 
c) Nem. 

12. Jobbra bekanyarodás esetében figyel-
men kívül kell-e hagyni az úttesten burko-
lati jellel kijelölt kerékpáros nyomot?

a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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A Groupama Aréna Sky Boxában,
exkluzív partin látta vendégül a Főtaxi
a Danubius szállodalánc front office
managereit és családtagjait.

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

Együtt ünnepelt a FEgyütt ünnepelt a Főtőtaxi axi 
és a Danubius Hoés a Danubius Ho ttels Grels Groupoup

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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lágháborúk és gazdasági válságok sem gátolhatták meg folya-
matos működését. 

Ma már a Főtaxi Zrt. kilencszáznál is több taxival végzi a sze-
mélyszállítási szolgáltatást a fővárosban és az agglomeráció-
ban. A flotta méretének, valamint a felkészült munkatársaknak
köszönhetően gyorsan, pontosan és minden téren megbízha-
tóan áll a Főtaxi utasai rendelkezésére.

Haltenberger Samu áldozatos munkája nélkül mindez nem
valósulhatott volna meg, így őt most is, és mindig köszönet il-
leti.

Szunomár Tibor vezérigazgató és Kirschner
Béla Haltenberger-unoka az emléktábla előtt
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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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lágháborúk és gazdasági válságok sem gátolhatták meg folya-
matos működését. 

Ma már a Főtaxi Zrt. kilencszáznál is több taxival végzi a sze-
mélyszállítási szolgáltatást a fővárosban és az agglomeráció-
ban. A flotta méretének, valamint a felkészült munkatársaknak
köszönhetően gyorsan, pontosan és minden téren megbízha-
tóan áll a Főtaxi utasai rendelkezésére.

Haltenberger Samu áldozatos munkája nélkül mindez nem
valósulhatott volna meg, így őt most is, és mindig köszönet il-
leti.

Szunomár Tibor vezérigazgató és Kirschner
Béla Haltenberger-unoka az emléktábla előtt
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

FIGYELEM FELHÍVÁS TAXISOK RÉSZÉRE
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Ami gyanút ébreszthet:

Köszönjük együttm ködését!
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Tisztelt Hölgyem/Uram!
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Ami gyanút ébreszthet:

Köszönjük együttm ködését!
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Gasztronómia

Tisztelt kollégák!

Lassan elmúlik a gyenge tél, s várjuk a ta-
vaszt, de így tél végén volt még egy ünne-
pünk, melyet a világ keleti felén nagy becs-
ben tartanak, ez pedig a Holdújév. 

Tehát februárban átléptünk a Juh évébe,
s az ünnep alkalmából meghívást kaptam a

Mongol Nagykövetségre, az

újévi ünnepségre. Megtisztelő volt
Togszzsargal Gandi nagykövet asszonnyal
együtt ünnepelni az újévet, s kóstolni ün-
nepi ételeiket. Ezen alkalommal egész bir-

kát főznek meg, s nagy tálon kínálják, a há-
zigazda a becses vendégnek saját késével
szel a birka húsából, fehér faggyújából, s kí-
nálja kézből, kézbe. Mellette süteményes-tá-
lak állnak gazdagon, emeletesre megrakva,
cukorkákkal díszítve. A másik nemzeti étel a
„bóc”, ami egy gőzben párolt húsostáska,
amiből igen sokat meg lehet enni, s fo-
gyasztani mellé a jó mongol gabonavodkát,
az „arhit”. Erről a húsos gőzgombócról már
régebben is írtam e lap hasábjain. 

Nos, az ünnep után már a magyar konyha
következett, s egy este egy gyors vacsorát
készítettem: fűszeres tarjaszeletet sütöttem
meg libazsíron, mellette pár szelet feketeer-
dei sonkát, amit ráhelyeztem a szeletre, s
készítettem egy ragut hozzá. A ragu úgy ké-
szült, hogy kevés olíván pároltam hagymát,

zöldborsót, gombát, kockázott kápia-
paprikát, sóztam, borsoztam. Párolás köz-
ben kevés paradicsomlét adtam hozzá, sűrű
szaftig pároltam, addigra meg is puhult. Tá-
lalásnál a hússzeletre kerül a sonka, mellé
gazdagon a ragu, sült burgonya körítéssel,
s egy finom, hideg, száraz, nagyrédei kék-
frankos rosét kínáltam hozzá. 

Kellemes ízek, finom falatok voltak, s ha
kipróbáljátok, hát fakanalas jó étvágyat kívá-
nok!

Soós István City22

A tél vége az utolsó pillanat arra, hogy ha-
gyományainkhoz híven a disznóságokkal és
a kolbásztöltéssel foglalkozzunk. Közép-Eu-
rópa legjobb kolbászát már évekkel ezelőtt
ismertettem veletek. Nem azt szeretném új-
ra elmesélni. Eddigi írásaim egy kicsit az el-
feledett ételekről, a nemzetiségi specialitá-
sok sokszínűségéről, a közeli országok
konyhánkhoz jól illeszkedő specialitásairól
szóltak. 

Most arra gondoltam, egy spéci szarvas-
kolbászt és a sonka, a sertéshús, és a sza-
lonna füstölés előtti pácolását mutatom be.
Február végén ez még aktuális. 

Először a szarvas-kolbászt nézzük! A
fűszerek, a hús mennyiségét 10 kg kolbász
elkészítéséhez mértük. Első lépés az előké-
szítés. Vadhúsról lévén szó, háromszoros
merülős, majd folyóvizes mosás. A húst hi-
deg, kb. 0 fok körüli száraz helyiségben
másfél-két napot szikkasztjuk. Fel lehet
akasztani. Én az üzemen kívüli ruhaszárítóra
tettem. A következő lépés a darálás, vala-
mint a visszamérés. Fontos ellenőrző műve-
let ez, a fűszerek, és a só miatt pontosan
10 kg-nak kell lenni a húsnak és zsírszalon-
nának együtt. Ezután kimérjük a paprikát,
köménymagot, sót, szerecsendiót, kiszámol-
juk és ledaráljuk a 100 gerezd fokhagymát,
hozzáöntjük a 2 dl vörösbort. Ezután két ré-
tegben szétkenjük a boros fokhagymát és
rászórjuk a fűszerkeveréket. Majd kézzel ad-
dig gyúrjuk, forgatjuk, míg a hideg hús fel
nem melegszik kézmelegre. Ezután kb. egy
napig ugyanitt, a hideg helyiségben állni
hagyjuk. Másnap, töltés előtt, a jól össze-
érett húst újra kézmelegre gyúrjuk, és kez-
dődhet a töltés. A 96 m-es belet javaslom
megvenni. Felhasználás előtt egy langyos-
vizes mosás nem árt, ezután kézmeleg
hagymás vízbe tesszük és kezdhetjük a töl-
tést. Ízlés szerinti méretre töltjük, majd a
szárítóra akasztjuk és másfél-két napot szik-
kasztjuk. A füstölés következik. Jó, ha ezt
profi füstölő-mesterre bízzuk, mert ha nem
így történik, elronthatjuk esetleg, amit alkot-
tunk. Igazi a termék egy hónap elteltével
lesz. Ekkor már éles késsel történő vágás
esetén vágatának márvány-mintásnak kell
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nagykövet
asszonnyal

Egész
birka és
sütemé-
nyek

Készül a ragu

Sül a tarja és a sonka

Tarja sonkával, raguval és
sült burgonyával, tálalva
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lennie. Azt hiszem, mindent elmondtam, ta-
lán csak egyet nem. Darálni 5-8-as lukmére-
tű darálóval kell. Van, aki a 8-asra esküszik,
én 5-össel csináltam.

Hozzávalók:
4 kg szarvascomb
2 kg lapocka
4 kg hasaalja és tokaszalonna
20 dkg (legolcsóbb!!) kősó
5 dkg erős szegedi paprika
13 dkg édes-nemes paprika
3 dkg őrölt kömény
1,5 teáskanál őrölt, vagy inkább reszelt

szerecsendió
100 gerezd magyar fokhagyma
2 dl száraz vörösbor
1 csomag 96 m-es bél (ennek egyharma-

da elég)

Következik a sonka, és szalonna-páco-
lás. Régi szakácskönyvek valószínűleg a
következő mondattal indítanának: „Végy egy
fél sertést!” Ezt mi is így csináltuk. Gazda-
ságilag kb. így éri meg. Kétféle pácolást al-
kalmaztunk Az első a hagyományos, sós pá-
colás, a másik az alpesi. A lapockából és
combból sonkákat készítettünk. Elkülönítet-
tük a csülköt és a zsírszalonnát, valamint a
karajt. A karaj hosszú részét felszeleteltük a
rövid oldalból angolszalonna lett. Először
erdélyi sóval és kevés pácsóval alaposan
bedörzsöltük a húsokat és szalonnákat.
Ezeket naponta forgattuk és a keletkezett
lével locsolgattuk Két hét múlva felfőztük a
páclét. Kereskedelemben kapható sonka-
pác-fűszerkeverék. 6 liter vízben félzacskó-
nyi fűszerkeveréket beletettünk sóval és ki-
egészítettük két evőkanál csípős pirospapri-
kával, 2 fej hagymával és 1 fej fokhagymá-
val. Felforralás után, amikor lehűlt, rászűr-
tük a húsra. Ebben állt a hús még 3 hétig.
Naponta forgattuk, hogy minden részét kel-
lően átjárják az illatos ízek. Három hét eltel-
te után a húsokat kivettük, lemostuk, kötöz-
tük és felakasztottuk szikkadni. Két-három
nap múlva jön a füstölés, természetesen is-
mét a jól bevált profira bízva. Füstölés után
is hűvös, szellős helyen szikkasztjuk, szel-
lőztetjük még. Ezután jöhet a fogyasztás, fő-
zés. A többi légmentesen csomagolva me-
het a mélyhűtőbe, hogy nehogy keményre
szikkadjon. Hisz manapság már csak keve-
sen rendelkeznek a régi hideg „spájz”-zal.
És aztán húsvétkor így fogunk igazán finom,
jó minőségű sonkával ünnepelni. Tegyétek
ezt ti is, nem bánjátok meg. 

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívá-
nok! 

Sanyi City231

Sport
Egy sajnálatos jelenséghez, ellentmondás-
hoz szeretném a gondolataimat elétek tárni.
Bízom abban, hogy valamilyen módon eljut
az illetékesekig. Mi is ez?

Gondolom, nincs az országban ember,
aki ne látná, a sport általában, de különö-

sen a futball mennyi támogatást kap az ál-
lamtól. Sokan vitatják is az ügy igazságos-
ságát. Én nem, teljes mértékben támoga-
tom! Épülnek a stadionok, áramlik a pénz
az utánpótlásba, és a sikerek mégis elma-
radnak. Folyik a vita az okokról. Én azon-
ban nem erről szólnék. Van ennél látványo-
sabb probléma. A nézőszám! Ifjú korom-
ban a Fradi-BKV Előre úttörő I. bajnoki
mérkőzését kb. annyian nézték hátul a „to-
pogón”, mint a mai kupameccset fogják
(2015. 03. 04.) az új, gyönyörű arénában.
Mi ennek az oka? Néhány dolgot megvilá-
gítanék.

1. A jegy ára: brutális! A régi stadionba
(FTC) 1500 Ft körül lehetett bejutni. Most
ugyanez min. 3000 Ft. A körülmények le-
het, hogy ezt az árat alátámasztják, a lehe-
tőségek nem. Nem keressük az eddigi fize-
tésünk dupláját.

2. Nem a scanerrel van probléma. Azt
már sokan elfogadják. Miért nem vehetek 2-
3 jegyet? Hogyan vigyem ki a ritkán a fővá-
rosban járó barátaimat, gyerekeimet stb.?
Nesze neked családi program!

3. Miért tiltjuk ki az alkalmi szurkolókat, a
futball semleges barátait? Régen megfor-
dultam Kispesten, Újpesten, az MTK pá-
lyán, gond nélkül. Most a Kispest pályán a
meccs napján nem lehetett jegyet venni, a
TV-ben meg láthattuk a „hatalmas” 900 fő
körüli „Mókus őrsöt”. Érthetetlen!

4. Miért nem kötelező a kerületi iskolák-
nak ingyen, vagy extra kedvezményes jegyet
adni? Hogy lesznek itt később törzsszurko-
lók?

5. A másik elképesztő hülyeség: a
meccs napján 500 Ft felárral vehettem vol-
na jegyet az érvényes kártyámmal! Vérig
sértettek 500-ért, hazamentem. A bajnokin
2000-en sem voltak. Ez őrület! Egy Fradi
pályán a 2000 szurkolóból 500-an vettek
jegyet a mérkőzés napján a pénztárnál. Há-
nyan mentek haza, mint én?! Elképesztő
pofátlan érzéketlenség! Ennyinek kellene
lenni a diákjegynek! Ezt javaslom is beve-
zetni.

Befejezésül szóljunk a megoldásról.
Egyetértek az általános rendteremtéssel.
Gyűlölöm az erőszakos, félelemkeltő visel-
kedést, személyiséget sértő szavakat. Cse-
lekedni kell. Minden fenti ellentmondás elle-
nére ki kell menni a pályákra, be kell tudni
bizonyítani, hogy a „csodálatos közönség”
nem szed szét metrószerelvényeket, nem
verekszik minden ok nélkül, nem gyűlöli az
ellenfelet. Ellenkezőleg, tiszteli azt, és a
sportot, a nemes versengést.  A klubok ve-
zetőinek nincs más dolga, mint észrevenni
a jogos kritikát és cselekedni.

Tisztelettel: 
PSV
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Drágul a taxidroszt
A Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Tu-
risztikai Bizottságának döntése szerint „a fő-
város területén működtetett taxigépkocsik
után a 2005. április 1-től 2006. március 31-
ig terjedő időszakra a gépkocsinként fizeten-
dő taxiállomás-használati díjat 19 000 Ft +
ÁFA (bruttó 23 750) összegben hagyja jóvá.”

Pedig egy évvel azelőtt még a drosztok „ut-
cabútorai” reklámfelületének bérbeadása
nyomán a drosztdíj csökkenését vizionálta a
bizottság….

Taxis szabályok
„A hatóságok egyre magasabbra emelik a
mércét a taxis szakmába lépők számára …
minden harmadik évben felülvizsgálják a taxi-
engedélyek számát, azaz egy keresleti vizsgá-
latot végeznek. Ez egy jó rendszer! – vélik
sokan a taxis szakmában. … A politikusok úgy
vélték, hogy a taxi koncepciója magában fog-
lalja a mögötte álló telefonközpontot is, és az
éjjel-nappali szolgáltatást a hét minden nap-
ján. … Nincsenek magányos farkasok. … Min-
denki, akivel találkoztunk úgy vélte, hogy a
központhoz tartozás kényszer helyes dolog,
mert ez legalább a legrosszabb szerencselo-
vagokat elriasztja. … Meg akarják menteni a
szakma becsületét. … Manapság már tényleg
több mint elég a taxik száma, mégis a taxi-
szolgáltatás romlásáról panaszkodnak az em-
berek. A politikusok engedtek a köznyomás-
nak, és úgy döntöttek, hogy megemelik az
ágazatba lépéshez szükséges tudásszintet.
Mindenkinek, aki taxit szeretne vezetni – füg-
getlenül attól, hogy tulajdonos, vagy alkalma-
zott sofőr –, kiegészítésként le kell tennie
egy szabályismereti és gyakorlati vizsgát. …
évente egyszer megvizsgálják az összes, taxi-
vezetői engedéllyel rendelkező sofőr egész-
ségét. Évente egyszer összevetik a névsoru-
kat a bűnügyi nyillvántartással. A taxivezetők
jogosítványába ötévenként új fényképet kell
rakni. … Tény, hogy a hatóságoknak most
sokkal nagyobb rálátásuk van a sofőrökre,
mint korábban volt” – írta a Taxisok Világa
1995-ben (!), vagyis húsz évvel ezelőtt Új
Zéland fővárosa, Wellington taxiszolgál-
tatásáról…

Erről írt a Taxisok Világa 
2005 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 
1995 márciusában

20 éve történt

Mikor egy szúnyog száll az egyik
golyódra....

....ráébredsz, hogy meg lehet oldani
az ügyeket erõszak nélkül is.

* * *

– Tessék mondani, kártyával lehet fi-
zetni ?

– Természetesen.
– Akkor egy ászból és egy királyból

tud visszaadni?
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Gasztronómia

Tisztelt kollégák!

Lassan elmúlik a gyenge tél, s várjuk a ta-
vaszt, de így tél végén volt még egy ünne-
pünk, melyet a világ keleti felén nagy becs-
ben tartanak, ez pedig a Holdújév. 

Tehát februárban átléptünk a Juh évébe,
s az ünnep alkalmából meghívást kaptam a

Mongol Nagykövetségre, az

újévi ünnepségre. Megtisztelő volt
Togszzsargal Gandi nagykövet asszonnyal
együtt ünnepelni az újévet, s kóstolni ün-
nepi ételeiket. Ezen alkalommal egész bir-

kát főznek meg, s nagy tálon kínálják, a há-
zigazda a becses vendégnek saját késével
szel a birka húsából, fehér faggyújából, s kí-
nálja kézből, kézbe. Mellette süteményes-tá-
lak állnak gazdagon, emeletesre megrakva,
cukorkákkal díszítve. A másik nemzeti étel a
„bóc”, ami egy gőzben párolt húsostáska,
amiből igen sokat meg lehet enni, s fo-
gyasztani mellé a jó mongol gabonavodkát,
az „arhit”. Erről a húsos gőzgombócról már
régebben is írtam e lap hasábjain. 

Nos, az ünnep után már a magyar konyha
következett, s egy este egy gyors vacsorát
készítettem: fűszeres tarjaszeletet sütöttem
meg libazsíron, mellette pár szelet feketeer-
dei sonkát, amit ráhelyeztem a szeletre, s
készítettem egy ragut hozzá. A ragu úgy ké-
szült, hogy kevés olíván pároltam hagymát,

zöldborsót, gombát, kockázott kápia-
paprikát, sóztam, borsoztam. Párolás köz-
ben kevés paradicsomlét adtam hozzá, sűrű
szaftig pároltam, addigra meg is puhult. Tá-
lalásnál a hússzeletre kerül a sonka, mellé
gazdagon a ragu, sült burgonya körítéssel,
s egy finom, hideg, száraz, nagyrédei kék-
frankos rosét kínáltam hozzá. 

Kellemes ízek, finom falatok voltak, s ha
kipróbáljátok, hát fakanalas jó étvágyat kívá-
nok!

Soós István City22

A tél vége az utolsó pillanat arra, hogy ha-
gyományainkhoz híven a disznóságokkal és
a kolbásztöltéssel foglalkozzunk. Közép-Eu-
rópa legjobb kolbászát már évekkel ezelőtt
ismertettem veletek. Nem azt szeretném új-
ra elmesélni. Eddigi írásaim egy kicsit az el-
feledett ételekről, a nemzetiségi specialitá-
sok sokszínűségéről, a közeli országok
konyhánkhoz jól illeszkedő specialitásairól
szóltak. 

Most arra gondoltam, egy spéci szarvas-
kolbászt és a sonka, a sertéshús, és a sza-
lonna füstölés előtti pácolását mutatom be.
Február végén ez még aktuális. 

Először a szarvas-kolbászt nézzük! A
fűszerek, a hús mennyiségét 10 kg kolbász
elkészítéséhez mértük. Első lépés az előké-
szítés. Vadhúsról lévén szó, háromszoros
merülős, majd folyóvizes mosás. A húst hi-
deg, kb. 0 fok körüli száraz helyiségben
másfél-két napot szikkasztjuk. Fel lehet
akasztani. Én az üzemen kívüli ruhaszárítóra
tettem. A következő lépés a darálás, vala-
mint a visszamérés. Fontos ellenőrző műve-
let ez, a fűszerek, és a só miatt pontosan
10 kg-nak kell lenni a húsnak és zsírszalon-
nának együtt. Ezután kimérjük a paprikát,
köménymagot, sót, szerecsendiót, kiszámol-
juk és ledaráljuk a 100 gerezd fokhagymát,
hozzáöntjük a 2 dl vörösbort. Ezután két ré-
tegben szétkenjük a boros fokhagymát és
rászórjuk a fűszerkeveréket. Majd kézzel ad-
dig gyúrjuk, forgatjuk, míg a hideg hús fel
nem melegszik kézmelegre. Ezután kb. egy
napig ugyanitt, a hideg helyiségben állni
hagyjuk. Másnap, töltés előtt, a jól össze-
érett húst újra kézmelegre gyúrjuk, és kez-
dődhet a töltés. A 96 m-es belet javaslom
megvenni. Felhasználás előtt egy langyos-
vizes mosás nem árt, ezután kézmeleg
hagymás vízbe tesszük és kezdhetjük a töl-
tést. Ízlés szerinti méretre töltjük, majd a
szárítóra akasztjuk és másfél-két napot szik-
kasztjuk. A füstölés következik. Jó, ha ezt
profi füstölő-mesterre bízzuk, mert ha nem
így történik, elronthatjuk esetleg, amit alkot-
tunk. Igazi a termék egy hónap elteltével
lesz. Ekkor már éles késsel történő vágás
esetén vágatának márvány-mintásnak kell
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nagykövet
asszonnyal

Egész
birka és
sütemé-
nyek

Készül a ragu

Sül a tarja és a sonka

Tarja sonkával, raguval és
sült burgonyával, tálalva
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lennie. Azt hiszem, mindent elmondtam, ta-
lán csak egyet nem. Darálni 5-8-as lukmére-
tű darálóval kell. Van, aki a 8-asra esküszik,
én 5-össel csináltam.

Hozzávalók:
4 kg szarvascomb
2 kg lapocka
4 kg hasaalja és tokaszalonna
20 dkg (legolcsóbb!!) kősó
5 dkg erős szegedi paprika
13 dkg édes-nemes paprika
3 dkg őrölt kömény
1,5 teáskanál őrölt, vagy inkább reszelt

szerecsendió
100 gerezd magyar fokhagyma
2 dl száraz vörösbor
1 csomag 96 m-es bél (ennek egyharma-

da elég)

Következik a sonka, és szalonna-páco-
lás. Régi szakácskönyvek valószínűleg a
következő mondattal indítanának: „Végy egy
fél sertést!” Ezt mi is így csináltuk. Gazda-
ságilag kb. így éri meg. Kétféle pácolást al-
kalmaztunk Az első a hagyományos, sós pá-
colás, a másik az alpesi. A lapockából és
combból sonkákat készítettünk. Elkülönítet-
tük a csülköt és a zsírszalonnát, valamint a
karajt. A karaj hosszú részét felszeleteltük a
rövid oldalból angolszalonna lett. Először
erdélyi sóval és kevés pácsóval alaposan
bedörzsöltük a húsokat és szalonnákat.
Ezeket naponta forgattuk és a keletkezett
lével locsolgattuk Két hét múlva felfőztük a
páclét. Kereskedelemben kapható sonka-
pác-fűszerkeverék. 6 liter vízben félzacskó-
nyi fűszerkeveréket beletettünk sóval és ki-
egészítettük két evőkanál csípős pirospapri-
kával, 2 fej hagymával és 1 fej fokhagymá-
val. Felforralás után, amikor lehűlt, rászűr-
tük a húsra. Ebben állt a hús még 3 hétig.
Naponta forgattuk, hogy minden részét kel-
lően átjárják az illatos ízek. Három hét eltel-
te után a húsokat kivettük, lemostuk, kötöz-
tük és felakasztottuk szikkadni. Két-három
nap múlva jön a füstölés, természetesen is-
mét a jól bevált profira bízva. Füstölés után
is hűvös, szellős helyen szikkasztjuk, szel-
lőztetjük még. Ezután jöhet a fogyasztás, fő-
zés. A többi légmentesen csomagolva me-
het a mélyhűtőbe, hogy nehogy keményre
szikkadjon. Hisz manapság már csak keve-
sen rendelkeznek a régi hideg „spájz”-zal.
És aztán húsvétkor így fogunk igazán finom,
jó minőségű sonkával ünnepelni. Tegyétek
ezt ti is, nem bánjátok meg. 

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívá-
nok! 

Sanyi City231

Sport
Egy sajnálatos jelenséghez, ellentmondás-
hoz szeretném a gondolataimat elétek tárni.
Bízom abban, hogy valamilyen módon eljut
az illetékesekig. Mi is ez?

Gondolom, nincs az országban ember,
aki ne látná, a sport általában, de különö-

sen a futball mennyi támogatást kap az ál-
lamtól. Sokan vitatják is az ügy igazságos-
ságát. Én nem, teljes mértékben támoga-
tom! Épülnek a stadionok, áramlik a pénz
az utánpótlásba, és a sikerek mégis elma-
radnak. Folyik a vita az okokról. Én azon-
ban nem erről szólnék. Van ennél látványo-
sabb probléma. A nézőszám! Ifjú korom-
ban a Fradi-BKV Előre úttörő I. bajnoki
mérkőzését kb. annyian nézték hátul a „to-
pogón”, mint a mai kupameccset fogják
(2015. 03. 04.) az új, gyönyörű arénában.
Mi ennek az oka? Néhány dolgot megvilá-
gítanék.

1. A jegy ára: brutális! A régi stadionba
(FTC) 1500 Ft körül lehetett bejutni. Most
ugyanez min. 3000 Ft. A körülmények le-
het, hogy ezt az árat alátámasztják, a lehe-
tőségek nem. Nem keressük az eddigi fize-
tésünk dupláját.

2. Nem a scanerrel van probléma. Azt
már sokan elfogadják. Miért nem vehetek 2-
3 jegyet? Hogyan vigyem ki a ritkán a fővá-
rosban járó barátaimat, gyerekeimet stb.?
Nesze neked családi program!

3. Miért tiltjuk ki az alkalmi szurkolókat, a
futball semleges barátait? Régen megfor-
dultam Kispesten, Újpesten, az MTK pá-
lyán, gond nélkül. Most a Kispest pályán a
meccs napján nem lehetett jegyet venni, a
TV-ben meg láthattuk a „hatalmas” 900 fő
körüli „Mókus őrsöt”. Érthetetlen!

4. Miért nem kötelező a kerületi iskolák-
nak ingyen, vagy extra kedvezményes jegyet
adni? Hogy lesznek itt később törzsszurko-
lók?

5. A másik elképesztő hülyeség: a
meccs napján 500 Ft felárral vehettem vol-
na jegyet az érvényes kártyámmal! Vérig
sértettek 500-ért, hazamentem. A bajnokin
2000-en sem voltak. Ez őrület! Egy Fradi
pályán a 2000 szurkolóból 500-an vettek
jegyet a mérkőzés napján a pénztárnál. Há-
nyan mentek haza, mint én?! Elképesztő
pofátlan érzéketlenség! Ennyinek kellene
lenni a diákjegynek! Ezt javaslom is beve-
zetni.

Befejezésül szóljunk a megoldásról.
Egyetértek az általános rendteremtéssel.
Gyűlölöm az erőszakos, félelemkeltő visel-
kedést, személyiséget sértő szavakat. Cse-
lekedni kell. Minden fenti ellentmondás elle-
nére ki kell menni a pályákra, be kell tudni
bizonyítani, hogy a „csodálatos közönség”
nem szed szét metrószerelvényeket, nem
verekszik minden ok nélkül, nem gyűlöli az
ellenfelet. Ellenkezőleg, tiszteli azt, és a
sportot, a nemes versengést.  A klubok ve-
zetőinek nincs más dolga, mint észrevenni
a jogos kritikát és cselekedni.

Tisztelettel: 
PSV
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Drágul a taxidroszt
A Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Tu-
risztikai Bizottságának döntése szerint „a fő-
város területén működtetett taxigépkocsik
után a 2005. április 1-től 2006. március 31-
ig terjedő időszakra a gépkocsinként fizeten-
dő taxiállomás-használati díjat 19 000 Ft +
ÁFA (bruttó 23 750) összegben hagyja jóvá.”

Pedig egy évvel azelőtt még a drosztok „ut-
cabútorai” reklámfelületének bérbeadása
nyomán a drosztdíj csökkenését vizionálta a
bizottság….

Taxis szabályok
„A hatóságok egyre magasabbra emelik a
mércét a taxis szakmába lépők számára …
minden harmadik évben felülvizsgálják a taxi-
engedélyek számát, azaz egy keresleti vizsgá-
latot végeznek. Ez egy jó rendszer! – vélik
sokan a taxis szakmában. … A politikusok úgy
vélték, hogy a taxi koncepciója magában fog-
lalja a mögötte álló telefonközpontot is, és az
éjjel-nappali szolgáltatást a hét minden nap-
ján. … Nincsenek magányos farkasok. … Min-
denki, akivel találkoztunk úgy vélte, hogy a
központhoz tartozás kényszer helyes dolog,
mert ez legalább a legrosszabb szerencselo-
vagokat elriasztja. … Meg akarják menteni a
szakma becsületét. … Manapság már tényleg
több mint elég a taxik száma, mégis a taxi-
szolgáltatás romlásáról panaszkodnak az em-
berek. A politikusok engedtek a köznyomás-
nak, és úgy döntöttek, hogy megemelik az
ágazatba lépéshez szükséges tudásszintet.
Mindenkinek, aki taxit szeretne vezetni – füg-
getlenül attól, hogy tulajdonos, vagy alkalma-
zott sofőr –, kiegészítésként le kell tennie
egy szabályismereti és gyakorlati vizsgát. …
évente egyszer megvizsgálják az összes, taxi-
vezetői engedéllyel rendelkező sofőr egész-
ségét. Évente egyszer összevetik a névsoru-
kat a bűnügyi nyillvántartással. A taxivezetők
jogosítványába ötévenként új fényképet kell
rakni. … Tény, hogy a hatóságoknak most
sokkal nagyobb rálátásuk van a sofőrökre,
mint korábban volt” – írta a Taxisok Világa
1995-ben (!), vagyis húsz évvel ezelőtt Új
Zéland fővárosa, Wellington taxiszolgál-
tatásáról…

Erről írt a Taxisok Világa 
2005 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 
1995 márciusában

20 éve történt

Mikor egy szúnyog száll az egyik
golyódra....

....ráébredsz, hogy meg lehet oldani
az ügyeket erõszak nélkül is.

* * *

– Tessék mondani, kártyával lehet fi-
zetni ?

– Természetesen.
– Akkor egy ászból és egy királyból

tud visszaadni?
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Két székely ül a folyó part-
ján. Megszólal az egyik:

– Te, valami szúrja a lábo-
mat.

– Tán kavics.
Leveszi a csizmáját, rázo-

gatja, ütögeti, nincs benne
semmi. Megszólal a társa:

– Akkor a másikban van…
* * *

A brassói néplaptól újság-
író érkezett Csíkszeredára.
Kéri, mutassák meg neki a
legöregebb favágót. Ami-
kor találkoznak, azt mondja
neki:

– Hallom, maga még a
gróf birtokán dolgozott. Ne-
kik gürcölt évtizedeken át, s
lám, csak egy kis kunyhót
tudott szerezni. Meséljen,
bátyám, milyen volt az élet
régen. Mondja, akkoriban
hány gatyája volt? 

– Nyolc. 
– Mibõl?
– Gyolcsból.
– És most az új rendszer-

ben hány van?
– Kettõ.
– Mibõl?
– Abból a nyolcból.

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

– Te, valami szúrja a lábo-
mat.

– Tán kavics.
Leveszi a csizmáját, rázo-

gatja, ütögeti, nincs benne
semmi. Megszólal a társa:

– Akkor a másikban van…
* * *

A brassói néplaptól újság-
író érkezett Csíkszeredára.
Kéri, mutassák meg neki a
legöregebb favágót. Ami-
kor találkoznak, azt mondja
neki:

– Hallom, maga még a
gróf birtokán dolgozott. Ne-
kik gürcölt évtizedeken át, s
lám, csak egy kis kunyhót
tudott szerezni. Meséljen,
bátyám, milyen volt az élet
régen. Mondja, akkoriban
hány gatyája volt? 

– Nyolc. 
– Mibõl?
– Gyolcsból.
– És most az új rendszer-

ben hány van?
– Kettõ.
– Mibõl?
– Abból a nyolcból.

Üzemanyagárak, 2015 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 379 396 257
Február 344 365 245
Március 333 350 227

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2013.12.18 – 2014.01.21 3,00%
2014.01.22 – 2014.02.17 2,85%
2014.02.18 – 2014.03.25 2,70%
2014.03.26 – 2014.04.29 2,60%
2014.04.30 – 2014.05.27 2,50%
2014.05.28 – 2014.06.24 2,40%
2014.06.25 – 2014.07.22 2,30%
2014.07.23-tól 2,10%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.600.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 3.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2015. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2015.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál 
és munkaviszony melletti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

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

a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

– Csukd be a szemed. Ugye mi-

lyen sötét van odabent....?

* * *
– Doktor Úr! Két helyen is eltö-

rött a karom. Mit javasol?

– Azt javaslom, hogy ne járjon

erre a két helyre.

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

Március 31.
• Kamarai regisztrációs díj megfizetése 2015 évre

Április 13. (12-e vasárnapra esik)
• Havi járulékbevallás és befizetés  
• KATA befizetés 
• Elsõ negyedévi személyi jövedelemadó-elõleg befizetése 

Fontos határidõk

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni
vállalkozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik
napjáig adóelőleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a

negyedévben kell fizetni először, amikor összege eléri,
vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyedévek-
ben már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében
még végig a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb)
jövedelemszámítást alkalmazhatják. Tételes adózóknál a

személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is figyelem-
be kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
Az elsõ negyedév tekintetében 2015. április 13-a. (12-e vasárnapra esik.) 
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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

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

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

– Csukd be a szemed. Ugye mi-

lyen sötét van odabent....?

* * *
– Doktor Úr! Két helyen is eltö-

rött a karom. Mit javasol?

– Azt javaslom, hogy ne járjon

erre a két helyre.

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

Március 31.
• Kamarai regisztrációs díj megfizetése 2015 évre

Április 13. (12-e vasárnapra esik)
• Havi járulékbevallás és befizetés  
• KATA befizetés 
• Elsõ negyedévi személyi jövedelemadó-elõleg befizetése 

Fontos határidõk

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni
vállalkozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik
napjáig adóelőleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a

negyedévben kell fizetni először, amikor összege eléri,
vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyedévek-
ben már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében
még végig a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb)
jövedelemszámítást alkalmazhatják. Tételes adózóknál a

személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is figyelem-
be kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
Az elsõ negyedév tekintetében 2015. április 13-a. (12-e vasárnapra esik.) 
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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

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

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00
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A legendák Petőfijéről
A hosszú országúton magányos civil ruhás
menekülő fut. Köpönyege mint zászló lobog
utána. Már fáradt. A kaptatóknál lassít, liheg,
hátra-hátra néz. Lova nyakára boruló lovas
éri utol, de tovacsattog. Fedett szekér jön
lóhalálban, utoléri, elhagyja, nem veszi fel.

Ez itten a menekülő, nagyon elvert sereg
morzsaléka. A „derékhad” már korábban el-
futott az irgalmatlan túlerő elől.

Senki nem tudta, ma sem tudja, hová tűnt
a Fehéregyházát Héjjasfalvával összekötő
úton a magára hagyott Petőfi Sándor. Tu-
dós, komoly és jó szándékú elmék könyvtár-
nyi irodalmat hagytak ránk az 1849. július
31-i segesvári csatáról.

Van abban valami furcsaság, hogy nyo-
mon lehetett követni a költő utolsó erdélyi
tartózkodásának minden napját, minden
óráját, minden apró nyomát: itt megszállt,
ott beszélgetett, amott ült egy árnyas fa
alatt az asztalnál, borozgatott, ilyesmi. Lát-
ták: a csata délutánján könyököl a kis Séd
patak fakorlátján, ücsörög egy romház ke-
mencepadkáján, majd feláll, járkál, jobbra
kiszalad az országútra...

A magyar nép legnagyobb költője fut-fut
egyedül – aztán eltűnik, nyomtalanul...

Senki nem látta halálát. Annak nem volt
szemtanúja. Dzsidával szúrták át a mellét?
Karddal vágtak rajta végig? Fogságba
esett? Nem tud erről senki.

Majd a vert sereg gyülekező helyén csak
felhangzik: „Hol van Petőfi Sándor? Ki látta
a költőt?” Arcról, alakról csak kevesen is-
merik, inkább csak a tisztek közül. A név
azonban nagyon is ismert. Valaki előre to-
lakszik, jelentkezik: „Láttam én, bizony, nagy
pej paripán száguldott elöl, sárga(?) menté-
ben, kivont szablyával csapott ide, csapott
oda, hullott is a muszka...” Mások is  jelent-
keznek, látták, ahogy éppen Bem apót men-
ti ki a vad kozákok gyűrűjéből, vagy az
újabb rohamot vezényli.

Elkezdődött itt nyomban, ebben a minutá-
ban a Sándor, „a mi Sándorunk” legendári-
uma. A tábornoki szigorú parancs Sándort
eltiltotta a csatától. A nép szeretete azon-
ban odarakja a legvadabb csata kellős közi-
be, ő lesz a legendák hőse, a sárkányölő
márciusi ifjú, egyik kezébe kard, a másik-
ban nemzeti színű zászló...

A nép, az ő népe így akarta őt látni. A bu-
kás után pedig bujdokolva. „Nem, nem ve-
szett oda, magam beszéltem vele itt a hegy
mögött a szőlőben. Ő az, színtisztára, hisz
maga mondta...”

Eljött az ál-Petőfik szezonja. Cégéres
huncutok, elcsapott iszákos diákok szélhá-
moskodnak a névvel, amely oly becses,
hogy bármely fizimiskával ölég csak annyit
mondani: „Petőfi Sándor vagyok, búj-
dosok.” És máris jól tartják enni-innivalóval.
A huncut, miután kiélvezte a helyzet minden
előnyét, mielőtt eliszkolna, pofátlanul elsza-
val egy költeményt „legújabb verseiből kö-
szönettel”.

A márciusi cimbora, a testvéries Jókai
Mór Az új földesúr című regényében állít
emléket  a nép jámbor hiszékenységének.
A szélhámosokat igen, ám a hiszékenyeket
soha nem tudtam elítélni. Mert nagy-nagy
hiányérzetből fakadt: „Gyere vissza, Sán-
dor! Egyedül csak te tudtál minket, szegény
magyarokat megérteni!”

Nos tehát, a regényből közöljük azt a
részt, amelyben Kampós úr, a kasznár el-
mondja gazdájának, Ádám úrnak a nagy tit-
kot, ki is sündörög a ház körül:

„– Ő az, ő az, a mi felejthetetlen Petőfi
Sándorunk...

Ádám úr nagyot ütött öklével az asztalra,
s azután mélyen sóhajtott.

A sóhajtás a költő emlékezetének szólt,
az ütés pedig annak, ki e bálványozott ne-
vet bitorolja.

– Ismerte ön valaha Petőfit? – kérdé szo-
morúan a kasznártól.

– Hogyne ismertem volna, hiszen minden
versét könyv nélkül tudom.

– De mint élő embert látta-e?
– Látni nem láttam, de olyan elevenen tu-

dom őt képzelni magamban.
– Arcképét sem látta?
– Nem értenek ahhoz a piktorok.
– Hasonlít-e ehhez? – kérdé Garan-

völgyi, egy albumot nyitva ki, melyben a köl-
tő arcképe látható volt.

– Jaj, kérem alássan, elváltoztatta ám
most az ábrázatját, hogy rá ne ismerjenek.

– De hát kérem, mi oka van önnek úgy el-
hinni, az ugyanazonosságot?

– Hát mikor, kérem alássan, mindenre
tud verset mondani. Mindennap megír az
huszonöt verset is, de az egyik szebb a má-
siknál...”

Ádám urat nem lehet meggyőzni, Kampós
uram tehát előhozakodik a megdönthetet-
lennel: 

„– De mikor, kérem alássan, oly elevenen
elő tudta adni minden viszontagságait,
hogy szabadult ki a csatából, hogy mene-
kült tovább, hogy szinte maga előtt látja az
ember, mikor beszél.

Mikor a segesvári csata után egy egész
szotnya kozák fogta üldözőbe, ő nekivetette
a hátát egy fának, szembeszállt velök; hetet
levágott közülök; mikor a nyolcadikat ketté-
hasította, annak a nyeregkápájában kettétö-
rött a kardja. Akkor halottnak tettette ma-
gát, s nem bántották a kozákok.

Hanem azután jöttek a csata után a szá-
szok a halottakat eltemetni. Ő hirtelen le-
húzta az egyik holt kozákról a bundát, azt
magára vette, arra meg feladta az atilláját, s
ugyan jól járt vele, mert amint a szászok
megvizsgálták az atillát, megtalálták benne
a tárcáját, abban volt százhúszezer forint
amerikai bankóban, meg egy csatadal. A
bankót elégették, a versről megtudták,
hogy az Petőfié, s a kozáknak levágták a fe-
jét az övé helyett. Őtet meg azután eltemet-
ték; de minthogy legfelül esett, éjszaka ki-
vájta magát a föld alól, s az erdőn keresztül
elmenekült.

Másnap már hallotta, hogy üldözik. Akkor
egy patakot talált, mely egy barlangba be-
ömlik. Abba belement; három nap bolyon-
gott a sötétben a föld alatt, mindenütt a pa-
tak folyása által vezettetve, míg negyednap-
ra ismét kivezette őtet a patak a föld túlsó
oldalára, éppen Magyarországba...”

Istennek jámbor nemzetje, te szegény ma-
gyar! Miközben újraolvasom e részeket,
megerősödik bennem: igen, volt nekünk
ilyen költőnk, és igen, volt valaha ilyen né-
pünk...

34

A fiatal székely megveri házsártos
anyósát. Az anyós feljelenti, s a bíró
százhúsz lejre bünteti. Csóválja a fejét
a legény, s végül kiböki: 

– Miért éppen százhúsz lejre bünte-
tett bíró úr?

– Száz lej a büntetés, fiam!
– És a többi?
– Az a húsz százalék vigalmi adó.

* * *
A falusi doktor találkozik az utcán

az egyik betegével:
– János bátyám, mit visz az üveg-

ben?

– Hát, az igazat megvallva doktor úr
kérem, egy csepp papramorgót...

– Nem abban egyeztünk meg, hogy
többet nem iszik?

– Többet nem, de gondoltam: en-
nyit lehet.

– Ennyit? Hát ez rengeteg!
– Nem mind az enyém, a fele a ko-

mámé.
– Akkor most gyorsan öntse ki a ma-

ga részét!
– Nem lehet doktor úr, mert a komá-

mé van felül!

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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III. Tamás utca – Róka-
hegy utca sarok

!„Behajtani tilos, kivé-
ve: Célforgalom” jel-

zőtábla van a sarkon, de
ilyen jelzőtábla-kombiná-
ció nincs a KRESZ-
könyvben. Kérjük a jel-
zőtáblát lecserélni egy
„Zsákutca” jelzőtáblára,
mivel ez egy zsákutca…
• A jelzőtábla cseréjé-
ről intézkedtünk. 
X. Kerepesi út – Pongrácz út sarok

!Jelenleg a Pongrácz út bal oldali sávjából balra kanyarodáskor a
Kerepesi út bal oldali sávjába, a jobb oldali sávból pedig a Kere-

pesi út középső sávjába kell sorolni. Célszerű lenne a sávbeosztást
módosítani, mert a bal oldali sávból fizikailag nem lehet a bal oldali
sávba sorolni olyan kicsi az ív. Ráadásul néhány méter után ez a bel-
ső sáv meg is szűnik…
• A csomópontban a két kanyarodó sávot elválasztó burkolati jel
nyomvonalának javaslat szerinti módosításáról intézkedtünk.
II. Szilágyi Erzsébet fasor 

!A János kórház és a Budagyöngye bevásár-
lóközpont között a szervizút nyilvánvalóan

alkalmatlan a kétirányú közlekedésre. Célsze-
rű lenne egyirányúsítani. 
• A szervizúton nincs jelentős átmenő forga-
lom, elsősorban helyi kiszolgáló szerepet lát el
a Szilágyi Erzsébet fasort keresztező lakóutcák között. Amennyiben
egymással szemben találkozik két jármű, az elsőbbségi viszonyok
egyértelműek, a kikerülés pedig egy-egy kapubejárónál, vagy olyan
helyen, ahol éppen nem várakozik jármű, lehetséges. Mivel az átme-
nő forgalom iránya is megoszlik, így az esetleges egyirányúsítás irá-
nya sem lenne egyszerűen meghatározható, a környéken élők érde-
keit ez az intézkedés véleményünk szerint sértené. Mindezek miatt
az egyirányúsítás bevezetését rövidtávon nem tervezzük. 
I. Attila út – Alagút utca sarok

!A Lánchíd utca lezárása miatt a
BKV autóbuszok az Attila út – Alagút utca vonalon közlekedtek,

ezért módosították a forgalmi rendet, ezzel egy időben az útburkola-
ti jeleket is. Visszaállt a régi forgalmi rend, kérjük módosítani az út-
burkolati jeleket is. 
• A csomópontban a korábban ideiglenesen létesített balra kanya-
rodást lehetővé tévő autóbuszsáv megszüntetésére sor került a
Lánchíd utca teljes megnyitásával egy időben.  
V. Károly körút 10. 
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III. Tamás utca: Ilyen táblakom-
bináció nincs a KRESZ-ben

X. Kerepesi út: Módosítani
kellene a terelővonalakat

II. Szilágyi Erzsébet fasor: Ez a szervizút
alkalmatlan a kétirányú közlekedésre

V. Károly krt.: Félreérthető a jelzőtábla

I. Attila út: Visszaállt a régi forgalmi rend,
csak ezt az útburkolati jelek nem jelzik
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A legendák Petőfijéről
A hosszú országúton magányos civil ruhás
menekülő fut. Köpönyege mint zászló lobog
utána. Már fáradt. A kaptatóknál lassít, liheg,
hátra-hátra néz. Lova nyakára boruló lovas
éri utol, de tovacsattog. Fedett szekér jön
lóhalálban, utoléri, elhagyja, nem veszi fel.

Ez itten a menekülő, nagyon elvert sereg
morzsaléka. A „derékhad” már korábban el-
futott az irgalmatlan túlerő elől.

Senki nem tudta, ma sem tudja, hová tűnt
a Fehéregyházát Héjjasfalvával összekötő
úton a magára hagyott Petőfi Sándor. Tu-
dós, komoly és jó szándékú elmék könyvtár-
nyi irodalmat hagytak ránk az 1849. július
31-i segesvári csatáról.

Van abban valami furcsaság, hogy nyo-
mon lehetett követni a költő utolsó erdélyi
tartózkodásának minden napját, minden
óráját, minden apró nyomát: itt megszállt,
ott beszélgetett, amott ült egy árnyas fa
alatt az asztalnál, borozgatott, ilyesmi. Lát-
ták: a csata délutánján könyököl a kis Séd
patak fakorlátján, ücsörög egy romház ke-
mencepadkáján, majd feláll, járkál, jobbra
kiszalad az országútra...

A magyar nép legnagyobb költője fut-fut
egyedül – aztán eltűnik, nyomtalanul...

Senki nem látta halálát. Annak nem volt
szemtanúja. Dzsidával szúrták át a mellét?
Karddal vágtak rajta végig? Fogságba
esett? Nem tud erről senki.

Majd a vert sereg gyülekező helyén csak
felhangzik: „Hol van Petőfi Sándor? Ki látta
a költőt?” Arcról, alakról csak kevesen is-
merik, inkább csak a tisztek közül. A név
azonban nagyon is ismert. Valaki előre to-
lakszik, jelentkezik: „Láttam én, bizony, nagy
pej paripán száguldott elöl, sárga(?) menté-
ben, kivont szablyával csapott ide, csapott
oda, hullott is a muszka...” Mások is  jelent-
keznek, látták, ahogy éppen Bem apót men-
ti ki a vad kozákok gyűrűjéből, vagy az
újabb rohamot vezényli.

Elkezdődött itt nyomban, ebben a minutá-
ban a Sándor, „a mi Sándorunk” legendári-
uma. A tábornoki szigorú parancs Sándort
eltiltotta a csatától. A nép szeretete azon-
ban odarakja a legvadabb csata kellős közi-
be, ő lesz a legendák hőse, a sárkányölő
márciusi ifjú, egyik kezébe kard, a másik-
ban nemzeti színű zászló...

A nép, az ő népe így akarta őt látni. A bu-
kás után pedig bujdokolva. „Nem, nem ve-
szett oda, magam beszéltem vele itt a hegy
mögött a szőlőben. Ő az, színtisztára, hisz
maga mondta...”

Eljött az ál-Petőfik szezonja. Cégéres
huncutok, elcsapott iszákos diákok szélhá-
moskodnak a névvel, amely oly becses,
hogy bármely fizimiskával ölég csak annyit
mondani: „Petőfi Sándor vagyok, búj-
dosok.” És máris jól tartják enni-innivalóval.
A huncut, miután kiélvezte a helyzet minden
előnyét, mielőtt eliszkolna, pofátlanul elsza-
val egy költeményt „legújabb verseiből kö-
szönettel”.

A márciusi cimbora, a testvéries Jókai
Mór Az új földesúr című regényében állít
emléket  a nép jámbor hiszékenységének.
A szélhámosokat igen, ám a hiszékenyeket
soha nem tudtam elítélni. Mert nagy-nagy
hiányérzetből fakadt: „Gyere vissza, Sán-
dor! Egyedül csak te tudtál minket, szegény
magyarokat megérteni!”

Nos tehát, a regényből közöljük azt a
részt, amelyben Kampós úr, a kasznár el-
mondja gazdájának, Ádám úrnak a nagy tit-
kot, ki is sündörög a ház körül:

„– Ő az, ő az, a mi felejthetetlen Petőfi
Sándorunk...

Ádám úr nagyot ütött öklével az asztalra,
s azután mélyen sóhajtott.

A sóhajtás a költő emlékezetének szólt,
az ütés pedig annak, ki e bálványozott ne-
vet bitorolja.

– Ismerte ön valaha Petőfit? – kérdé szo-
morúan a kasznártól.

– Hogyne ismertem volna, hiszen minden
versét könyv nélkül tudom.

– De mint élő embert látta-e?
– Látni nem láttam, de olyan elevenen tu-

dom őt képzelni magamban.
– Arcképét sem látta?
– Nem értenek ahhoz a piktorok.
– Hasonlít-e ehhez? – kérdé Garan-

völgyi, egy albumot nyitva ki, melyben a köl-
tő arcképe látható volt.

– Jaj, kérem alássan, elváltoztatta ám
most az ábrázatját, hogy rá ne ismerjenek.

– De hát kérem, mi oka van önnek úgy el-
hinni, az ugyanazonosságot?

– Hát mikor, kérem alássan, mindenre
tud verset mondani. Mindennap megír az
huszonöt verset is, de az egyik szebb a má-
siknál...”

Ádám urat nem lehet meggyőzni, Kampós
uram tehát előhozakodik a megdönthetet-
lennel: 

„– De mikor, kérem alássan, oly elevenen
elő tudta adni minden viszontagságait,
hogy szabadult ki a csatából, hogy mene-
kült tovább, hogy szinte maga előtt látja az
ember, mikor beszél.

Mikor a segesvári csata után egy egész
szotnya kozák fogta üldözőbe, ő nekivetette
a hátát egy fának, szembeszállt velök; hetet
levágott közülök; mikor a nyolcadikat ketté-
hasította, annak a nyeregkápájában kettétö-
rött a kardja. Akkor halottnak tettette ma-
gát, s nem bántották a kozákok.

Hanem azután jöttek a csata után a szá-
szok a halottakat eltemetni. Ő hirtelen le-
húzta az egyik holt kozákról a bundát, azt
magára vette, arra meg feladta az atilláját, s
ugyan jól járt vele, mert amint a szászok
megvizsgálták az atillát, megtalálták benne
a tárcáját, abban volt százhúszezer forint
amerikai bankóban, meg egy csatadal. A
bankót elégették, a versről megtudták,
hogy az Petőfié, s a kozáknak levágták a fe-
jét az övé helyett. Őtet meg azután eltemet-
ték; de minthogy legfelül esett, éjszaka ki-
vájta magát a föld alól, s az erdőn keresztül
elmenekült.

Másnap már hallotta, hogy üldözik. Akkor
egy patakot talált, mely egy barlangba be-
ömlik. Abba belement; három nap bolyon-
gott a sötétben a föld alatt, mindenütt a pa-
tak folyása által vezettetve, míg negyednap-
ra ismét kivezette őtet a patak a föld túlsó
oldalára, éppen Magyarországba...”

Istennek jámbor nemzetje, te szegény ma-
gyar! Miközben újraolvasom e részeket,
megerősödik bennem: igen, volt nekünk
ilyen költőnk, és igen, volt valaha ilyen né-
pünk...
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A fiatal székely megveri házsártos
anyósát. Az anyós feljelenti, s a bíró
százhúsz lejre bünteti. Csóválja a fejét
a legény, s végül kiböki: 

– Miért éppen százhúsz lejre bünte-
tett bíró úr?

– Száz lej a büntetés, fiam!
– És a többi?
– Az a húsz százalék vigalmi adó.

* * *
A falusi doktor találkozik az utcán

az egyik betegével:
– János bátyám, mit visz az üveg-

ben?

– Hát, az igazat megvallva doktor úr
kérem, egy csepp papramorgót...

– Nem abban egyeztünk meg, hogy
többet nem iszik?

– Többet nem, de gondoltam: en-
nyit lehet.

– Ennyit? Hát ez rengeteg!
– Nem mind az enyém, a fele a ko-

mámé.
– Akkor most gyorsan öntse ki a ma-

ga részét!
– Nem lehet doktor úr, mert a komá-

mé van felül!

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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III. Tamás utca – Róka-
hegy utca sarok

!„Behajtani tilos, kivé-
ve: Célforgalom” jel-

zőtábla van a sarkon, de
ilyen jelzőtábla-kombiná-
ció nincs a KRESZ-
könyvben. Kérjük a jel-
zőtáblát lecserélni egy
„Zsákutca” jelzőtáblára,
mivel ez egy zsákutca…
• A jelzőtábla cseréjé-
ről intézkedtünk. 
X. Kerepesi út – Pongrácz út sarok

!Jelenleg a Pongrácz út bal oldali sávjából balra kanyarodáskor a
Kerepesi út bal oldali sávjába, a jobb oldali sávból pedig a Kere-

pesi út középső sávjába kell sorolni. Célszerű lenne a sávbeosztást
módosítani, mert a bal oldali sávból fizikailag nem lehet a bal oldali
sávba sorolni olyan kicsi az ív. Ráadásul néhány méter után ez a bel-
ső sáv meg is szűnik…
• A csomópontban a két kanyarodó sávot elválasztó burkolati jel
nyomvonalának javaslat szerinti módosításáról intézkedtünk.
II. Szilágyi Erzsébet fasor 

!A János kórház és a Budagyöngye bevásár-
lóközpont között a szervizút nyilvánvalóan

alkalmatlan a kétirányú közlekedésre. Célsze-
rű lenne egyirányúsítani. 
• A szervizúton nincs jelentős átmenő forga-
lom, elsősorban helyi kiszolgáló szerepet lát el
a Szilágyi Erzsébet fasort keresztező lakóutcák között. Amennyiben
egymással szemben találkozik két jármű, az elsőbbségi viszonyok
egyértelműek, a kikerülés pedig egy-egy kapubejárónál, vagy olyan
helyen, ahol éppen nem várakozik jármű, lehetséges. Mivel az átme-
nő forgalom iránya is megoszlik, így az esetleges egyirányúsítás irá-
nya sem lenne egyszerűen meghatározható, a környéken élők érde-
keit ez az intézkedés véleményünk szerint sértené. Mindezek miatt
az egyirányúsítás bevezetését rövidtávon nem tervezzük. 
I. Attila út – Alagút utca sarok

!A Lánchíd utca lezárása miatt a
BKV autóbuszok az Attila út – Alagút utca vonalon közlekedtek,

ezért módosították a forgalmi rendet, ezzel egy időben az útburkola-
ti jeleket is. Visszaállt a régi forgalmi rend, kérjük módosítani az út-
burkolati jeleket is. 
• A csomópontban a korábban ideiglenesen létesített balra kanya-
rodást lehetővé tévő autóbuszsáv megszüntetésére sor került a
Lánchíd utca teljes megnyitásával egy időben.  
V. Károly körút 10. 
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X. Kerepesi út: Módosítani
kellene a terelővonalakat

II. Szilágyi Erzsébet fasor: Ez a szervizút
alkalmatlan a kétirányú közlekedésre

V. Károly krt.: Félreérthető a jelzőtábla

I. Attila út: Visszaállt a régi forgalmi rend,
csak ezt az útburkolati jelek nem jelzik
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!Félreértelmezhető az előjelző tábla, sokan úgy értelmezik, hogy a
Károly körút jobb oldali sávjából lehet egyenesen továbbhaladni a

Múzeum körút felé. De ez csak a kerékpárosoknak engedélyezett,
kérjük az előjelző táblát módosítani.
• A besorolás rendjét jelző táblák és a burkolati jelek információi ko-
rábban eltérőek voltak, azonban a helytelenül kerékpárosok és a jár-
művek továbbhaladását is engedélyező jelzőtáblák – időközben – le-
cserélésre kerültek, így az új besorolás rendjét jelző táblák már csak
a kerékpárosok egyenes irányú továbbhaladását engedik a külső
sávból. 
VIII. Teleki tér 

!„Megállni tilos, kivéve: engedéllyel” jelzőtábla van a Teleki tér –
Népszínház utca találkozásánál. Ilyen jelzőtábla sincs a KRESZ-

ben, kérjük a jelzőtáblát eltávolítani. 
• Az említett jelzés kihelyezéséről nincs tudomásunk, intézkedtünk
annak eltávolításáról. 
II. Szép Juhászné út

!Taxis kolléga javaslata, hogy tiltsák ki a 3,5 tonna feletti járműve-
ket a szűk, kanyargós utcából, ahol már sok helyen töredezett az

aszfalt a nehéz teherautók miatt. Egyúttal jó lenne sebességkorláto-
zást is bevezetni.
• Az útvonal jelenleg fontos átkötő utat jelenti Budakeszi és Soly-
már, valamint a 10-es számú főút között. A nehézgépjármű-forgalom
a Szép Juhászné útról történő kizárása esetén, ugyanezen nehéz-

gépjármű-forgalom a Budakeszi út belső szakaszán át a Budenz
úton jelenne meg, tovább terhelve a Hűvösvölgyi út forgalmát és a
sűrűn lakott városrészeket is, amit nem tartanánk szerencsésnek, így
bevezetését nem tervezzük.  A Szép Juhászné úton minimális a gya-
logos forgalom, a kanyargós útszakaszok között hosszabb egyenes
szakaszok is vannak, ahol nem indokolt a jelenlegi 50 km/h sebes-
ségkorlátozásnál szigorúbb szabályozás bevezetése. A Szép
Juhászné út teljes szakaszán a csökkentett sebesség bevezetését
ezért nem tervezzük, de a kanyargós útszakaszokra kihelyezzük, illet-
ve pótoltatni fogjuk a sebességkorlátozó táblákat. 
II. Zsiroshegyi út  

!Szintén taxis kolléga észrevétele, hogy csak egy körforgalom se-
gítene a reggeli katasztrofális közlekedési helyzeten.

• A Zsiroshegyi út lakóutca, ahol csak a célforgalomnak kellene
megjelennie. Sajnos a reggeli csúcsforgalom idején a Máriaremetei
úti torlódások kikerülése miatt sokan használják ezt az utat, amit
nem tartunk kívánatosnak. A Zsiroshegyi úti „szökő” forgalmat egy
kiépítendő körforgalom csak erősítené, és a Nagyrét utcai torlódást
sem enyhítené, mivel a szűk keresztmetszetet a nagykovácsi út –
Nagyrét utcai körforgalom jelenti a reggeli időszakban. 
V. Nagysándor József utca – Vadász utca 

!Nagyon nehezen belátható ez a szűk, belvárosi kereszteződés.
Kolléga szerint sokat segítene a balesetveszélyes helyzeten egy

tükör a falon. 
• A forgalomtechnikai tükör szükségességét felülvizsgáljuk, és
szükség esetén kihelyezéséről intézkedünk. 
V. Mérleg utca

!Megforgatták az utca egyirányúságát az Október 6. utca és a Ná-
dor utca között. Célszerű lenne visszaforgatni, mert most felesle-

ges forgalom zúdul a József Attila utcába. 
• A szakasz megfordítására az Október 6. utca átépítéséhez kap-
csolódóan került sor, annak érdekében, hogy az utcaforgalma ki-
sebb legyen. Amennyiben a Mérleg utca végig az Október 6. utca fe-
lé lenne egyirányú, úgy megjelenhetne egy olyan átmenő forgalom,
amely a Mérleg utca – Október 6. utca – Arany János utca útvonalat
használja, azonban ez nem kívánatos, ezért az utca forgalmi irányá-
nak megfordítását nem támogatjuk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06/20/924-7645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freeemail.hu
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– Édesanyám, miért van már
olyannyi õsz hajszála?

– Azért, édes fiam, mert ahány-
szor rossz vagy, egy-egy kifehére-
dik...

– Akkor értem már, hogy miért
olyan õsz a nagyanyó.

VIII. Teleki tér: Ilyen
táblakombináció
nincs a KRESZ-ben

A taxiállomás egészét elfoglalja ez a rendszám nélküli autóbusz a XII. kerület-
ben, az Istenhegyi út mellett! Mi próbálnánk meg fél órát állni egy autóbusz-
megállóban… 

Gál Zoltán (FŐTAXI URH 1508)

AA utut óbusz a tóbusz a t axiállomásonaxiállomáson

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:19  Page 36

• Arról a  sajtóból értesültünk, már
Győrben is elérhető a TaxiPlus.
Miért éppen Győr mellett döntöt-
tetek?
• Győr az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő város, az Audi cégcso-
port és a Győri ETO miatt rendkívül
magas befektetési potenciállal. Cé-
lunk az volt,

hogy mi is részesei lehes-
sünk a növekedésnek, és szolgáltatásunkkal hozzájárul-
hassunk ehhez a nem mindennapi a sikertörténethez.
• Győr tehát egy sikertörténet?
• Abszolút! A lelkiismeretes, tapasztalt kollégáknak kö-
szönhetően gyorsan sikerült megismertetni a TaxiPlus ne-
vét Győr és környéke utazóközönségével. A budapesti
rendeletnek megfelelő technikai adottságokat az ügyfelek
legnagyobb megelégedésére itt tudtuk kamatoztatni. Erre
büszkék vagyunk!
• Valóban a Volán Taxi kollégáit vettétek át?
• Igen, a volános kollégákkal kezdtük meg az egyezte-
tést. Győrben ők voltak a kisebbik társaság. A másik, kon-
kurens partner a Duna Taxi, illetve néhány magántaxis is
szolgáltat a megyeszékhelyen. Összesen nagyjából 130 taxisofőr au-
tózik Győr utcáin, és ennek több mint negyede már a mi felségjelzé-
sünkkel szolgáltat.
• Tetszetős a dizájn, mintha ismerős lenne valahonnan...
• Szerintünk a legjobb reklám a látványos megjelenés, a patyolat-
tiszta gépkocsikon keresztül. Ezt fűszereztük egy szép grafikával, és
a sokak által már jól ismert szabadjelzővel.
• Taxiközpontotok nem mindennapi! Bár el kell ismerni: a bu-
dapesti központ is fényűző, a győri magasan viszi a pálmát!
• Köszönjük szépen, valóban szembeötlő a mintegy 100 négyzetmé-
teres iroda, és a 160 cm-es LED TV a sarokban! Igyekeztünk olyan
irodát választani, ami minden igényünket kielégíti, és az ügyfelek, to-
vábbá kollégáink részére is kellemes légkört biztosít.
• Sikerült! Mi a helyzet a kereseti lehetőségekkel? A taxisok

számára az igazi mérce a
megélhetés, amit a nap, illetve a hónap végén
haza tudnak vinni.

• Egyetértek, a mi szakmánkban a bevétel
tényleg fontos tényező. Nem tudok pontos ada-
tokat mondani, inkább csak arányosítanék. Egy
átlagos budapesti kollégánk napi nettó bevé-
teléhez képest akár másfélszeres is lehet itt az
eredmény, ugyanannyi időráfordítással. Akinek
van füle a hallásra, érti mit mondok ezzel…
• Ezt csak a lakosság biztosítja, vagy
vannak céges partnerek is?
• A lakossági hívás a rendelések mintegy felét
teszi ki, a másik fele közintézményektől ered.
Többek közt a győri kórháztól, illetve szállo-
dáktól. A nyugatról érkező üzleti-turisták rend-
re több napot is eltöltenek Győrben, és min-
dennapi teendőik intézéséhez  előszeretettel

választanak ta-

xit, mivel az otthon megszokott fizetésekhez képest
ez a szolgáltatás elérhető árú, és komfortos megoldást jelent. 
• Mi a helyzet a vidéki fuvarokkal, Schwechat repterével?
• Kiemelkedően magas a schwechati fuvarok száma, továbbá napi
rendszerességgel utaznak a megrendelők Pápára, Székesfehérvár-
ra, Sopronba, Budapestre is.
• Lényegében egy igazi „kincsesbányáról” beszélünk?
Tulajdonképpen igen. Aki kellő alázattal viseltetik választott szakmá-
ja iránt, és nem rest „végigülni” a napot, az bizonyára megtalálja
számítását és mosolyogva térhet haza a nap végén.
• Terveztek további fejlesztéseket, esetleg fúziót?
• Jelenleg is folyamatosan keresünk olyan vállalkozó szellemű fiata-
lokat, akik szívesen lennének részesei egy dinamikusan fejlődő csa-
patnak. Úgy gondoljuk, hogy néhány hónapon belül taglétszámunk
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Folytatás a 39. oldalon

A fővárosi taxirendelet 2013-as bevezeté-
se után a taxipiac résztvevői igyekez-
tek lehetőségeikhez képest megterem-

teni a stabilitást, a bizonytalan ügyfelek részére
kielégítő megoldást kínálni, hatósági árral. A na-
pi sajtóból értesülhettünk, hogy a TaxiPlus – vá-
laszul a piaci tendenciák megtorpanására –,
2014 nyarán, egy rendkívüli módon fejlődő vidéki
városban, Győrben is megkezdte működését. Ar-
ról, hogy miért pont Győrre esett választásuk,
Pólya Sándor cégvezetőt kérdeztük meg.

A Club Vertigo szerződött partner

TaxiPlus

Győr

12 éves, de tökéletesen szuperál

A sor
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!Félreértelmezhető az előjelző tábla, sokan úgy értelmezik, hogy a
Károly körút jobb oldali sávjából lehet egyenesen továbbhaladni a

Múzeum körút felé. De ez csak a kerékpárosoknak engedélyezett,
kérjük az előjelző táblát módosítani.
• A besorolás rendjét jelző táblák és a burkolati jelek információi ko-
rábban eltérőek voltak, azonban a helytelenül kerékpárosok és a jár-
művek továbbhaladását is engedélyező jelzőtáblák – időközben – le-
cserélésre kerültek, így az új besorolás rendjét jelző táblák már csak
a kerékpárosok egyenes irányú továbbhaladását engedik a külső
sávból. 
VIII. Teleki tér 

!„Megállni tilos, kivéve: engedéllyel” jelzőtábla van a Teleki tér –
Népszínház utca találkozásánál. Ilyen jelzőtábla sincs a KRESZ-

ben, kérjük a jelzőtáblát eltávolítani. 
• Az említett jelzés kihelyezéséről nincs tudomásunk, intézkedtünk
annak eltávolításáról. 
II. Szép Juhászné út

!Taxis kolléga javaslata, hogy tiltsák ki a 3,5 tonna feletti járműve-
ket a szűk, kanyargós utcából, ahol már sok helyen töredezett az

aszfalt a nehéz teherautók miatt. Egyúttal jó lenne sebességkorláto-
zást is bevezetni.
• Az útvonal jelenleg fontos átkötő utat jelenti Budakeszi és Soly-
már, valamint a 10-es számú főút között. A nehézgépjármű-forgalom
a Szép Juhászné útról történő kizárása esetén, ugyanezen nehéz-

gépjármű-forgalom a Budakeszi út belső szakaszán át a Budenz
úton jelenne meg, tovább terhelve a Hűvösvölgyi út forgalmát és a
sűrűn lakott városrészeket is, amit nem tartanánk szerencsésnek, így
bevezetését nem tervezzük.  A Szép Juhászné úton minimális a gya-
logos forgalom, a kanyargós útszakaszok között hosszabb egyenes
szakaszok is vannak, ahol nem indokolt a jelenlegi 50 km/h sebes-
ségkorlátozásnál szigorúbb szabályozás bevezetése. A Szép
Juhászné út teljes szakaszán a csökkentett sebesség bevezetését
ezért nem tervezzük, de a kanyargós útszakaszokra kihelyezzük, illet-
ve pótoltatni fogjuk a sebességkorlátozó táblákat. 
II. Zsiroshegyi út  

!Szintén taxis kolléga észrevétele, hogy csak egy körforgalom se-
gítene a reggeli katasztrofális közlekedési helyzeten.

• A Zsiroshegyi út lakóutca, ahol csak a célforgalomnak kellene
megjelennie. Sajnos a reggeli csúcsforgalom idején a Máriaremetei
úti torlódások kikerülése miatt sokan használják ezt az utat, amit
nem tartunk kívánatosnak. A Zsiroshegyi úti „szökő” forgalmat egy
kiépítendő körforgalom csak erősítené, és a Nagyrét utcai torlódást
sem enyhítené, mivel a szűk keresztmetszetet a nagykovácsi út –
Nagyrét utcai körforgalom jelenti a reggeli időszakban. 
V. Nagysándor József utca – Vadász utca 

!Nagyon nehezen belátható ez a szűk, belvárosi kereszteződés.
Kolléga szerint sokat segítene a balesetveszélyes helyzeten egy

tükör a falon. 
• A forgalomtechnikai tükör szükségességét felülvizsgáljuk, és
szükség esetén kihelyezéséről intézkedünk. 
V. Mérleg utca

!Megforgatták az utca egyirányúságát az Október 6. utca és a Ná-
dor utca között. Célszerű lenne visszaforgatni, mert most felesle-

ges forgalom zúdul a József Attila utcába. 
• A szakasz megfordítására az Október 6. utca átépítéséhez kap-
csolódóan került sor, annak érdekében, hogy az utcaforgalma ki-
sebb legyen. Amennyiben a Mérleg utca végig az Október 6. utca fe-
lé lenne egyirányú, úgy megjelenhetne egy olyan átmenő forgalom,
amely a Mérleg utca – Október 6. utca – Arany János utca útvonalat
használja, azonban ez nem kívánatos, ezért az utca forgalmi irányá-
nak megfordítását nem támogatjuk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06/20/924-7645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freeemail.hu
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– Édesanyám, miért van már
olyannyi õsz hajszála?

– Azért, édes fiam, mert ahány-
szor rossz vagy, egy-egy kifehére-
dik...

– Akkor értem már, hogy miért
olyan õsz a nagyanyó.

VIII. Teleki tér: Ilyen
táblakombináció
nincs a KRESZ-ben

A taxiállomás egészét elfoglalja ez a rendszám nélküli autóbusz a XII. kerület-
ben, az Istenhegyi út mellett! Mi próbálnánk meg fél órát állni egy autóbusz-
megállóban… 

Gál Zoltán (FŐTAXI URH 1508)

AA utut óbusz a tóbusz a t axiállomásonaxiállomáson
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• Arról a  sajtóból értesültünk, már
Győrben is elérhető a TaxiPlus.
Miért éppen Győr mellett döntöt-
tetek?
• Győr az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő város, az Audi cégcso-
port és a Győri ETO miatt rendkívül
magas befektetési potenciállal. Cé-
lunk az volt,

hogy mi is részesei lehes-
sünk a növekedésnek, és szolgáltatásunkkal hozzájárul-
hassunk ehhez a nem mindennapi a sikertörténethez.
• Győr tehát egy sikertörténet?
• Abszolút! A lelkiismeretes, tapasztalt kollégáknak kö-
szönhetően gyorsan sikerült megismertetni a TaxiPlus ne-
vét Győr és környéke utazóközönségével. A budapesti
rendeletnek megfelelő technikai adottságokat az ügyfelek
legnagyobb megelégedésére itt tudtuk kamatoztatni. Erre
büszkék vagyunk!
• Valóban a Volán Taxi kollégáit vettétek át?
• Igen, a volános kollégákkal kezdtük meg az egyezte-
tést. Győrben ők voltak a kisebbik társaság. A másik, kon-
kurens partner a Duna Taxi, illetve néhány magántaxis is
szolgáltat a megyeszékhelyen. Összesen nagyjából 130 taxisofőr au-
tózik Győr utcáin, és ennek több mint negyede már a mi felségjelzé-
sünkkel szolgáltat.
• Tetszetős a dizájn, mintha ismerős lenne valahonnan...
• Szerintünk a legjobb reklám a látványos megjelenés, a patyolat-
tiszta gépkocsikon keresztül. Ezt fűszereztük egy szép grafikával, és
a sokak által már jól ismert szabadjelzővel.
• Taxiközpontotok nem mindennapi! Bár el kell ismerni: a bu-
dapesti központ is fényűző, a győri magasan viszi a pálmát!
• Köszönjük szépen, valóban szembeötlő a mintegy 100 négyzetmé-
teres iroda, és a 160 cm-es LED TV a sarokban! Igyekeztünk olyan
irodát választani, ami minden igényünket kielégíti, és az ügyfelek, to-
vábbá kollégáink részére is kellemes légkört biztosít.
• Sikerült! Mi a helyzet a kereseti lehetőségekkel? A taxisok

számára az igazi mérce a
megélhetés, amit a nap, illetve a hónap végén
haza tudnak vinni.

• Egyetértek, a mi szakmánkban a bevétel
tényleg fontos tényező. Nem tudok pontos ada-
tokat mondani, inkább csak arányosítanék. Egy
átlagos budapesti kollégánk napi nettó bevé-
teléhez képest akár másfélszeres is lehet itt az
eredmény, ugyanannyi időráfordítással. Akinek
van füle a hallásra, érti mit mondok ezzel…
• Ezt csak a lakosság biztosítja, vagy
vannak céges partnerek is?
• A lakossági hívás a rendelések mintegy felét
teszi ki, a másik fele közintézményektől ered.
Többek közt a győri kórháztól, illetve szállo-
dáktól. A nyugatról érkező üzleti-turisták rend-
re több napot is eltöltenek Győrben, és min-
dennapi teendőik intézéséhez  előszeretettel

választanak ta-

xit, mivel az otthon megszokott fizetésekhez képest
ez a szolgáltatás elérhető árú, és komfortos megoldást jelent. 
• Mi a helyzet a vidéki fuvarokkal, Schwechat repterével?
• Kiemelkedően magas a schwechati fuvarok száma, továbbá napi
rendszerességgel utaznak a megrendelők Pápára, Székesfehérvár-
ra, Sopronba, Budapestre is.
• Lényegében egy igazi „kincsesbányáról” beszélünk?
Tulajdonképpen igen. Aki kellő alázattal viseltetik választott szakmá-
ja iránt, és nem rest „végigülni” a napot, az bizonyára megtalálja
számítását és mosolyogva térhet haza a nap végén.
• Terveztek további fejlesztéseket, esetleg fúziót?
• Jelenleg is folyamatosan keresünk olyan vállalkozó szellemű fiata-
lokat, akik szívesen lennének részesei egy dinamikusan fejlődő csa-
patnak. Úgy gondoljuk, hogy néhány hónapon belül taglétszámunk
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Folytatás a 39. oldalon

A fővárosi taxirendelet 2013-as bevezeté-
se után a taxipiac résztvevői igyekez-
tek lehetőségeikhez képest megterem-

teni a stabilitást, a bizonytalan ügyfelek részére
kielégítő megoldást kínálni, hatósági árral. A na-
pi sajtóból értesülhettünk, hogy a TaxiPlus – vá-
laszul a piaci tendenciák megtorpanására –,
2014 nyarán, egy rendkívüli módon fejlődő vidéki
városban, Győrben is megkezdte működését. Ar-
ról, hogy miért pont Győrre esett választásuk,
Pólya Sándor cégvezetőt kérdeztük meg.

A Club Vertigo szerződött partner

TaxiPlus

Győr

12 éves, de tökéletesen szuperál

A sor
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

területen az összes hercehurca (fénykép, személyik fénymásolása,
kioktatás stb.) megismétlődött. Addig-addig tanakodtak a királynő
alattvalói, ameddig lejárt a munkaidejük. Hurrá! Igaz hogy mi ponto-
san érkeztünk, de sajnos nem tudja senki, kinek az áruja ez. Gyer-
tek vissza: „tomorrow morning”…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 20. rész

Egy vEgy vásárásárlás örlás örömeiömei

Folytatás a 41. oldalon
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akár
duplájára is nőhet, tekintettel a növekvő partnerállo-
mányra. Természetesen örömmel vesszük tapasztalt sofőrök jelent-
kezését is, akár konkurens cégtől is, hiszen a releváns szakmai ta-
pasztalat minden esetben egy plusz pontot jelent.
• Támogatjátok a helyi sportot is?
• Igen, a Győri ETO szerződéses partnerei vagyunk, utasaink között
tudhatjuk a fiatal sportolókat, az utánpótlás-csapat tagjait. Kedvez-
ményes tarifával szállítjuk őket, sokszor segítünk olyan esetekben,
amikor ún. „feladatos fuvart” kell megoldani.
• Mennyi a tarifa?
• 280 Ft/km, csakúgy, mint Budapesten, de minden hónap utolsó
keddjén rendkívüli kedvezménnyel kedveskedünk az utazni vágyók-
nak.
• Köszönjük a betekintést, további sok sikert kívánunk!

- KoP -

39

Folytatás a 37. oldalról

Szabadjel-
zők a fel-

szerelés el-
ső napján

Egy felszerelt autó, a TaxiPlus dizájnnal

A központ 100 nm-en helyezkedik el
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Két éve vagyok kamionos, de ilyet
még nem tapasztaltam: leszállítjuk
az árut, és nem kell senkinek. A
történet a következő, de először
egy kis ismertető a „Cégről”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

területen az összes hercehurca (fénykép, személyik fénymásolása,
kioktatás stb.) megismétlődött. Addig-addig tanakodtak a királynő
alattvalói, ameddig lejárt a munkaidejük. Hurrá! Igaz hogy mi ponto-
san érkeztünk, de sajnos nem tudja senki, kinek az áruja ez. Gyer-
tek vissza: „tomorrow morning”…
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Folytatás a 41. oldalon
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akár
duplájára is nőhet, tekintettel a növekvő partnerállo-
mányra. Természetesen örömmel vesszük tapasztalt sofőrök jelent-
kezését is, akár konkurens cégtől is, hiszen a releváns szakmai ta-
pasztalat minden esetben egy plusz pontot jelent.
• Támogatjátok a helyi sportot is?
• Igen, a Győri ETO szerződéses partnerei vagyunk, utasaink között
tudhatjuk a fiatal sportolókat, az utánpótlás-csapat tagjait. Kedvez-
ményes tarifával szállítjuk őket, sokszor segítünk olyan esetekben,
amikor ún. „feladatos fuvart” kell megoldani.
• Mennyi a tarifa?
• 280 Ft/km, csakúgy, mint Budapesten, de minden hónap utolsó
keddjén rendkívüli kedvezménnyel kedveskedünk az utazni vágyók-
nak.
• Köszönjük a betekintést, további sok sikert kívánunk!

- KoP -
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Folytatás a 37. oldalról

Szabadjel-
zők a fel-

szerelés el-
ső napján

Egy felszerelt autó, a TaxiPlus dizájnnal

A központ 100 nm-en helyezkedik el
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Győrben 220 fuvar/fő. Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés  
havonta, folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány  (a Morrison’s  
Ligetet biztosan ismered TE is!)

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 

Győrben:       +36-70 5 888 904 -es
Budapesten: +36-70 5 888 905 -ös

 telefonszámot a részletekért és gyere el személyesen.
Címünk: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO park)

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

Okés. Másnap 7 órakor (szombat) igencsak álmos fejjel
megjelentünk a gyárkapuban, és a kihalt gyárterületen végre
megláttam egy targoncást. Elkaptam. Gyere csak, haver, hová
tegyük le ezt a cuccot? A pasas érthetetlenül néz, majd telefon,
angol hadarás, és mutatja: itt stop, és várjatok... 

Várunk. 10 óra, majd 11, és várunk, sehol egy lélek... Délben
előkerült egy biztonsági szolgálatos emberke autóval, és közöl-
te, hogy mivel ma szombat van, senki nincs bent aki leszedné
az árut. Az a targoncás, akivel beszéltem, „másik részleghez
tartozik”...

Majd hétfőn reggel 7-kor. Hogy az a... Miért nem tudták
ezt tegnap? Akkor a nyavalya sem kel fel, és van két szabad-
napunk.

Nos, a történetet csak annyit hivatott bizonyítani, hogy az
angolok sem tudják

néha, hol áll a
fejük. (Persze
hétfőn lepakol-
tak, a fent leírt
cirkuszi attrakci-
ók megismétlé-
sével.)

Vasárnap az-
tán császkálásba
kezdtünk, és néz-
zétek, mi talál-
tunk. Nem, nem...
ez nem a párizsi
Notre Dame. Ez
az itteni templom,
de kísérteties a
hasonlóság. Saj-
nos nem volt nyit-
va, így csak kívülről
gyönyörködhe t -
tünk benne.

Mikor végre meg-
szabadultunk a ho-
zott cucctól, a spe-
di átirányított Liver-
poolba, felpakolni
egy teljes kamionra
való árut, szaknyel-
ven: teljes rako-
mányt. (Ez általában 24-25 tonnányi áru.) Rendben, gyerünk tehát a
Beatles-fiúkhoz. A felrakóhely Liverpool, Dublin Street, lent a franc-
ban, a kikötőnél. Beatles-ék pedig tőle 4 km, Britannia Vaults, Kings
Dock St.Liverpool (L3/4AD ezt kell beírnod a GPS-be, ha meg is
akarod találni.)

István közölte, hogy roppantul nem érdekli Ringo Star és csapata,
különben is, Rolling-rajongó. Arról nem beszélve, hogy a busz – an-

gol busz lévén – akkor
jön, amikor neki tetszik, és különben is rettenetesen sür-
gős „alváselintéznivalója” van.

Megint egyedül maradtam, és ezeket az egyedülléte-
ket nagyon élvezem, mert császkálok-tekergek-csavar-
gok és olyan felfedezőutakat teszek, mint Marco Polo.
Nagy lendülettel kiugrottam hát a kamionból, felfegyver-
kezve telefonommal és pénzzel, elfeledve a szótárt...

Nos lássuk. Ezen az úton kell menni egyenesen, aztán
át a hídon, ott a buszmegálló, ez eddig kb. három kilo-
méter, az semmi... GO.

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Folytatás a 39. oldalról

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca
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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Győrben 220 fuvar/fő. Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés  
havonta, folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány  (a Morrison’s  
Ligetet biztosan ismered TE is!)

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 

Győrben:       +36-70 5 888 904 -es
Budapesten: +36-70 5 888 905 -ös

 telefonszámot a részletekért és gyere el személyesen.
Címünk: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO park)

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

Okés. Másnap 7 órakor (szombat) igencsak álmos fejjel
megjelentünk a gyárkapuban, és a kihalt gyárterületen végre
megláttam egy targoncást. Elkaptam. Gyere csak, haver, hová
tegyük le ezt a cuccot? A pasas érthetetlenül néz, majd telefon,
angol hadarás, és mutatja: itt stop, és várjatok... 

Várunk. 10 óra, majd 11, és várunk, sehol egy lélek... Délben
előkerült egy biztonsági szolgálatos emberke autóval, és közöl-
te, hogy mivel ma szombat van, senki nincs bent aki leszedné
az árut. Az a targoncás, akivel beszéltem, „másik részleghez
tartozik”...

Majd hétfőn reggel 7-kor. Hogy az a... Miért nem tudták
ezt tegnap? Akkor a nyavalya sem kel fel, és van két szabad-
napunk.

Nos, a történetet csak annyit hivatott bizonyítani, hogy az
angolok sem tudják

néha, hol áll a
fejük. (Persze
hétfőn lepakol-
tak, a fent leírt
cirkuszi attrakci-
ók megismétlé-
sével.)

Vasárnap az-
tán császkálásba
kezdtünk, és néz-
zétek, mi talál-
tunk. Nem, nem...
ez nem a párizsi
Notre Dame. Ez
az itteni templom,
de kísérteties a
hasonlóság. Saj-
nos nem volt nyit-
va, így csak kívülről
gyönyörködhe t -
tünk benne.

Mikor végre meg-
szabadultunk a ho-
zott cucctól, a spe-
di átirányított Liver-
poolba, felpakolni
egy teljes kamionra
való árut, szaknyel-
ven: teljes rako-
mányt. (Ez általában 24-25 tonnányi áru.) Rendben, gyerünk tehát a
Beatles-fiúkhoz. A felrakóhely Liverpool, Dublin Street, lent a franc-
ban, a kikötőnél. Beatles-ék pedig tőle 4 km, Britannia Vaults, Kings
Dock St.Liverpool (L3/4AD ezt kell beírnod a GPS-be, ha meg is
akarod találni.)

István közölte, hogy roppantul nem érdekli Ringo Star és csapata,
különben is, Rolling-rajongó. Arról nem beszélve, hogy a busz – an-

gol busz lévén – akkor
jön, amikor neki tetszik, és különben is rettenetesen sür-
gős „alváselintéznivalója” van.

Megint egyedül maradtam, és ezeket az egyedülléte-
ket nagyon élvezem, mert császkálok-tekergek-csavar-
gok és olyan felfedezőutakat teszek, mint Marco Polo.
Nagy lendülettel kiugrottam hát a kamionból, felfegyver-
kezve telefonommal és pénzzel, elfeledve a szótárt...

Nos lássuk. Ezen az úton kell menni egyenesen, aztán
át a hídon, ott a buszmegálló, ez eddig kb. három kilo-
méter, az semmi... GO.

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Folytatás a 39. oldalról

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca
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II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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A CSOK, azaz a Családok Otthonteremtési Kedvezménye váltja fel
július 1-jétől a szocpolt. Újdonsága, hogy a vissza nem térítendő tá-
mogatást már nemcsak több, hanem egy gyermek vállalása esetén
is igénybe lehet venni, továbbá az eddigiektől eltérően használt la-
kás vásárlására is felhasználható.

Milyen célra igényelhető?

• Új vagy legalább komfortos használt lakás vásárlásához, a lakásra
vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120
napos határidőn belül (legkorábban 2015. április 6-a után kötött
adásvételi szerződések esetén). Érdemes várni a szerződéskötés-
sel eddig a dátumig annak, aki  gyermekkel lakásvásárlást tervez!

• Új lakás építéséhez, a használatbavételi engedély vagy a haszná-
latbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása
előtt (de legkorábban 2015. július 1-jét követően).

• Meglévő lakás bővítéséhez, a kedvezményre vonatkozó kérelem
benyújtását (legkorábban 2015. július 1-jét) követően megkezdett
bővítési munkálatokra igényelhető, feltéve, hogy az ingatlan hasz-
nos alapterülete legalább egy helyiséggel bővül. A határidő miatt

a felújítást is jobb nyárig elhalasztani, ha van lehetőségük a ked-
vezmény igénylésére!

Ki igényelheti?

• A szülő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott, 16 évesnél
– oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén 25
évesnél – nem idősebb, vér szerinti vagy örökbefogadott gyerme-
ke, illetve legalább 24 hetes magzata után,

• A gyám a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és
általa eltartott gyermek után,

• A 40. életévét be nem töltött házaspár – meglévő gyermekei lét-
számától függetlenül – a kedvezmény megelőlegezett folyósítása
fejében négy éven belül vállalt egy, illetve nyolc éven belül vállalt
két gyermeke után.

Mitől függ a mértéke?

• A meglévő, illetve előzetesen vállalt gyermekek együttes számától.
• A lakás hasznos alapterületétől.
• A lakás energetikai minősítésétől
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Szocpol helyett CSOK 

Új lakásvásárlási támogatások

Gyermekek Alapterület Alapösszeg (Ft) „A” energia- „A+” energia- „Alacsony energia- 
száma minősítésű lakás minősítésű lakás fogyasztású” lakás

(1,1-es szorzó) (1,2-es szorzó) (1,3-as szorzó)
1 40-55 nm 500 000 550 000 600 000 650 000
1 55,1-160 nm 600 000 660 000 720 000 780 000
2 50-65 nm 800 000 880 000 960 000 1 040 000
2 65,1-80 nm 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000
2 80,1-160 nm 1 300 000 1 430 00 1 560 00 1 690 000
3 60-75 nm 1 200 000 1 320 000 1 440 000 1 560 000
3 75,1-90 nm 1 500 000 1 650 000 1 800 000 1 950 000
3 75,1-160 nm 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
4 70-85 nm 1 600 000 1 760 000 1 920 000 2 080 000
4 85,1-100 nm 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
4 100,1-160 nm 2 500 000 2 750 000 3 000 000 3 250 000

„Taxis vagyok. Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre és dudál-
tam. Néhány perc várakozás után megint megnyomtam a dudát. Ez
volt aznapra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon voltam, hogy in-
kább hazaindulok. De aztán mégis kiszálltam, elsétáltam az ajtóig
és becsöngettem. 

– Egy pillanat! – válaszolt egy törékeny, idős hang odabentről.
Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-forma, aprócska asszony
állt előttem. Kartonruhát viselt és kis kalapot. Úgy nézett ki, mintha
egy régi, fekete-fehér filmből lépett volna ki. Mellette egy kis bő-
rönd pihent. Körülnéztem. A bútorokat fehér lepedőkkel terítették
le. A sarokban egy kartondoboz árválkodott, mindenfélével tele-
tömve. 

– Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeretnék néhány percre

egyedül maradni. Aztán, ha ön is úgy gondolja,
visszajöhetne értem, hogy lekísérjen az autójá-
ig. Nem vagyok valami jó erőben. 

Miután beraktam a bőröndöt a csomagtartó-
ba és visszaértem, belém karolt. Lassan, na-
gyon lassan odasétáltunk a taximhoz. Közben
végig a kedvességemért hálálkodott. 

– Semmiség – feleltem. Minden utasommal
úgy bánok, ahogyan mástól is elvárnám, hogy
az édesanyámmal bánjon.

– Milyen jó fiú maga! – mondta, ahogy beült
a hátsó ülésre. Odaadta a címet, aztán meg-

kérdezte: – Mehetnénk esetleg a belvároson keresztül? 
– Nem az a legrövidebb út – vágtam rá gyorsan. 
– Ó, azt egyáltalán nem bánom – mondta. – Egy hospice-házba

tartok. 
Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemeiben könnycseppek

csillogtak. 
– Nincs már családom. Mindenki meghalt.
Nagyon csendesen beszélt. 
– A doktor úr szerint nekem sincs túl sok hátra.  
Csendben a műszerfalhoz nyúltam és kikapcsoltam az órát. 
– Mit szeretne, merre menjünk?  
A következő két órában bebarangoltuk a várost. Megmutatta ne-

A taxis is lehet EMBER

Az utolsó fuvar
A Facebookon hírek, történetek milliói jelennek meg nap mint nap. Akadnak
köztük értékesek és kevésbé tartalmasak. Legutóbb egy amerikai taxis önval-
lomását olvastam. Azt lehetne rá mondani, mindennapi történet, hogy egy
idős hölgy nyugdíjasházba vonul, s ehhez taxit rendel. Itt ettől sokkal többről
van szó! Jó megélni az emberi érzéseket, melyekkel hiszem, hogy a legtöbb
hazai taxis is rendelkezik.
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Amennyiben a felépült lakás nem éri el legalább a „B” energia-
minősítést, a kapott támogatást kamatokkal növelten vissza kell fi-
zetni!

A kérelem benyújtása

A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet a hitelinté-
zethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövet-
kezetek) kell benyújtani. Csak egyes hitelintézetek lesznek szerző-
dött partnerei a Magyar Államkincstárnak, ezért érdemes előre ér-
deklődni, hogy melyek ezek.

A folyósítás menete

A kedvezmény utólagosan vehető igénybe az alábbiak szerint:
• Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan,

utólagosan, utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a
használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány
kiadását követően.

• Lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás. A fo-
lyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a hitelinté-
zeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére/vásárlására már
felhasználta.

• Csak saját névre szóló, az áfatörvénynek megfelelő számlákat fo-
gadnak el.

• A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet részére
bemutatja az építési munkák (lakásépítés, bővítés) esetén a hitel-
intézet által elfogadott bekerülési költség 70 százalékáról, illetve
ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek
összegét kitevő saját nevére szóló, termékértékesítésről, szolgál-
tatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat.

• Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő tel-
jes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.

További feltételek

A lakás (meglévő, vagy bővítés utáni) hasznos alapterülete
– nem lehet kevesebb mint:
• egy gyermek esetén 40 nm,
• két gyermek esetén 50 nm,
• három gyermek esetén 60 nm,
négy vagy több gyermek esetén 70 nm
– és egyik esetben sem haladhatja meg a 160 nm-t.

Lakás vásárlása esetén a vételár nem lehet több mint
– új lakásnál 300-350 ezer Ft/nm,
– használt lakásnál egységesen 350 ezer Ft/nm továbbá

a) Közép-Magyarország területén
– Budapesten 35 millió Ft,
– városokban 28 millió Ft,
– egyéb településeken 23 millió Ft,
b) a Dunántúlon
– megyeszékhelyeken 28 millió Ft,
– városokban 23 millió Ft,
– egyéb településeken 18 millió Ft,
c) az Alföldön és Észak-Magyarországon
– megyeszékhelyeken 25 millió Ft,
– városokban 19 millió Ft,
– egyéb településeken 16 millió Ft.

A családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyer-
mek után is igénybe vehető, melynek összege az épített vagy vásá-
rolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályá-
tól függetlenül gyermekenként 400 ezer Ft.

Forrás: 256/2011. (XII. 6.) kormányrendelet a lakásépítési
támogatásról
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A kolozsvári vásárban:
– Mennyit kér ezért a bir-

káért?
– Kilencezer lejt.
– Hogy képes ily sokat

kérni érte? Nem fél, hogy
megveri az Isten?

– Az ugyan nem, mert ha
lefelé talál nézni, a kilencest
hatosnak látja.

* * *
A góbé áll a tornácon, s fi-

gyeli a kakast, amint az he-
vesen lohol egy tyúk után.
Már-már utoléri, amikor a
góbé egy falat kukoricamá-
lét hajít elébe. A kakas meg-
áll, bekapja a málét, és csak
azután rohan a közben jelen-
tõs elõnyhöz jutott tyúk
nyomába.

– A szentségit! – kurjantja
a góbé. – Ilyen éhes se sze-
retnék lenni!

kem azt az épületet, ahol réges-régen liftes kisasszonyként dolgo-
zott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, ahová új házasként a fér-
jével költöztek. Egy picit megálltunk egy bútorraktár előtt. Azt mond-
ta, lány korában az még bálterem volt, és a többiekkel odajártak
táncolni. Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy sarkon vagy egy
épület előtt. Nem mondott semmit, csak maga elé révedt. 

Ahogy a hajnal első sugarai megjelentek a horizonton, azt mon-
da: 

– Most már mehetünk. Elfáradtam. 
Szótlanul haladtunk a megadott címig. Két alkalmazott jelent

meg, ahogy megérkeztünk az ajtó elé. Profi udvariassággal segítet-
ték. Kinyitottam a csomagtartót, és elvittem a bőröndöt az ajtóig. Az
utasomat már beültették egy kerekesszékbe. 

– Mennyivel tartozom? – kérdezte és benyúlt a retiküljébe a
pénztárcájáért. 

– Semmivel – feleltem. 
– Magának is meg kell élnie valamiből – mondta. 
– Vannak más utasaim is – szereltem le. Aztán, egy hirtelen ötlet-

től vezérelve lehajoltam és megöleltem. Meglepő erővel szorított
magához. 

– Nagy örömöt okozott egy kis öregasszonynak – mondta végül.
– Köszönöm. 

Megszorítottam mindkét kezét és visszasétáltam a kocsihoz. Hal-
lottam, ahogy mögöttem becsukódik a ház ajtaja. Egy életre zárták
rá az ajtót. 

Aznap csak vezettem, céltalanul. Nem vittem utasokat. Nem volt
kedvem beszélgetni. Egyre csak az járt az eszemben, mi lett vol-
na, ha az asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy valakit, aki türel-
metlen? Vagy mi lett volna, ha én magam vagyok türelmetlen és
elhajtok kopogás nélkül? Lassan megértettem, hogy egész éle-
temben nem tettem még fontosabb dolgot, mint előző éjszaka. 

Egész életünkben a nagy dolgokra várunk. És a nagy dolgok
néha meglepő álruhában érkeznek: úgy vannak csomagolva, hogy
aki nem figyel, az észre sem veszi, mennyire fontos lehetőséget
mulasztott el...”
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A CSOK, azaz a Családok Otthonteremtési Kedvezménye váltja fel
július 1-jétől a szocpolt. Újdonsága, hogy a vissza nem térítendő tá-
mogatást már nemcsak több, hanem egy gyermek vállalása esetén
is igénybe lehet venni, továbbá az eddigiektől eltérően használt la-
kás vásárlására is felhasználható.

Milyen célra igényelhető?

• Új vagy legalább komfortos használt lakás vásárlásához, a lakásra
vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120
napos határidőn belül (legkorábban 2015. április 6-a után kötött
adásvételi szerződések esetén). Érdemes várni a szerződéskötés-
sel eddig a dátumig annak, aki  gyermekkel lakásvásárlást tervez!

• Új lakás építéséhez, a használatbavételi engedély vagy a haszná-
latbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása
előtt (de legkorábban 2015. július 1-jét követően).

• Meglévő lakás bővítéséhez, a kedvezményre vonatkozó kérelem
benyújtását (legkorábban 2015. július 1-jét) követően megkezdett
bővítési munkálatokra igényelhető, feltéve, hogy az ingatlan hasz-
nos alapterülete legalább egy helyiséggel bővül. A határidő miatt

a felújítást is jobb nyárig elhalasztani, ha van lehetőségük a ked-
vezmény igénylésére!

Ki igényelheti?

• A szülő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott, 16 évesnél
– oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén 25
évesnél – nem idősebb, vér szerinti vagy örökbefogadott gyerme-
ke, illetve legalább 24 hetes magzata után,

• A gyám a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és
általa eltartott gyermek után,

• A 40. életévét be nem töltött házaspár – meglévő gyermekei lét-
számától függetlenül – a kedvezmény megelőlegezett folyósítása
fejében négy éven belül vállalt egy, illetve nyolc éven belül vállalt
két gyermeke után.

Mitől függ a mértéke?

• A meglévő, illetve előzetesen vállalt gyermekek együttes számától.
• A lakás hasznos alapterületétől.
• A lakás energetikai minősítésétől
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Szocpol helyett CSOK 

Új lakásvásárlási támogatások

Gyermekek Alapterület Alapösszeg (Ft) „A” energia- „A+” energia- „Alacsony energia- 
száma minősítésű lakás minősítésű lakás fogyasztású” lakás

(1,1-es szorzó) (1,2-es szorzó) (1,3-as szorzó)
1 40-55 nm 500 000 550 000 600 000 650 000
1 55,1-160 nm 600 000 660 000 720 000 780 000
2 50-65 nm 800 000 880 000 960 000 1 040 000
2 65,1-80 nm 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000
2 80,1-160 nm 1 300 000 1 430 00 1 560 00 1 690 000
3 60-75 nm 1 200 000 1 320 000 1 440 000 1 560 000
3 75,1-90 nm 1 500 000 1 650 000 1 800 000 1 950 000
3 75,1-160 nm 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
4 70-85 nm 1 600 000 1 760 000 1 920 000 2 080 000
4 85,1-100 nm 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
4 100,1-160 nm 2 500 000 2 750 000 3 000 000 3 250 000

„Taxis vagyok. Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre és dudál-
tam. Néhány perc várakozás után megint megnyomtam a dudát. Ez
volt aznapra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon voltam, hogy in-
kább hazaindulok. De aztán mégis kiszálltam, elsétáltam az ajtóig
és becsöngettem. 

– Egy pillanat! – válaszolt egy törékeny, idős hang odabentről.
Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-forma, aprócska asszony
állt előttem. Kartonruhát viselt és kis kalapot. Úgy nézett ki, mintha
egy régi, fekete-fehér filmből lépett volna ki. Mellette egy kis bő-
rönd pihent. Körülnéztem. A bútorokat fehér lepedőkkel terítették
le. A sarokban egy kartondoboz árválkodott, mindenfélével tele-
tömve. 

– Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeretnék néhány percre

egyedül maradni. Aztán, ha ön is úgy gondolja,
visszajöhetne értem, hogy lekísérjen az autójá-
ig. Nem vagyok valami jó erőben. 

Miután beraktam a bőröndöt a csomagtartó-
ba és visszaértem, belém karolt. Lassan, na-
gyon lassan odasétáltunk a taximhoz. Közben
végig a kedvességemért hálálkodott. 

– Semmiség – feleltem. Minden utasommal
úgy bánok, ahogyan mástól is elvárnám, hogy
az édesanyámmal bánjon.

– Milyen jó fiú maga! – mondta, ahogy beült
a hátsó ülésre. Odaadta a címet, aztán meg-

kérdezte: – Mehetnénk esetleg a belvároson keresztül? 
– Nem az a legrövidebb út – vágtam rá gyorsan. 
– Ó, azt egyáltalán nem bánom – mondta. – Egy hospice-házba

tartok. 
Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemeiben könnycseppek

csillogtak. 
– Nincs már családom. Mindenki meghalt.
Nagyon csendesen beszélt. 
– A doktor úr szerint nekem sincs túl sok hátra.  
Csendben a műszerfalhoz nyúltam és kikapcsoltam az órát. 
– Mit szeretne, merre menjünk?  
A következő két órában bebarangoltuk a várost. Megmutatta ne-

A taxis is lehet EMBER

Az utolsó fuvar
A Facebookon hírek, történetek milliói jelennek meg nap mint nap. Akadnak
köztük értékesek és kevésbé tartalmasak. Legutóbb egy amerikai taxis önval-
lomását olvastam. Azt lehetne rá mondani, mindennapi történet, hogy egy
idős hölgy nyugdíjasházba vonul, s ehhez taxit rendel. Itt ettől sokkal többről
van szó! Jó megélni az emberi érzéseket, melyekkel hiszem, hogy a legtöbb
hazai taxis is rendelkezik.
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Amennyiben a felépült lakás nem éri el legalább a „B” energia-
minősítést, a kapott támogatást kamatokkal növelten vissza kell fi-
zetni!

A kérelem benyújtása

A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet a hitelinté-
zethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövet-
kezetek) kell benyújtani. Csak egyes hitelintézetek lesznek szerző-
dött partnerei a Magyar Államkincstárnak, ezért érdemes előre ér-
deklődni, hogy melyek ezek.

A folyósítás menete

A kedvezmény utólagosan vehető igénybe az alábbiak szerint:
• Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan,

utólagosan, utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a
használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány
kiadását követően.

• Lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás. A fo-
lyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a hitelinté-
zeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére/vásárlására már
felhasználta.

• Csak saját névre szóló, az áfatörvénynek megfelelő számlákat fo-
gadnak el.

• A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet részére
bemutatja az építési munkák (lakásépítés, bővítés) esetén a hitel-
intézet által elfogadott bekerülési költség 70 százalékáról, illetve
ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek
összegét kitevő saját nevére szóló, termékértékesítésről, szolgál-
tatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat.

• Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő tel-
jes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.

További feltételek

A lakás (meglévő, vagy bővítés utáni) hasznos alapterülete
– nem lehet kevesebb mint:
• egy gyermek esetén 40 nm,
• két gyermek esetén 50 nm,
• három gyermek esetén 60 nm,
négy vagy több gyermek esetén 70 nm
– és egyik esetben sem haladhatja meg a 160 nm-t.

Lakás vásárlása esetén a vételár nem lehet több mint
– új lakásnál 300-350 ezer Ft/nm,
– használt lakásnál egységesen 350 ezer Ft/nm továbbá

a) Közép-Magyarország területén
– Budapesten 35 millió Ft,
– városokban 28 millió Ft,
– egyéb településeken 23 millió Ft,
b) a Dunántúlon
– megyeszékhelyeken 28 millió Ft,
– városokban 23 millió Ft,
– egyéb településeken 18 millió Ft,
c) az Alföldön és Észak-Magyarországon
– megyeszékhelyeken 25 millió Ft,
– városokban 19 millió Ft,
– egyéb településeken 16 millió Ft.

A családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyer-
mek után is igénybe vehető, melynek összege az épített vagy vásá-
rolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályá-
tól függetlenül gyermekenként 400 ezer Ft.

Forrás: 256/2011. (XII. 6.) kormányrendelet a lakásépítési
támogatásról
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A kolozsvári vásárban:
– Mennyit kér ezért a bir-

káért?
– Kilencezer lejt.
– Hogy képes ily sokat

kérni érte? Nem fél, hogy
megveri az Isten?

– Az ugyan nem, mert ha
lefelé talál nézni, a kilencest
hatosnak látja.

* * *
A góbé áll a tornácon, s fi-

gyeli a kakast, amint az he-
vesen lohol egy tyúk után.
Már-már utoléri, amikor a
góbé egy falat kukoricamá-
lét hajít elébe. A kakas meg-
áll, bekapja a málét, és csak
azután rohan a közben jelen-
tõs elõnyhöz jutott tyúk
nyomába.

– A szentségit! – kurjantja
a góbé. – Ilyen éhes se sze-
retnék lenni!

kem azt az épületet, ahol réges-régen liftes kisasszonyként dolgo-
zott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, ahová új házasként a fér-
jével költöztek. Egy picit megálltunk egy bútorraktár előtt. Azt mond-
ta, lány korában az még bálterem volt, és a többiekkel odajártak
táncolni. Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy sarkon vagy egy
épület előtt. Nem mondott semmit, csak maga elé révedt. 

Ahogy a hajnal első sugarai megjelentek a horizonton, azt mon-
da: 

– Most már mehetünk. Elfáradtam. 
Szótlanul haladtunk a megadott címig. Két alkalmazott jelent

meg, ahogy megérkeztünk az ajtó elé. Profi udvariassággal segítet-
ték. Kinyitottam a csomagtartót, és elvittem a bőröndöt az ajtóig. Az
utasomat már beültették egy kerekesszékbe. 

– Mennyivel tartozom? – kérdezte és benyúlt a retiküljébe a
pénztárcájáért. 

– Semmivel – feleltem. 
– Magának is meg kell élnie valamiből – mondta. 
– Vannak más utasaim is – szereltem le. Aztán, egy hirtelen ötlet-

től vezérelve lehajoltam és megöleltem. Meglepő erővel szorított
magához. 

– Nagy örömöt okozott egy kis öregasszonynak – mondta végül.
– Köszönöm. 

Megszorítottam mindkét kezét és visszasétáltam a kocsihoz. Hal-
lottam, ahogy mögöttem becsukódik a ház ajtaja. Egy életre zárták
rá az ajtót. 

Aznap csak vezettem, céltalanul. Nem vittem utasokat. Nem volt
kedvem beszélgetni. Egyre csak az járt az eszemben, mi lett vol-
na, ha az asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy valakit, aki türel-
metlen? Vagy mi lett volna, ha én magam vagyok türelmetlen és
elhajtok kopogás nélkül? Lassan megértettem, hogy egész éle-
temben nem tettem még fontosabb dolgot, mint előző éjszaka. 

Egész életünkben a nagy dolgokra várunk. És a nagy dolgok
néha meglepő álruhában érkeznek: úgy vannak csomagolva, hogy
aki nem figyel, az észre sem veszi, mennyire fontos lehetőséget
mulasztott el...”

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:19  Page 43



44

A góbé bemegy az istállóba, és azt
látja, hogy döglõdik a lova. Gondol
egyet, bemegy a házba, tollat, papírt
kerít, és gyárt egy rakás sorsjegyet.
Azzal el a kocsmába, s kihirdeti, hogy
sorshúzás lészen. Ötszáz lej egy jegy,
és a fõnyeremény egy ló. Gyorsan
fogynak a sorsjegyek. Megtörténik a
sorsolás is, és a góbé elviszi a nyertest
az istállóba. De ott már csak egy dög-
lött gebét találnak.

– Te gazember! – dühöng a nyertes.
– Egy döglött lóért fizettem én ötszáz
lejt?

– Dehogyis. Tessék, visszaadom az
ötszázast.

– És a többiek?
– Mit akar velük kend? Hiszen õk

nem nyertek...
(Merje mondani valaki, hogy nincs

üzleti érzéke a székelyeknek.)

1. Helyes a „B” válasz. Egy 2007. évi
szabálymódosítás értelmében a biztonsá-
gi öv használatának elmulasztásáért a
gépkocsi utasa saját felelősséggel tarto-
zik. Az ülésen helyet foglaló utasnak az öv
becsatolásával kell magát rögzíteni, és en-
nek elmulasztása esetén a vezetőnek
nincs büntetőjogi felelőssége. 
2. Helyes az „A” válasz. A „Várakozó-
hely” tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely
mozgáskorlátozott személyt szállító jármű
részére van fenntartva. Az ilyen helyen
egyéb más jármű is megállhat – a be- és
kiszálláshoz vagy folyamatos fel- és lera-
káshoz szükséges ideig, illetőleg, ha a ve-
zető a járműnél marad egyéb okból legfel-
jebb 5 percig történő egyhelyben tartóz-
kodás idejére –, de nem várakozhat. 
3. Helyes a „C” válasz. Emelkedőn való
várakozás esetén célszerű a kézifék behú-
zása mellett a taxi egyes sebességfokoza-
tát kapcsolni és a kerekeket a járdasze-
gélynek kormányozni, hogy esetleges hát-
raguruláskor az autót a járda megfogja. 
4. Helyes a „B” válasz. Az autópályára
felhajtó gépkocsi vezetője a szélső forgal-
mi sávba történő belépési szándékát bal-
ra adott irányjelzéssel jelzi, bár valójában
jobbra kanyarodik. 
5. Helyes az „A” válasz. Mérsékelt se-
bességgel haladva időben észleljük, és ki
tudjuk kerülgetni a kátyúkat. Ha mégsem
lehet kikerülni a gödröt, ne fékezzünk, tart-
suk erősen a kormányt és így haladjunk át
rajta.
6. Helyes a „C” válasz. A táblakombiná-
ció azt jelzi, hogy a járművezetőknek foko-
zottan számolniuk kell elsőbbséggel ren-
delkező kerékpárosok keresztirányú közle-
kedésére.
7. Helyes az „A” válasz. A forgalomban

részt vevő gépkocsikat korlátozott látási vi-
szonyok között nappal – lakott területen
belül és kívül egyaránt helyzetjelző lám-
pákkal és tompított fényszórókkal kell kivi-
lágítani. 
8. Helyes az „A” válasz. A „Szembejö-
vő forgalom elsőbbsége” jelzőtáblát olyan
rövid, a járművezetők által áttekinthető út-
szakaszon helyezik el, amelyen két jármű
egymás mellett elhaladni nem képes. A
tábla felől érkező jármű vezetőjének az út-
szűkületbe történő behajtás előtt kell a
szembejövő partner elhaladását megvár-
nia. 
9. Helyes a „C” válasz. A kerékpárút a
kétkerekű kerékpárok közlekedésére kije-
lölt út. A segédmotoros rokkantkocsi, a
gépi meghajtású kerekes szék és a kétke-
rekű segédmotoros kerékpár lakott terüle-
ten kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha
jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más
jármű közlekedése tilos. 
10. Helyes a „C” válasz. A járdára az I.
sebességfokozatban, a szokásosnál na-
gyobb gázadással, csúsztatott kuplung-
gal, lassan kell felugratni úgy, hogy a gu-
mik teljes futófelülete ütközzön a szegély-
hez.
11. Helyes a „B” válasz. A gyalogosnak
tilos olyan helyen, ahol a járművekkel
szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilá-
tást gátló akadály (nagyobb álló jármű
stb.) közelében az úttestre lépni. 
12. Helyes a „B” válasz. A kerékpáros
nyom a kerékpárosok részére az úttesten
történő haladásra ajánlott útfelületet jelzi.
A jelet az úttest jobb szélén való haladási
kötelezettség, illetve a jobbra bekanyaro-
dás esetében az úttest jobb szélére törté-
nő besorolás szempontjából is figyelem-
be kell venni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Évekkel ezelőtt újfajta jelzőlám-
pát telepítettek a XI. kerületi Bar-
tók Béla úton a Tétényi úti sa-

roknál. Taxis kollégák kérdezték, mi a csuda ez az új lám-
pa? Természetesen akkor megkerestem a Budapesti Köz-
lekedési Központot, a válaszukat közöltük. 

Most újabb helyeken találkozhatunk ilyen lámpával a fő-
városban, újból kérdezik a kollégák, mik ezek a lámpák.
Nagyon röviden az akkori válasz ismétlése, azoknak, akik
akkor nem olvasták az írást:

Ezek a jelzőlámpák a villamospótló autóbuszok vezetői-
nek adnak információt. Olyan helyen telepítik, ahol az au-
tóbusz veze-
tője, helyzeté-
nél fogva
nem láthatja a
villamos irá-
nyítására szol-
gáló jelzőlám-
pát.

Juhász
Péter

A jelzőlámpa a villa-

mospótló autóbu-

szok vezetőinek szól  

Áfa-mentesek
a taxisok?

Teljes a pánik a taxisszakmában, jön-
nek(?!) az online taxiórák és akkor –
nagyjából – minden taxis áfa-köteles lesz. 

Miért, most nem áfa-kötelesek?
Vesznek autót, tankolnak, mennek a
szervizbe, mindenhol, de mindenhol
fizetik a forgalmi adót. Akkor is, amikor
fizetik a tagdíjat a taxitársaságnál, vagy
számlatömböt vesznek. 1000 forint
bevételből, körülbelül 600 forint a kiadás
egy átlag taxisnál. Azért ilyen magas, mert
minden (!) után fizetik a forgalmi adót. 

Most, zsebben marad 1000 forint
bevételből, körülbelül 400 forint. Ha
ezután kell (kellene) fizetni a forgalmi
adót, akkor a maradékból vennék el a 27
százalékot. Maradna a bevétel körülbelül
10 százaléka. Egy átlag taxis csinál
havonta – mondjuk – 500.000 forintot.
Akkor zsebben maradna 50.000 forint.
Havonta, ez képtelenség! Ez a minimál-
bérnél is kevesebb. Napi 14–16 óra
munka után.

Ha jönnek az online taxiórák, akkor
nagyon sok mindent meg kell változtatni.
Elsősorban a forgalmi adóval kapcso-
latos dolgokat.

Tóth Tibor

Mik ezek az újfajta jelzőlámpák?
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Időnként előfordul, hogy két jármű „súrolja” egymást, ilyenkor
„nyomok” maradhatnak a karosszérián. Korábban egy kis ben-
zinnel eltávolíthattuk a gumi karosszéria-elemek, vagy a mű-
anyag lökhárítók okozta „sérüléseket”. A taxis ment tankolni, a
tankolás végén visszahelyezte a csövet, de még előtte egy kis
benzint engedett egy kis papírtörülközőre. Ezzel aztán dörzsö-
léssel eltávolította a felesleges sérülés-maradványokat. Feltéve,
hogy a karosszéria festése nem sérült, mert akkor irány a fénye-
ző műhely…

Azonban a fóliázással új időszámítás kezdődött, mert nem
mindegyik fólia „szereti” a benzint! Ahogy az üzemanyagoknál
vannak különböző minőségek, úgy a fóliáknál is. Van olyan,
amelyik ”bírja” a benzines kezelést, van, amelyik nem. Súrlódá-
sos sérülés benzines eltávolítása előtt célszerű megkeresni azt
a műhelyt, ahol felhelyezték a fóliát és megkérdezni, fóliánk ho-
gyan viseli a benzines kezelést.

Viszont, van egy „csodaszer”, amit minden szakember, javasol
ezekben az esetekben. A minden háztartási boltban kapható
CIF könnyedén eltávolítja a felesleges horzsolásokat. 

A Lurdy ház előtti taxiállomás

Horváth 
András

És az eredmény

Itt már mindent meg lehet
csinálni! Fényes nappal áll az
áltaxis a taxiállomáson, fehér
rendszámmal, szépen besár-
gítva, szabadjelzőnek látszó
felirat nélküli valamivel a tete-
jén. A „Kollégának” látszó
személy hetek óta így dolgo-
zik innen, következmények
nélkül… 

Név és cím 
a szerkesztőségben

Döbbenet! 

Mivel javítható a fólia kisebb sérülése? 

Az apróbb sérülés

A segítség,
nem a rek-
lám miatt
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A góbé bemegy az istállóba, és azt
látja, hogy döglõdik a lova. Gondol
egyet, bemegy a házba, tollat, papírt
kerít, és gyárt egy rakás sorsjegyet.
Azzal el a kocsmába, s kihirdeti, hogy
sorshúzás lészen. Ötszáz lej egy jegy,
és a fõnyeremény egy ló. Gyorsan
fogynak a sorsjegyek. Megtörténik a
sorsolás is, és a góbé elviszi a nyertest
az istállóba. De ott már csak egy dög-
lött gebét találnak.

– Te gazember! – dühöng a nyertes.
– Egy döglött lóért fizettem én ötszáz
lejt?

– Dehogyis. Tessék, visszaadom az
ötszázast.

– És a többiek?
– Mit akar velük kend? Hiszen õk

nem nyertek...
(Merje mondani valaki, hogy nincs

üzleti érzéke a székelyeknek.)

1. Helyes a „B” válasz. Egy 2007. évi
szabálymódosítás értelmében a biztonsá-
gi öv használatának elmulasztásáért a
gépkocsi utasa saját felelősséggel tarto-
zik. Az ülésen helyet foglaló utasnak az öv
becsatolásával kell magát rögzíteni, és en-
nek elmulasztása esetén a vezetőnek
nincs büntetőjogi felelőssége. 
2. Helyes az „A” válasz. A „Várakozó-
hely” tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely
mozgáskorlátozott személyt szállító jármű
részére van fenntartva. Az ilyen helyen
egyéb más jármű is megállhat – a be- és
kiszálláshoz vagy folyamatos fel- és lera-
káshoz szükséges ideig, illetőleg, ha a ve-
zető a járműnél marad egyéb okból legfel-
jebb 5 percig történő egyhelyben tartóz-
kodás idejére –, de nem várakozhat. 
3. Helyes a „C” válasz. Emelkedőn való
várakozás esetén célszerű a kézifék behú-
zása mellett a taxi egyes sebességfokoza-
tát kapcsolni és a kerekeket a járdasze-
gélynek kormányozni, hogy esetleges hát-
raguruláskor az autót a járda megfogja. 
4. Helyes a „B” válasz. Az autópályára
felhajtó gépkocsi vezetője a szélső forgal-
mi sávba történő belépési szándékát bal-
ra adott irányjelzéssel jelzi, bár valójában
jobbra kanyarodik. 
5. Helyes az „A” válasz. Mérsékelt se-
bességgel haladva időben észleljük, és ki
tudjuk kerülgetni a kátyúkat. Ha mégsem
lehet kikerülni a gödröt, ne fékezzünk, tart-
suk erősen a kormányt és így haladjunk át
rajta.
6. Helyes a „C” válasz. A táblakombiná-
ció azt jelzi, hogy a járművezetőknek foko-
zottan számolniuk kell elsőbbséggel ren-
delkező kerékpárosok keresztirányú közle-
kedésére.
7. Helyes az „A” válasz. A forgalomban

részt vevő gépkocsikat korlátozott látási vi-
szonyok között nappal – lakott területen
belül és kívül egyaránt helyzetjelző lám-
pákkal és tompított fényszórókkal kell kivi-
lágítani. 
8. Helyes az „A” válasz. A „Szembejö-
vő forgalom elsőbbsége” jelzőtáblát olyan
rövid, a járművezetők által áttekinthető út-
szakaszon helyezik el, amelyen két jármű
egymás mellett elhaladni nem képes. A
tábla felől érkező jármű vezetőjének az út-
szűkületbe történő behajtás előtt kell a
szembejövő partner elhaladását megvár-
nia. 
9. Helyes a „C” válasz. A kerékpárút a
kétkerekű kerékpárok közlekedésére kije-
lölt út. A segédmotoros rokkantkocsi, a
gépi meghajtású kerekes szék és a kétke-
rekű segédmotoros kerékpár lakott terüle-
ten kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha
jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más
jármű közlekedése tilos. 
10. Helyes a „C” válasz. A járdára az I.
sebességfokozatban, a szokásosnál na-
gyobb gázadással, csúsztatott kuplung-
gal, lassan kell felugratni úgy, hogy a gu-
mik teljes futófelülete ütközzön a szegély-
hez.
11. Helyes a „B” válasz. A gyalogosnak
tilos olyan helyen, ahol a járművekkel
szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilá-
tást gátló akadály (nagyobb álló jármű
stb.) közelében az úttestre lépni. 
12. Helyes a „B” válasz. A kerékpáros
nyom a kerékpárosok részére az úttesten
történő haladásra ajánlott útfelületet jelzi.
A jelet az úttest jobb szélén való haladási
kötelezettség, illetve a jobbra bekanyaro-
dás esetében az úttest jobb szélére törté-
nő besorolás szempontjából is figyelem-
be kell venni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Évekkel ezelőtt újfajta jelzőlám-
pát telepítettek a XI. kerületi Bar-
tók Béla úton a Tétényi úti sa-

roknál. Taxis kollégák kérdezték, mi a csuda ez az új lám-
pa? Természetesen akkor megkerestem a Budapesti Köz-
lekedési Központot, a válaszukat közöltük. 

Most újabb helyeken találkozhatunk ilyen lámpával a fő-
városban, újból kérdezik a kollégák, mik ezek a lámpák.
Nagyon röviden az akkori válasz ismétlése, azoknak, akik
akkor nem olvasták az írást:

Ezek a jelzőlámpák a villamospótló autóbuszok vezetői-
nek adnak információt. Olyan helyen telepítik, ahol az au-
tóbusz veze-
tője, helyzeté-
nél fogva
nem láthatja a
villamos irá-
nyítására szol-
gáló jelzőlám-
pát.

Juhász
Péter

A jelzőlámpa a villa-

mospótló autóbu-

szok vezetőinek szól  

Áfa-mentesek
a taxisok?

Teljes a pánik a taxisszakmában, jön-
nek(?!) az online taxiórák és akkor –
nagyjából – minden taxis áfa-köteles lesz. 

Miért, most nem áfa-kötelesek?
Vesznek autót, tankolnak, mennek a
szervizbe, mindenhol, de mindenhol
fizetik a forgalmi adót. Akkor is, amikor
fizetik a tagdíjat a taxitársaságnál, vagy
számlatömböt vesznek. 1000 forint
bevételből, körülbelül 600 forint a kiadás
egy átlag taxisnál. Azért ilyen magas, mert
minden (!) után fizetik a forgalmi adót. 

Most, zsebben marad 1000 forint
bevételből, körülbelül 400 forint. Ha
ezután kell (kellene) fizetni a forgalmi
adót, akkor a maradékból vennék el a 27
százalékot. Maradna a bevétel körülbelül
10 százaléka. Egy átlag taxis csinál
havonta – mondjuk – 500.000 forintot.
Akkor zsebben maradna 50.000 forint.
Havonta, ez képtelenség! Ez a minimál-
bérnél is kevesebb. Napi 14–16 óra
munka után.

Ha jönnek az online taxiórák, akkor
nagyon sok mindent meg kell változtatni.
Elsősorban a forgalmi adóval kapcso-
latos dolgokat.

Tóth Tibor

Mik ezek az újfajta jelzőlámpák?
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Időnként előfordul, hogy két jármű „súrolja” egymást, ilyenkor
„nyomok” maradhatnak a karosszérián. Korábban egy kis ben-
zinnel eltávolíthattuk a gumi karosszéria-elemek, vagy a mű-
anyag lökhárítók okozta „sérüléseket”. A taxis ment tankolni, a
tankolás végén visszahelyezte a csövet, de még előtte egy kis
benzint engedett egy kis papírtörülközőre. Ezzel aztán dörzsö-
léssel eltávolította a felesleges sérülés-maradványokat. Feltéve,
hogy a karosszéria festése nem sérült, mert akkor irány a fénye-
ző műhely…

Azonban a fóliázással új időszámítás kezdődött, mert nem
mindegyik fólia „szereti” a benzint! Ahogy az üzemanyagoknál
vannak különböző minőségek, úgy a fóliáknál is. Van olyan,
amelyik ”bírja” a benzines kezelést, van, amelyik nem. Súrlódá-
sos sérülés benzines eltávolítása előtt célszerű megkeresni azt
a műhelyt, ahol felhelyezték a fóliát és megkérdezni, fóliánk ho-
gyan viseli a benzines kezelést.

Viszont, van egy „csodaszer”, amit minden szakember, javasol
ezekben az esetekben. A minden háztartási boltban kapható
CIF könnyedén eltávolítja a felesleges horzsolásokat. 

A Lurdy ház előtti taxiállomás

Horváth 
András

És az eredmény

Itt már mindent meg lehet
csinálni! Fényes nappal áll az
áltaxis a taxiállomáson, fehér
rendszámmal, szépen besár-
gítva, szabadjelzőnek látszó
felirat nélküli valamivel a tete-
jén. A „Kollégának” látszó
személy hetek óta így dolgo-
zik innen, következmények
nélkül… 

Név és cím 
a szerkesztőségben

Döbbenet! 

Mivel javítható a fólia kisebb sérülése? 

Az apróbb sérülés

A segítség,
nem a rek-
lám miatt
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1238 Budapest, Helsinki út 120. Telefon: +36-70-325-9993

7 ÉV
SZÍNTARTÓSSÁG

15 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT

ELÉG
EDETT ÜGYFELEK

•...mert ha a következő taxit is nálunk fóliáztatod, akkor az előző autód fóliáját díjmentesen eltávolítjuk

•...mert csúcsminőségű belga fóliával dolgozunk

*A feltüntetett ár ÁFA nélkül értendő!

38 Budapest, Helsinki út 120. Telefon: +3
facebook.com/wrap.cat

Hels

Miért választottak már eddig is sokan bennünket?

•...mert gyönyörű, fényes és csillogó lesz az autód, olyan mintha gyári új fényezett lenne
•...mert a fólia színtartósságára 7 év garanciát adunk
•...mert 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk
•...mert nekünk még nem volt elégedetlen ügyfelünk
•...mert nálunk a kivitelezési díj továbbra is 135.000 Ft*
   (kivéve a nagyobb fényezett felülettel rendelkező taxik)
•...mert mi nemcsak az autódat védjük az időjárástól, hanem az utasaidra és Rád is gondolunk, ezért
   minden általunk fóliázott autóhoz ajándékba adunk egy automata, elegáns és egyben exkluzív esernyőt
•...mert mi a garanciát tényleg komolyan vesszük 
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A góbé csúnyán elveri a
feleségét, mire az asz-
szony feljelenti.

– Hogy merte megütni a
feleségét? – förmedt rá a
csendõrtiszt.

– Hát nem tudja, hogy
csak a hatóságnak van jo-
ga büntetni?

– Hát nem bánom! – fe-
leli némi tétovázás után a
góbé. 

– Itt a botom, üsse ma-
ga!

* * *
A hallgatagság, a székely

gondolkodásmód minta-
példája ez a párbeszéd:

– Hol a vella, lányom?
– A gereblye mellett,

édesapám.
– És a gereblye hol van?
– A vella mellett.
– Ej te szamár! Hát a

vella meg a gereblye hol
van?

– Egymás mellett, édes-
apám.

Hatalmas, világító szabadjelző a kocsi tetején. Oldalán nagymé-
retű matrica, mint a többi taxin. Természetesen leinti minden ta-
xira áhítozó utasjelölt. Amúgy pizzafutár… 

Név és cím a szerkesztőségben

„Kolléga”„Kolléga”

Kolléga, sokan leintik, láttam, előttem ültek be 

Régi utcanevek Budapesten 
Nézzük a régi filmeket, olvassuk a régi újságokat és néha szembetűnik
egy–egy ismerős, de már régen megszűnt utcaelnevezés. Töprengünk
rajta, vajon most melyik lehet az? Néhány elnevezést csokorba gyűjtöt-
tem. Érdekesség, hogy az utcák elnevezésének 80–90 százaléka 100
év alatt nem változott. Sok esetben ugyan az elmúlt évtizedekben meg-
változott az utca elnevezése, de időközben a név visszaváltozott. Ilyen
például a belvárosi Papnövelde utca. 

Aggteleki utca (VIII.) Luther utca 
Amazon út (VII.) Hutyra Ferenc utca
Ápolda út (I.) Fiáth János utca
Bálvány utca (V.) Október 6. utca
Bomba tér (I.) Batthyány tér 
Bulyovszky utca (VI.) Rippl-Rónai József utca 
Conti utca (VIII.) Tolnai Lajos utca
Csáky utca (XIII.)  Budai Nagy Antal utca 
Eskü tér (V.) Március 15. tér
Eszterházy utca (VIII.) Puskin utca 
Fazekas tér (I.)   Szilágyi Dezső tér 
Ferenc József rakpart (V.) Belgrád rakpart 
Ferenc József tér (V.) Széchenyi tér
Főherceg Albrecht út (I.) Hunyadi János utca 
Főherceg Sándor tér (VIII.) Gutenberg tér 
Fürdő utca (I.)  József Attila utca 
Gólya utca (VIII.)  Bókay János utca
Gorove utca (V.)  Kozma Ferenc utca
István tér (VII.)     Klauzál tér 
Izabella tér (VII.)   Hevesi Sándor tér  
Karpfensten utca (VIII.)  Karácsony Sándor utca 
Köztemető út (VIII.)  Fiumei út
Lipót körút (V. – XIII.) Szent István körút 
Lipót tér (V.)  Szent István tér
Ludoviceum út (VIII.)  Korányi Sándor utca
Mária Terézia tér (VIII.) Horváth Mihály tér
Mária Valéria utca (V.) Apáczai Csere János utca
Menház utca (II.)    Bakfart Bálint utca
Oroszlán utca (IX.) Török Pál utca
Örömvölgy utca (VIII.)  Diószeghy Sámuel utca
Pálffy tér (I.)   Bem tér 
Promontori út (XI.)   Budafoki út
Ranolder utca (IX.) Balázs Béla utca 
Rostély utca (V.)     Gerlóczy utca
Rudolf tér (V. – XIII.)   Jászai Mari tér
Sétatér utca (V.)    Bank utca 
Staffenberger utca (VIII.) Apáthy István utca 
Szapáry utca (VIII.) Bláthy Ottó utca 
Szegényház utca (II.)  Varsányi Irén utca
Szegényház tér (VII.)  Rózsák tere 
Szerecsen utca (VI.)  Paulay Ede utca 
Szvetanay utca (IX.) Lenhossék utca 
Tisza Kálmán tér (VIII.) II. János Pál pápa tér 
Ügynök utca (XIII.)  Kresz Géza utca
Váci körút (V. – VI.)  Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Valero utca (VII.)  Kürt utca 
Verpeléti út (XI.)      Karinthy Frigyes út
Wahrmann utca (XIII.)  Radnóti Miklós utca 
Zsibárus utca (V.)       Párizsi utca 

Összeállította a Székesfővárosi útmutató (1912) segítségével:
Juhász Péter

Minősített taxi

Hogyan dolgozhat Budapesten, fényes nap-
pal, nem minősített taxitársaság égisze alatti taxi? Másfél éve (!)
csak minősített taxitársaságok, minősített taxik szolgáltathatná-
nak a fővárosban. Változott volna a rendelet? Nekünk milliméte-
res eltérésekért is szólnak. És nekik?

Név és cím a szerkesztőségben

A szabadjelző
szerint ez egy
Taxi 4You
központhoz tar-
tozó taxi, de
ilyen fuvar-
szervező jelen-
leg nincs
Budapesten
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A góbé csúnyán elveri a
feleségét, mire az asz-
szony feljelenti.

– Hogy merte megütni a
feleségét? – förmedt rá a
csendõrtiszt.

– Hát nem tudja, hogy
csak a hatóságnak van jo-
ga büntetni?

– Hát nem bánom! – fe-
leli némi tétovázás után a
góbé. 

– Itt a botom, üsse ma-
ga!

* * *
A hallgatagság, a székely

gondolkodásmód minta-
példája ez a párbeszéd:

– Hol a vella, lányom?
– A gereblye mellett,

édesapám.
– És a gereblye hol van?
– A vella mellett.
– Ej te szamár! Hát a

vella meg a gereblye hol
van?

– Egymás mellett, édes-
apám.

Hatalmas, világító szabadjelző a kocsi tetején. Oldalán nagymé-
retű matrica, mint a többi taxin. Természetesen leinti minden ta-
xira áhítozó utasjelölt. Amúgy pizzafutár… 
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Kolléga, sokan leintik, láttam, előttem ültek be 

Régi utcanevek Budapesten 
Nézzük a régi filmeket, olvassuk a régi újságokat és néha szembetűnik
egy–egy ismerős, de már régen megszűnt utcaelnevezés. Töprengünk
rajta, vajon most melyik lehet az? Néhány elnevezést csokorba gyűjtöt-
tem. Érdekesség, hogy az utcák elnevezésének 80–90 százaléka 100
év alatt nem változott. Sok esetben ugyan az elmúlt évtizedekben meg-
változott az utca elnevezése, de időközben a név visszaváltozott. Ilyen
például a belvárosi Papnövelde utca. 

Aggteleki utca (VIII.) Luther utca 
Amazon út (VII.) Hutyra Ferenc utca
Ápolda út (I.) Fiáth János utca
Bálvány utca (V.) Október 6. utca
Bomba tér (I.) Batthyány tér 
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Főherceg Sándor tér (VIII.) Gutenberg tér 
Fürdő utca (I.)  József Attila utca 
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Gorove utca (V.)  Kozma Ferenc utca
István tér (VII.)     Klauzál tér 
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Karpfensten utca (VIII.)  Karácsony Sándor utca 
Köztemető út (VIII.)  Fiumei út
Lipót körút (V. – XIII.) Szent István körút 
Lipót tér (V.)  Szent István tér
Ludoviceum út (VIII.)  Korányi Sándor utca
Mária Terézia tér (VIII.) Horváth Mihály tér
Mária Valéria utca (V.) Apáczai Csere János utca
Menház utca (II.)    Bakfart Bálint utca
Oroszlán utca (IX.) Török Pál utca
Örömvölgy utca (VIII.)  Diószeghy Sámuel utca
Pálffy tér (I.)   Bem tér 
Promontori út (XI.)   Budafoki út
Ranolder utca (IX.) Balázs Béla utca 
Rostély utca (V.)     Gerlóczy utca
Rudolf tér (V. – XIII.)   Jászai Mari tér
Sétatér utca (V.)    Bank utca 
Staffenberger utca (VIII.) Apáthy István utca 
Szapáry utca (VIII.) Bláthy Ottó utca 
Szegényház utca (II.)  Varsányi Irén utca
Szegényház tér (VII.)  Rózsák tere 
Szerecsen utca (VI.)  Paulay Ede utca 
Szvetanay utca (IX.) Lenhossék utca 
Tisza Kálmán tér (VIII.) II. János Pál pápa tér 
Ügynök utca (XIII.)  Kresz Géza utca
Váci körút (V. – VI.)  Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Valero utca (VII.)  Kürt utca 
Verpeléti út (XI.)      Karinthy Frigyes út
Wahrmann utca (XIII.)  Radnóti Miklós utca 
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Összeállította a Székesfővárosi útmutató (1912) segítségével:
Juhász Péter

Minősített taxi

Hogyan dolgozhat Budapesten, fényes nap-
pal, nem minősített taxitársaság égisze alatti taxi? Másfél éve (!)
csak minősített taxitársaságok, minősített taxik szolgáltathatná-
nak a fővárosban. Változott volna a rendelet? Nekünk milliméte-
res eltérésekért is szólnak. És nekik?

Név és cím a szerkesztőségben

A szabadjelző
szerint ez egy
Taxi 4You
központhoz tar-
tozó taxi, de
ilyen fuvar-
szervező jelen-
leg nincs
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Ajánlatunk 2015. április 30-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 90 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 90 Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120 Tendance, 
HDi 90 Tendance és e-HDi 115 Tendance, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 Tendance, e-HDi 90 ETG6 Tendance és e-HDi 115 Tendance. A fenti ajánlat a Retail Prod Zrt. változó kamatozású, forint alapú, nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. 
A � nanszírozás elérhető 20% önerő mellett, teljes körű casco biztosítás megkötésével. A C-Elysée esetén elérhető legmagasabb árkedvezmény 20%, a Berlingo esetén (modelltől függően) 24-26%, az új C4 Picasso és Grand C4 Picasso 
esetén pedig 20%, a regisztrációs adó nélküli, opciós listaárból számolva. Az egyedi szervizszolgáltatásokról kérjen részletes ajánlatot Citroën márkaszervizétől! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak. 
Az  akció részleteiről érdeklődjön a részt vevő Citroën-márkakereskedésekben! A Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A képek illusztrációk. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, CO2-kibocsátása: 
108-168 g/km, a Citroën Berlingo vegyes fogyasztása 5-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-173 g/km, az új Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása 3,8-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-145 g/km.

www.citroen.hu

JÚLIUS 1-JE UTÁN MÁR AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYES!

Bizonyára Ön is tudja, hogy 2015. július 1. után a taxikra új szakmai előírások vonatkoznak majd. Válasszon nagy 
munkabírású, megbízható, tágas személygépkocsit a Citroën kínálatából, mely igazodik a szabályozásokhoz! A Citroën 
C-Elysée, Citroën C4 Picasso és Citroën Berlingo modellek most akár 20% önerővel, 20% taxis kedvezménnyel, testre 
szabott � nanszírozással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi cascóval elérhetőek.
Egyedi ¥ ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: tamas.varga@mpsa.com
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NE FUSSON KI AZ IDŐBŐL: A CITROËN SEGÍT A VÁLASZTÁSBAN

KÖZEL A JÚLIUS!
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