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Nem csökken a nemzetközi tiltako-
zás az Uber ellen. London és Madrid
mellett Kijevben is demonstráltak a
taxisok, hatékonyabb fellépést el-
várva a hatóságoktól a szabálysze-
gő fuvarozókkal szemben. Idehaza
pedig megtörtént az első intézke-
dés, mely eredményeként
levették a forgalmi rend-
számát az uberes sofőr-
nek és kivonták autóját
a forgalomból.

Annyi eredménye minden-
képpen volt a legutóbbi taxis
demonstrációnak, hogy a
módosított jogszabály alap-
ján levehető az előírásokat meg-
szegő Uber-sofőr autójának forgalmi rend-
száma és a jármű kivonható a forgalom-
ból. Az első intézkedés igencsak meglep-
te az erről mit sem tudó sofőrt. A hölgy ép-
pen a Liszt Ferenc repülőtérre vitte utasa-
it, amikor ellenőrizték a vezetőt. Miután ki-
derült, hogy jogsértést követett el, és ezt
helyben is szankcionálják, a fuvarozó igen
csak tágra nyitotta szemét. Végignézhette,
hogy leszereltetik a forgalmi rendszámát
és gépjárművét kivonják a forgalomból.
Emellett megindítják ellene az eljárást,
aminek eredményeként bírságot is meg
fog állapítani az illetékes hatóság.

Az Uber elleni tiltakozás továbbra is
nemzetközi szintű. Február közepén Lon-
donban elégelték meg a fuvarozók a mo-
bil applikációval utast szerzők áldásosnak
alig nevezhető működését. Nagyszabású
taxistüntetés részeként – a Scotland Yard
becslése szerint – mintegy nyolcezer ha-
gyományos londoni taxi körözött lassú me-
netben a főváros kormányzati negyedének
utcáin, köztük a Whitehallon, ahonnan a
miniszterelnöki hivatal utcája, a Downing
Street is nyílik. A 25 ezer londoni taxist
képviselő szakmai szervezeteket nem bé-
kítette meg az Uber angliai részlegének
ajánlata sem, amelynek alapján a taxisok
egy évig ingyen használhatták volna az
Uber okostelefonos kocsirendelési alkal-
mazását. 

A londoni taxisok szerint az Uber tisz-
tességtelen versenyt támaszt velük szem-
ben, mivel a cég sofőrjei a hagyományos
taxik vezetőire vonatkozó rendkívül szigo-
rú előírások betartása nélkül nyújtják gya-
korlatilag ugyanazt a szolgáltatást. A világ-
hírű hagyományos londoni taxi, a „black
cab” üzemeltetési jogához ugyanis négy-
évi tanfolyam szükséges, amely alatt leg-
alább 20 ezer londoni utca és több ezer
turistalátványosság nevét és helyét kell
memorizálni. Ezt a vizsgaanyagot rendsze-
resen frissíteni szükséges, és időközön-

ként újból vizsgázni kell belőle. Az Uber
érvelése szerint azonban a modern mű-
holdas navigáció korában ilyen szintű tu-
dásra nincs szükség.

A londoni városháza korábban több le-
hetőséget is fontolóra vett az Uber tevé-

kenységének
korlátozására, egyebek mellett azt, hogy a
mobiltelefonos alkalmazáson keresztül le-
adott rendelés után az ügyfélhez legköze-
lebb tartózkodó Uber-sofőrnek is leg-
alább öt percet várakoznia kellett volna,
mielőtt az utast felveszi. Boris Johnson
polgármester azonban végül ezeket az el-
képzeléseket „életképtelennek” minősítet-
te és elvetette.

Madridban mintegy 1500 taxis tüntetett
a személyszállítás liberalizációjára vonat-
kozó javaslat ellen, amely az Uberhez ha-
sonló közösségi szolgáltatások előtt nyit-
ná meg a piacot. 

A vonuló tömeg több mint két órára bé-
nította meg a spanyol főváros forgalmát. A
menetet dobosok vezették fel, a résztve-
vők transzparenseket, molinókat tartottak
a magasba, de emellett füstbombával és
petárdával is igyekeztek felhívni a figyel-
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A 43 éves budapesti taxis 2015. január
10-én 21 óra 20 perckor hívta a 107-et az-
zal, hogy életére tört egy utas Monor kül-
területén. Mint arról magazinunkban is be-
számoltunk: egy rákospalotai plázánál
szállt be a taxis mellé a munkásruhát vise-
lő férfi, túrazsákját a hátsó ülésre rakta.
Útközben családról, munkáról
beszélgetett a sofőrrel.
Mindeközben Monor külterü-
letén olyan helyre vitette ma-
gát, ahol a taxisnak meg kel-
lett állnia a rossz minőségű
út miatt. Ekkor elővett egy
ácskalapácsot, és lesújtott a
sofőr fejére. A taxis kiugrott
a kocsiból, a támadó követte.
„Meg fogsz dögleni!” – ordította, mire a
sofőr egy szempillantás alatt visszaült a
volán mögé, lezárta az ajtókat, majd elhaj-
tott, meg sem állt Gyömrőig. Vérző fejsé-
rüléssel onnan szállították kórházba a
mentők. Sérülése arra utalt, hogy a taxi
utasterében talált ácskalapács szögkihú-
zó részével ütötték meg.

A rendőrség büntető eljárást indított a
támadó ellen, aki menekülése közben a
taxi hátsó ülésén hagyta hátizsákját,
amelyben azonosítására alkalmas doku-
mentumokat találtak az egyenruhások.

Az elfogása napjáig gyógyszereken, al-
koholon és kábítószereken, illetve fedél
nélkül élt fiatal férfit azzal vádolja az
ügyészség, hogy pénz nélkül vitette magát
ismerőséhez a taxissal, majd megpróbálta
megvalósítani húsz éve dédelgetett álmát:
kioltani egy ember életét. Az ügyészi vád-
irat szerint az emberölési kísérlet sértettje
a halántékára mért ütés után nem vesztet-
te el eszméletét, így el tudott menekülni a
helyszínről, és vérző fejjel kórházba sie-
tett. A vádhatóság kiemelte: azzal, hogy
életveszély okozására alkalmas eszközt
használt a bedrogozott férfi, megvalósult
az emberölési kísérlet. A vádirat ugyanak-
kor kitért arra is, hogy a tettes függőség-
ben nem szenved, intellektuális képessé-
ge azonban gyenge.

P. Attila Ottó, aki román állampolgárként
egy szebb élet reményében nyolc éve ér-
kezett Magyarországra, vallomásában
mindvégig azt hangsúlyozta: az elfogyasz-
tott bódítószerek hatása alatt követte el
szörnyű tettét, amit megbánt. Az emberölé-
si kísérlet előtt alkalmi munkákból, illetve
guberálásból tengődő férfi a bírói tanács
előtt elmondta, nem akarta megölni a ta-

xist és sosem voltak gyilkos gondolatai. A
vádlott szerint nem igaz az ügyészség
azon állítása sem, hogy azért akarta meg-
ölni az őt szállító férfit, mert nem tudta kifi-
zetni a számlát: éppen aznap kapta meg a
fizetését, amiből azonnal „spanglit és

gyógyszert”
vett, de maradt elég pénze az utazási költ-
sége fedezésére. Az állította, hogy a bűn-
cselekmény elkövetését beismerő vallomá-
sát drog és alkohol hatása alatt tette. Vallo-
másában az ügyben eljáró nyomozóknak
kifejtette: a taxis elmenekülése után vonat-
tal utazott vissza Budapestre, ahol egy el-
hanyagolt csepeli épületben „gondolko-
zott azon, hogy feladja-e magát a rendőrsé-
gen”, amit az egy héttel későbbi elfogásá-
ig nem tett meg.

Az előre kitervelt, aljas indokból elköve-
tett emberölési kísérletet a büntető tör-
vénykönyv tíztől húsz évig, illetve életfogy-
tiglan terjedő szabadságvesztéssel bünte-
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Alkohol és drog hatása alatt támadott

A vád: emberölési kísérlet
Akár húszévi fegyházbüntetést is kaphat az a tettes, aki fél liter vodka, öt üveg
sör, némi amfetamin és marihuána elfogyasztása után döntött az ingyen taxi-
zás mellett: fizetés helyett kalapáccsal tört az őt szállító fuvarozó életére 2015
januárjában Monor külterületén – derült ki a Budapest Környéki Törvényszé-
ken, ahol előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt
folytatnak eljárást a támadó ellen.
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Nem csökken a nemzetközi tiltako-
zás az Uber ellen. London és Madrid
mellett Kijevben is demonstráltak a
taxisok, hatékonyabb fellépést el-
várva a hatóságoktól a szabálysze-
gő fuvarozókkal szemben. Idehaza
pedig megtörtént az első intézke-
dés, mely eredményeként
levették a forgalmi rend-
számát az uberes sofőr-
nek és kivonták autóját
a forgalomból.

Annyi eredménye minden-
képpen volt a legutóbbi taxis
demonstrációnak, hogy a
módosított jogszabály alap-
ján levehető az előírásokat meg-
szegő Uber-sofőr autójának forgalmi rend-
száma és a jármű kivonható a forgalom-
ból. Az első intézkedés igencsak meglep-
te az erről mit sem tudó sofőrt. A hölgy ép-
pen a Liszt Ferenc repülőtérre vitte utasa-
it, amikor ellenőrizték a vezetőt. Miután ki-
derült, hogy jogsértést követett el, és ezt
helyben is szankcionálják, a fuvarozó igen
csak tágra nyitotta szemét. Végignézhette,
hogy leszereltetik a forgalmi rendszámát
és gépjárművét kivonják a forgalomból.
Emellett megindítják ellene az eljárást,
aminek eredményeként bírságot is meg
fog állapítani az illetékes hatóság.

Az Uber elleni tiltakozás továbbra is
nemzetközi szintű. Február közepén Lon-
donban elégelték meg a fuvarozók a mo-
bil applikációval utast szerzők áldásosnak
alig nevezhető működését. Nagyszabású
taxistüntetés részeként – a Scotland Yard
becslése szerint – mintegy nyolcezer ha-
gyományos londoni taxi körözött lassú me-
netben a főváros kormányzati negyedének
utcáin, köztük a Whitehallon, ahonnan a
miniszterelnöki hivatal utcája, a Downing
Street is nyílik. A 25 ezer londoni taxist
képviselő szakmai szervezeteket nem bé-
kítette meg az Uber angliai részlegének
ajánlata sem, amelynek alapján a taxisok
egy évig ingyen használhatták volna az
Uber okostelefonos kocsirendelési alkal-
mazását. 

A londoni taxisok szerint az Uber tisz-
tességtelen versenyt támaszt velük szem-
ben, mivel a cég sofőrjei a hagyományos
taxik vezetőire vonatkozó rendkívül szigo-
rú előírások betartása nélkül nyújtják gya-
korlatilag ugyanazt a szolgáltatást. A világ-
hírű hagyományos londoni taxi, a „black
cab” üzemeltetési jogához ugyanis négy-
évi tanfolyam szükséges, amely alatt leg-
alább 20 ezer londoni utca és több ezer
turistalátványosság nevét és helyét kell
memorizálni. Ezt a vizsgaanyagot rendsze-
resen frissíteni szükséges, és időközön-

ként újból vizsgázni kell belőle. Az Uber
érvelése szerint azonban a modern mű-
holdas navigáció korában ilyen szintű tu-
dásra nincs szükség.

A londoni városháza korábban több le-
hetőséget is fontolóra vett az Uber tevé-

kenységének
korlátozására, egyebek mellett azt, hogy a
mobiltelefonos alkalmazáson keresztül le-
adott rendelés után az ügyfélhez legköze-
lebb tartózkodó Uber-sofőrnek is leg-
alább öt percet várakoznia kellett volna,
mielőtt az utast felveszi. Boris Johnson
polgármester azonban végül ezeket az el-
képzeléseket „életképtelennek” minősítet-
te és elvetette.

Madridban mintegy 1500 taxis tüntetett
a személyszállítás liberalizációjára vonat-
kozó javaslat ellen, amely az Uberhez ha-
sonló közösségi szolgáltatások előtt nyit-
ná meg a piacot. 

A vonuló tömeg több mint két órára bé-
nította meg a spanyol főváros forgalmát. A
menetet dobosok vezették fel, a résztve-
vők transzparenseket, molinókat tartottak
a magasba, de emellett füstbombával és
petárdával is igyekeztek felhívni a figyel-
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A 43 éves budapesti taxis 2015. január
10-én 21 óra 20 perckor hívta a 107-et az-
zal, hogy életére tört egy utas Monor kül-
területén. Mint arról magazinunkban is be-
számoltunk: egy rákospalotai plázánál
szállt be a taxis mellé a munkásruhát vise-
lő férfi, túrazsákját a hátsó ülésre rakta.
Útközben családról, munkáról
beszélgetett a sofőrrel.
Mindeközben Monor külterü-
letén olyan helyre vitette ma-
gát, ahol a taxisnak meg kel-
lett állnia a rossz minőségű
út miatt. Ekkor elővett egy
ácskalapácsot, és lesújtott a
sofőr fejére. A taxis kiugrott
a kocsiból, a támadó követte.
„Meg fogsz dögleni!” – ordította, mire a
sofőr egy szempillantás alatt visszaült a
volán mögé, lezárta az ajtókat, majd elhaj-
tott, meg sem állt Gyömrőig. Vérző fejsé-
rüléssel onnan szállították kórházba a
mentők. Sérülése arra utalt, hogy a taxi
utasterében talált ácskalapács szögkihú-
zó részével ütötték meg.

A rendőrség büntető eljárást indított a
támadó ellen, aki menekülése közben a
taxi hátsó ülésén hagyta hátizsákját,
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Az 1990-es taxis blokádot nem

lehet uberelni…

Alkohol és drog hatása alatt támadott

A vád: emberölési kísérlet
Akár húszévi fegyházbüntetést is kaphat az a tettes, aki fél liter vodka, öt üveg
sör, némi amfetamin és marihuána elfogyasztása után döntött az ingyen taxi-
zás mellett: fizetés helyett kalapáccsal tört az őt szállító fuvarozó életére 2015
januárjában Monor külterületén – derült ki a Budapest Környéki Törvényszé-
ken, ahol előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt
folytatnak eljárást a támadó ellen.
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A legújabb információ: a nemzeti fejlesztési
miniszter irányítása alatt létrejön egy úgyne-
vezett célzott ellenőrzési csoport. Az új szer-
vezet közúti ellenőrzéseknél fog segédkez-
ni a többi hatóságnak, ehhez pedig nem is
kevés pénzt kapnak a költségvetésből: idén
615 millió forintot, jövőre pedig
995 millió forintot – ebből
egyébként a béreken túl az el-
lenőrzéshez szükséges esz-
közök, járművek beszerzésé-
nek költségeit is fedezik. Mint
megtudtuk: ők lesznek azok,
akik elvehetik a jogosítványt,
bevonhatják a forgalmit, vagy
akár 800 ezer forintos bírsá-
got is kiszabnak a szabálytalan-
kodó taxisokra és kamionosokra.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) az új csoporttal kapcsolatosan a
következő tájékoztatást adta: elkezdték a
szervezet létrehozását, ám néhány rende-
letszintű jogszabályt még meg kell alkotni
a mindennapos működéshez. Jelen pilla-
natban is tart a toborzás. Ezután jön a
képzés. Az ellenőrzési módszertan kidol-
gozás alatt áll, de mindenképpen frekven-
tált területnek minősülnek majd az orszá-
gon áthaladó tranzitútvonalak, a nagyobb
forgalmú útszakaszok. Cél a folyamatos
jelenlét, a napi 24 órás ellenőrzés.

Fókuszban az engedély és fuvarokmány
meglétéhez kötött belföldi vagy nemzetkö-
zi közúti közlekedési szolgáltatások, köz-
úti árufuvarozási és személyszállítási tevé-
kenységeket végzők lesznek, de figyelni
fogják a megtett úttal arányos útdíjra vo-
natkozó szabályok betartását is.

Az új egység bírságolhat is, 10 és 800
ezer forint közötti csekkekre számíthatnak
azok, akiknél találnak valami szabálytalan-
ságot. Erre egyébként szüksége is lesz a
szervezetnek, hiszen az NFM szerint, ha
jövőre nem jönnének ki a közel egymilliár-
dos büdzséjükből, úgy az ellenőrző csa-
pat működését az általuk beszedett bünte-
tésekből kell finanszírozni.

A bírságok összege meglehetősen vál-
tozatos, így például a diszpécserszolgála-
ti engedély hiánya 300 ezer forintba kerül,
igaz, ezt nem a sofőrnek, hanem magának
a diszpécserszolgálatnak kell fizetni.

Amennyiben a személyszállító
vezetői igazolvány vagy azono-
sító lap nincs a járművön az
200 ezer forint, ha pedig a
személyszállító engedély kivo-
nat nincs a járművön, az 50
ezer forintos bírságot ér – eze-
ket pedig már a sofőrnek kell
kifizetnie.

A legfelső 800 ezer forintos bírságot
számos esetben kiszabhatják, ilyen lehet
a fuvarozóknál a veszélyes anyag szivárgá-
sa és a jóváhagyás nélküli csomagolóesz-

közök használata,
míg az engedély nélküli élőállat-szállításá-
ért 600 ezres büntetést jár.

Többen úgy vélik, hogy a közúti ellenőr-
ző csoport akár már szeptemberben meg-
kezdheti munkáját, úgyhogy néhány héten
belül újabb kontrollcsoportra lehet számí-
tani az utak mentén. k.z.t.  

(A büntetési tételek és a konkrét jog-
szabály a 14. oldalon, a Rajtra készen
cikkben olvasható.)
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Tegyél meg minden tõled telhetõt,

minden lehetséges helyzetben,

akárhol is vagy.  
Theodore Roosevelt

Újabb kontrollcsoport a közutakon

Elsősorban a fuvarozókat ellenőrzik
A Magyar Közlönyben már megjelent, misze-
rint újabb kormányzati ellenőrző csoport kez-
di meg munkáját hazánk közútjain. Az egység
verbuválása és felkészítése folyamatban, de
amint ezzel végeznek, valamint néhány jog-
szabályt módosítanak, bevetésre kész az új
egység.
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Természetesen eljuttattuk a Bu-
dapesti Közlekedési Központ-
nak azokat a helyszíneket, ahol
szabadjelző nélküli, illetve buda-
pesti taxiengedéllyel nyilvánvaló-
an nem rendelkező taxisok szol-
gáltatnak.

A jelzett helyszíneket beépítettük
az ellenőrzési tervünkbe. 

A BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT személyszállítási szol-
gáltatás ellenőrei a jogszabályok-
ban foglalt ellenőrzési kötelezett-
ségüknek – a
rendelkezésre
álló kapacitás-
tól függően –
maximálisan ele-
get tesznek mind
a személytaxi-
szo lgá l ta tó
v á l l a l k o z á -
sok, mind a
személygép-
kocsis sze-
mélyszál l í tó
vállalkozások
vonatkozásá-
ban, és általá-
ban a díj elle-
nében köz-

úton személygépkocsival sze-
mélyszállítást végző gépjár-
művezetőket illetően is. 

A taxiállomások műszaki ellen-
őrzése – ehhez kapcsolódóan
az útburkolati jelek felfestése, a
KRESZ-táblákat érintő hiánypót-
lás, valamint a taxiállomások ki-
alakításával kapcsolatos felada-
tok ellátása – 2016. április 1.
napjától a Budapest Közút
Zártkörű Részvénytársaság
hatáskörébe tartozik. 

BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 

KÖZPONT

4

Új légitárÚj légitár saságok saságok 
a ra r epülőtérepülőtér enen

Az idegenforgalmi szezon beindulásá-
val új légitársaságokat köszönthettünk
a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren:

Air Horizont B terminál 

ALBAWINGS B terminál

Asiana Airlines B terminál

Bulgaria Air B terminál

Flyegypt B terminál 

Yamal Airlines B terminál

Sportvilágverseny
volt Budapesten,
július végén. Több
ezer sportoló az
IRONMAN rendez-
vényen, több tíz-
ezer nézővel. Nyil-
vánvalóan nagy volt
az igény a taxikra.
Döbbenten láttam
a rendezvények
egyik helyszínén, a
Kopaszi-gátnál,
hogy budapesti ta-
xiengedéllyel nem
rendelkezők szol-
gáltatnak!

Fényes nappal, a
város közepén,
több ezer ember
szeme előtt! Ez

hogy lehet? Hol vannak a
BKK-ellenőrök? Hol vannak a NAV-ellenőrök? Állítólag 100 új adóellenőrt alkalmaz az adóha-
tóság. Hol voltak? 

Az utasok nagy része először természetesen a tarifákról érdeklődött, aztán hanyatt-homlok
menekült ezektől a „kollégáktól”! Viszont sokan gyanútlanul, szó nélkül beültek a taxiba, mert
azt hallották, hogy Budapesten egységes a tarifa, mindegy, melyik taxiba ülnek. Tapasztalata-
ik az egész városra szégyent hoztak! Minden taxist egy kalap alá véve. Pedig ezek nem buda-
pesti taxisok voltak, így olyan tarifával jártak, amilyennel akartak. „Csak” éppen nem is szol-
gáltathattak volna Budapesten! 

Van már fővárosi, kormányszintű és törvényi rendelkezés arról, mit szabad és mit nem. Ta-
lán a gyakorlatban is lépni kellene, különben semmi sem változik… Ferenczy P. Károly 

A BKK folyamatosan ellenőriz

Ez hogy lehet?
Budapesti engedély nélkül garázdálkodnak

A besárgított taxival dolgozó jól öltözött ember ép-
pen válogat az utazni vágyók között. Aki kifizeti a
mondott összeget, az beülhet. Rájuk nem vonat-
kozik a fix ár. Meg úgy általában semmi sem...

A Chevrolet Tacuma a Honvéd kórház előtti
droszton felvett utasát szállítja. Háborítatlanul

VI. Váci út, Westend bevásárlóközpont:
Több mint egy éve innen dolgozik ez a
Chevrolet Lacetti limuzin. Ez az autó nem
szolgáltathatna a fővárosban. De teszi...

VI. Teréz krt.: A korábbi Mercis most Mon-
deóra váltott. Évek óta tolatgat autójával a ta-
xisokra a droszton. Kiröhög mindenkit. Talán
igaza lehet, minek a szabályokat betartani...
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T. Szerkesztőség!T. Szerkesztőség!
A 176/2015. (VII. 7.) Kormányrendelet alapján a személygépko-
csis személyszállító szolgáltatás KIZÁRÓLAG szálláshely-hasz-
nosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatá-
si, rendezvényszervezési tevékenységhez végezhető! Ez azt je-
lenti, hogy a cégek, vállalatok dolgozóit, külföldi vendégeit sze-
mélygépkocsival nem szállíthatnák sem alkalmanként, sem folya-
matosan a repülőtérre, vagy egyéb helyekre. Jelenleg azonban
minden szemrebbenés nélkül, a taxik árainak aláígérve, munkáju-
kat elvéve nyugodtan dolgoznak az ipari parkok vállalatainak. 

A cégek meg alkalmazzák őket, sőt, szerződnek velük. Ezért ta-
lán még őket is lehetne büntetni, mert a törvényt figyelmen kívül
hagyják, vagy nem is ismerik. Bár ez nem mentesít senkit. 

Most még sárga rendszámmal tehetik mindezt, de a jövőben
fehér rendszámmal csinálják majd ugyanezt, ami teljesen kizárja,

hogy ellenőrizhetők legyenek. Semmiben nem különböznek
majd egy polgári civil autótól, ezért nem is állítja meg őket senki.
Az előírásnak nem megfelelő autóval ugyanúgy kiállhat a céghez,
a sofőr bárki lehet (személyszállító vezetői igazolvány nélkül is),
mivel nem ellenőrizhetőek, míg valamilyen baleset nem történik.
Az autón nem látszik, hogy az egy vállalkozáshoz tartozik, míg ez
egy taxiról messziről világít. A megkülönböztetés miatt a sárga
rendszámot náluk meghagynám, így legalább látható lenne a te-
vékenységük és ellenőrizhetőbbek lehetnének. Jelenleg csak a
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azt nem nézi senki. 

Sajnos úgy néz ki, hogy az előírások még mindig csak a törvé-
nyesen vizsgázott és dolgozó taxikra vonatkoznak, a személygép-
kocsis személyszállítókra nem. 

Tisztelettel: 
Kiss János 

törvényes taxis
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Talán az idősebb korosztály még nem felej-
tette el a szocializmusban sokszor elősze-
dett, és igen sok variációban előkerülő hu-
mort, miszerint „A jereváni rádió jelentet-
te,… Például azt, „… hogy Moszkvában Mer-
cedeseket osztogatnak”. Aztán valahogy
úgy folytatódott, hogy „A hír igaz, egy kis el-
téréssel. Nevezetesen, hogy
nem Mercedeseket, hanem
Moszkvicsokat és nem oszto-
gatnak, hanem fosztogatnak”. 

Nos, ez jutott eszembe,
amikor az utcán zajló előmi-
nősítésről kérdezték a megje-
lentek a Budapest Közút Zrt.
osztályvezetőjét, Halász Gyu-
lát. Ugyanis megtudtuk, hogy
a pletykák szerint a taxisok ál-
tal kifogásolt előzetes szem-
revételezést tulajdonképpen
szívességből, az érintettek
külön kérésére végzik el.
Azért, hogy az autó a hivata-
los vizsgán ne bukjon meg,
és a taxisnak ne kelljen fizetni
az ismételt vizsgáért. A gya-
korlatban ez úgy zajlik, hogy
a taxis kérésére az utcán,
nem hivatalosan, „ránéznek”
az autóra. Amennyiben vala-
milyen probléma merül fel,
azt jelzik és az érintett kollé-
ga még a vizsga előtt meg-
oldhatja a dolgot. Anélkül,
hogy a pótvizsgáért a rende-

letben előírt összeget fizetnie kellene. Te-
hát mint a fentebb említett viccben, a hír
igaz, egy kis eltéréssel…

Azt is megtudtuk, hogy 2013-tól 5500 ta-
xi, többnyire fóliával történő átszínezésére
került sor. Annak elbírálására, hogy az
adott szín megfelel-e a rendeletben előírt

RAL 1023-nak, az egyetemmel egyeztetett
objektív módszerrel, vagyis műszeres mé-
réssel kerül sor. A Budapest Közút Zrt. vá-
sárolt erre a célra egy igen drága, évente
hitelesítendő mérőműszert. Ez rögzíti és tá-
rolja is a vizsgálat adatait, azok megmásítá-
sára így nincs mód. A mérési eredmények

Július 11-én, a BKIK székházában megbeszélést tartott a
BKIK-n belül működő Taxis Szakmai Osztály, a Közlekedés,
Szállítás, Szállítmányozás Osztály, az Országos Taxis Szö-
vetség (OTSZ), a Budapest Közút Zrt. és két, a fővárosi ta-
xikat is fóliázó cég képviselője.  

A találkozót az OTSZ azért kezdeményezte, mert az
utóbbi időben igen sok pletyka terjedt az Asztalos Sándor
utcában zajló taxi-vizsgáztatással kapcsolatban. Például,

hogy az autók egymás után buknak
meg, mert a színük nem megfelelő, vagy
hogy a tényleges eljárást megelőzően,
kint az utcán előminősítik az autókat,

újabb terheket rakva a taxisokra. Mindezen feszültségek
mellett komoly figyelmet érdemel az is, hogy 2017. január
1-ig, közel 3000 fővárosi taxi szorul cserére. Vagyis – a ko-
rábbi tapasztalatokat is figyelembe véve – oda kell figyelni
ezen autók fóliázására is, nehogy azok idő előtti cserére
szoruljanak.

Az OTSZ ezen problémák megoldása érdekében kezde-
ményezte a konzultációt az érintettekkel. 

Az illetékesek javaslatai

A taxifóliázásról
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jegyzőkönyveit pedig tárolja a Bu-
dapest Közút Zrt. Halász Gyula
felhívta a figyelmet arra is, hogy a
taxizást szabályzó rendeletben az
autó, és nem a fólia színét hatá-
rozták meg. 

A megbeszélésre meghívott két
nagy taxifóliázó cég képviselőjét
megkértük, segítsenek olvasóink-
nak abban, ha autót cserélnek, mi-
re figyeljenek a fóliázásnál:

Talán kezdjük azzal, hogy
miután új autó vásárlása ese-
tén van mód színt választani,
milyen legyen az? Számít-e,
hogy adott esetben fehér, feke-
te, kék, vagy piros autót ve-
szünk?

A jó minőségű fóliák
esetén nem számít, mi-
lyen az autó alapszíne.
A gyengébb fóliák ese-
tén, viszont nem mind-
egy. Ez utóbbi esetben
a legjobb választás a
fehér szín. Ám hangsú-
lyozni kell: hetente ta-
lálkozunk a műhelyben
olyan taxikkal, melyek
korábban olcsóbb fóli-
ával lettek bevonva, de
most a vizsgán már
nem mennek át. Vagy-
is jobb döntés lehet a
minőségi fólia, amire
több év gyári garanci-
át adnak, és megfelelő karbantar-
tás mellett, valószínűleg a gyár által meg-
adott jótállási időn túl is hozzák az előírt
értékeket. Az autó alapszíne tehát csak
az olcsóbb fóliáknál számíthat.

Milyen szempontokat kell figye-
lembe venni fóliavásárlásnál? 

Vásárolhatunk öntött vagy hengerelt,
továbbá kültéri és beltéri fóliákat. Számít
az is, hogy ezek az anyagok hány mikron
vastagságúak. A taxinál mindenképp ön-
tött fóliát javasolt használni. A hengerelt
ugyan olcsóbb, de rövid idő alatt elveszti
a színét, és akkor jönnek a vizsgaproblé-
mák. Vagyis, ha az olcsó fóliára később
ráköltött pénzt is beszámítjuk, hosszú tá-
von az olcsóbb drágább lehet. Az öntött
fóliáknál is a 100 mikron feletti vastagsá-
got érdemes választani, mert a véko-
nyabb a használat alatt a külső körülmé-
nyek hatására (rendszeres mosás, waxo-
lás, eső, sár, karcolódás stb.) hamarabb
kopik, így veszít eredeti tulajdonságai-
ból. Mi a műhelyben taxifóliázásra 110
mikronos, öntött, 3D-s autófóliát haszná-
lunk. Egyébként, az öntött minőségi fóli-
ák eleve kültéri használatra készültek. A
hengerelt fóliák egy része kültéri, másik

része beltéri. Erre nagyon
oda kell figyelni, mert sok eset-
ben eladnak beltéri fóliát azzal,
hogy az kültéri használatra is jó.
Minden fóliának van minőségi tanúsítvá-
nya. (Lásd az angol nyelvű képet, amiből
azért nyelvtudás nélkül is ki lehet bogoz-
ni a lényeget.) Ezt el kell kérni, és meg-
győződni arról, valóban kültéri fóliáról
van szó. Amennyiben ilyen tanúsítványt
nem tudnak adni, akkor azt ott kell hagy-
ni, mert később csak problémát okozhat.
Összefoglalva tehát a javaslat: legalább
100 mikron vastagságú, minőségi, ön-
tött, kültéri fóliát válasszunk. 

Térjünk át az évközi karbantartás-
ra. Mire kell figyelni? Mi a javasolt
napi, heti, havi, vagy éves teendő, ha
azt akarjuk, hogy hosszú ideig meg-
felelő színű legyen az autónk?

A legideálisabb mosás a kézi mosás
lenne. A kézi kefe vagy a szivacs nem kar-
colja a fóliát, ám taxinál ez szinte kivitelez-
hetetlen. Az autókat van, hogy naponta le
kell mosatni. A kézi mosó magasabb árai
és az esetleges sorállás szinte kizárják az
ilyen megoldást. Az öntött és megfelelő
vastagságú fóliák bírják a gépi mosást is.
Amire oda kell figyelni, hogy a rendszeres
tisztítás ellenére évente, a vizsga előtt ér-
demes az autót megnézetni, lehetőleg ott,
ahol fóliázták. A szakműhely el fogja mon-

dani, mivel kell a felületet szükség esetén
tisztítani, esetleg polírozni. Azokat a
„jótanácsokat”, melyekben például a dör-
zsi, vagy a különféle súrolószerek szere-
pelnek, el kell felejteni, mert használatuk
helyrehozhatatlan károkat okozhat. Aki
egész évben gépi mosóban mosat, annak
lehet, hogy polírozni is kell, de ez nem
biztos. Előbb meg kell nézetni szakmű-
helyben a színt. A vékonyabb, nem minő-
ségi, esetleg hengerelt fóliát választók
sajnos azzal is találkozhatnak, hogy az ál-
taluk használt anyag egy idő után elvéko-
nyodik, elveszíti az eredeti színét, esetleg
nem takar eléggé. Ezzel a problémával
utólag nem sokat lehet kezdeni. Ismétel-
ten javaslom, érdemes egy kicsit drágább
fóliát választani, ha évek múlva sem akar-
juk „átcsomagolni” taxinkat. Most már el-
telt néhány év, és van e téren is megfelelő
tapasztalatunk. A taxisoktól kapott infor-
mációk alapján bátran kijelenthetjük, né-
hány tízezer forintos különbségről van
szó. Vagyis a minőségi, gyári garanciával
rendelkező, megfelelő vastagságú fólia és
az olcsóbb fóliák között az árkülönbség
ennyi. Viszont, amennyiben előjönnek a
borítékolható problémák, az olcsó megol-
dás hosszabb távon drágább lesz. Az ide-
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– Elnézést a késésért.
– Oké, fel van véve.
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geskedésről és a munkaidő-kiesésről nem
is beszélve. 

Számítanak olyan külső okok, mint
a levegőszennyezés, vagy az UV-ter-
helés?

Ezek a tényezők komolyan befolyásol-
ják a szín tartósságát. A városi szmog,
mely a főváros esetében sajnos egyálta-
lán nem elhanyagolható mértékű, lerakó-
dik a fóliára. Ha ezt nem mossuk le rend-
szeresen, beágyazódik a felületbe, és így
a színeltérés egyre nagyobb lesz.
Amennyiben a nem megfelelően tisztított
felületre még viaszt is viszünk például a
mosóban, úgy az is előfordulhat, hogy
konzerváljuk a fólián lévő szennyeződést,
egyre több réteget hozva létre. Ezek a ré-
tegek egy év alatt komolyan befolyásol-

hatják a mérési eredményeket. A nap su-
gárzása is erősen befolyásolja a fólia
színtartását. Az az autó, mely folyamato-
san a napon áll, mert a taxis mondjuk éj-
szakás, és nappal alszik, jobban ki van té-
ve az UV-sugárzásnak, mint az, amelyik
napközben mozog, sokat van árnyékban. 

Mit lehet ez ellen tenni?
Ezt már e beszélgetésen belül több-

ször említettük, jó minőségű és megfele-
lő vastagságú öntött fóliát kell választani.
Ez az UV fénynek is jobban ellenáll. Ami
a szmogból eredő szennyeződést illeti, a
rendszeres mosás ezt leviszi. Nem sza-
bad viszont a felületet feleslegesen dör-
zsölni, indokolatlanul polírozni, mert az
tényleg koptatja a fóliát. Ahogy azt már ja-
vasoltuk, a vizsga előtt nézessük meg a

taxit a szakműhelyben, ahol a fóliát feltet-
ték, és ott az állapottól függően adnak
majd tanácsot a szükséges lépésekre.

Köszönöm a tájékoztatást!
A tanácsokat köszönjük a két nagy taxi-

fóliázó cégnek: 

Sugo-Reklám Kft.
Bp., Szőnyi út 30-34.
telefon: 06/70/387-0122

06/30/859-7860
e-mail: sugoreklamkft@gmail.com
www.budapestfolia.com

WRAPCAT Central Europe Kft.
Bp., Helsinki út 120
telefon: 06/70/325-9993
e-mail:info@wrap-cat.com
www.facebook.com/wrap.cat

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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Simányi István 2003. április 28-án este tíz
óra körül hajtott át a fővárosban az Akácfa
utcán, amikor az egyik szórakozóhelyről ép-
pen kipenderített – ittas és kábítószer hatá-
sa alatt álló – K. Bánk állta útját. A taxis
előbb rádudált a férfira, majd heves szóvál-
tásba keveredtek. A tettes végül az anyós-
ülés felől behajolt a taxiba, és egy késsel
többször megszúrta a sofőrt, aki gázt adott,
majd hirtelen fékezett, de nem tudta lerázni
a támadóját. Amikor megérezte, hogy vér fo-
lyik az arcán, megpróbált kiszállni, de el-
ájult. Jóval később a Honvéd kórházban tért
magához, amikor a műtőbe tolták. Emlékeit
imigyen idézi föl: – Csoda, hogy életben
maradtam. Tizenhárom szúrást kaptam, eb-
ből kilenc minősült életveszélyesnek. Két
hétig feküdtem az intenzíven, utána egy évig
voltam betegállományban. A jobb karomat a
mai napig nem tudom rendesen felemelni,
két ujjam pedig nem mozog. Egy évre kies-

tem a taxizásból, rengeteg pénzt veszítet-
tem – hangzanak a mai napig fájó emlékek.

Támadóját hamar elfogták és bíróság elé
állították. K. Bánkot nyolc évre ítélték. Simá-
nyi kártérítési pert indított ellene, amit 2011-
ben jogerősen megnyert. A verdikt szerint
vagyoni és nem vagyoni kártérítés címén tá-
madójának összesen több mint négymillió
forintot kellene fizetnie a taxisnak. Csakhogy
amint kiszabadult, a férfinak nyoma veszett.
Simányi István végrehajtást kezdeményezett,
de az elkövetőnek papíron semmilyen vagyo-
na sincs, ráadásul őt magát sem találják.

Az egykori áldozat annyit még kissé kese-
rűen hozzátett: – Ezt én nem értem. A vég-
rehajtók még a legpitiánerebb esetekben is
utolérik az embert, az én ügyemben meg
csak a vállukat vonogatják. Eltelt öt év, és
még mindig nyoma sincs a támadómnak. Ez
hogy lehetséges? 

Néhány éve felvette a kapcsolatot két ma-

gánnyomozóval is, hátha ők képesek felku-
tatni a tettest. Végül aztán nem adott megbí-
zást egyiküknek sem, mert előre kérték a
behajtandó összeg 30 százalékát.

K. Bánkról annyit sikerült kiderítenie,
hogy korábban a Francia Idegenlégióban
szolgált, így nem okozhatott neki problémát
hamis iratokkal eltűnni az országból, eset-
leg visszamenni a légióba, ahol senkiről
nem szolgáltatnak információkat külső ér-
deklődőknek.

Simányi István esete annyiban nem példa
nélküli, hogy Magyarországon számos prob-
léma van a bűncselekmények áldozatainak
járó kártérítésekkel. Létezik ugyan áldozatvé-
delmi törvény, amely rendelkezik arról, hogy
a bűncselekmények áldozatainak jár némi ál-
lami kárenyhítés, ám ennek mértéke csekély,
az érintettek kárának legfeljebb a töredékét
fedezi, ráadásul úgynevezett nem vagyoni
kártérítésre nem is ad lehetőséget. Ezért
tényleges kártérítést valójában csak a bűn-
cselekmény elkövetőitől lehet követelni. Erre
két út kínálkozik. Az egyik, hogy az áldozat
már a büntetőeljárás keretein belül előter-
jeszti a kárigényét, ilyenkor a tettes elítélésé-
vel együtt a büntetőbíró megállapítja a fize-
tendő kártérítés mértékét is. Ezt a megol-
dást azonban csak akkor érdemes alkalmaz-
ni, ha a kár mértéke könnyen és pontosan
megállapítható, különben éppen a kártéríté-
si procedúra miatt elhúzódhat a büntetőper.
Másrészt megvan a kockázata, hogy a vád-
lottat végül felmentik, és akkor kártérítést
sem ítélhetnek meg a büntetőperen belül.

A leggyakrabban alkalmazott módszer,
hogy az áldozat polgári perben követel kár-
térítést a jogerősen elítélt tettestől. Ha az ál-
dozatnak nincsenek irreális elképzelései,
akkor az esetek többségében a bíróság
megítéli neki a vagyoni és nem vagyoni kár-
térítést. A bajok ekkor kezdődnek. Az elkö-
vetők ugyanis csak a legritkább esetben fi-
zetnek önként, szinte kivétel nélkül végre-
hajtási eljárást kell indítani ellenük. Simányi
István esete bizonyos szempontból kurió-
zum, az ugyanis valóban csak elvétve fordul
elő, hogy a tettes úgy tűnik el a végrehajtó
és a hatóságok szeme elől, hogy évekig
képtelenek megtalálni.

Ez pedig nem sok jót ígér az áldozatnak.
A taxis ügyében a végrehajtási eljárást fel-
függesztették, s bár időről időre megpróbál-
ják felkutatni K. Bánkot, mindig arra jutnak,
hogy ismeretlen helyen tartózkodik. A meg-
ítélt több mint négymillió forint pedig tovább
pihen Simányi István „virtuális számláján” –
derül ki a taxissal készült riportból.
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nyugdíjas, aki a mai napig dolgozni kényszerül, mert 69 ezer forintnyi nyugdí-
jából nem tud megélni. A havi gyógyszerköltsége meghaladja a 30 ezer forin-
tot, nem beszélve az egyéb költségeiről. Pedig elvileg négymillió forint kárté-
rítést ítélt neki a bíróság az elszenvedett sérelmeiért.

Új ellenőrÚj ellenőrzési rzési rendszendszer a Ner a NAAVV -nál-nál
Célzottan kiválasztott adózók ellenőrzése, a jelenben zajló gazdasági események vizsgála-
ta, az áfára koncentráló adóellenőrzések, az EKÁER, az online pénztárgép rendszer és a
nemzetközi adatok beépítése a kockázatok feltérképezésébe. A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) új ellenőrzési rendszere többek között ezekre az elemekre épül – tájékoztatta a
sajtót Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A
fél évvel ezelőtt kezdődött átalakítás eredményeként már most kevesebb ellenőrzéssel
több kieső költségvetési bevételt sikerült feltárni, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul újabb
fordulatot jelenthet az online számlázás bevezetése.

Idén januárban kezdődött a NAV ellenőrzési rendszerének szerkezeti átalakítása. A cél
az, hogy hatékonyan, költségtakarékosan, de mindenekelőtt a szabályosan működő adózó-
kat segítve és védve biztosítsa a szervezet az állam adó- és adójellegű bevételeit.

Immár az ellenőrzések számának növelése helyett a több forrásból származó ada-
tok és információk elemzésével a kockázatos tevékenységek és kockázatos adózók
feltérképezése került a fókuszba. Az évekkel ezelőtt indított, elhúzódó ellenőrzések
mintegy 90 százalékát lezárták a NAV munkatársai, és a felszabadult kapacitások a valós
idejű gazdasági események vizsgálatára koncentrálódnak. Ez megkönnyíti a színlelt ügyle-
tek tisztázását, a haszonhúzók felelősségre vonását, és növeli a költségvetésnek okozott
kár megtérülési esélyét.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzések kiemelt szerepet kapnak, ugyanis
meg kell akadályozni a jogalap nélküli kiutalásokat, amelyek jelentős kárt okoznak a költ-
ségvetésnek.

Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) egyrészt a kockázatok feltá-
rást támogatja, másrészt segíti az utólagos ellenőrzéseket. Az online pénztárgépekből nyert
adatok célzott kiválasztásra és a jelen gazdasági ügyleteinek ellenőrzésére adnak lehetőséget.

A székhelyüket áthelyező, illetve a képviselőiket cserélő adózókat szintén kockázatelem-
zés alá veti a NAV, kiemelt figyelmet fordítva azokra a társaságokra, amelyek cégtemetők-
kel kerülnek kapcsolatba.

Az ellenőrzési rendszer fejlesztését új jogszabályok is segítik. Az online pénztárgép és
az EKÁER után várható a számlák elektronikus adatszolgáltatásának bevezetése, amely el-
sősorban a láncolatos áfacsalások visszaszorítására lesz alkalmas. Az új rendszernek kö-
szönhetően az adókülönbözetet még a csalás fázisában felderítheti az adóhivatal.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A legtöbb helyen már tudsz mobillal
fizetni.

Mondjuk hajnali 4-kor Zagyvarékason
a kocsmában. Az életedért…
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Simányi István 2003. április 28-án este tíz
óra körül hajtott át a fővárosban az Akácfa
utcán, amikor az egyik szórakozóhelyről ép-
pen kipenderített – ittas és kábítószer hatá-
sa alatt álló – K. Bánk állta útját. A taxis
előbb rádudált a férfira, majd heves szóvál-
tásba keveredtek. A tettes végül az anyós-
ülés felől behajolt a taxiba, és egy késsel
többször megszúrta a sofőrt, aki gázt adott,
majd hirtelen fékezett, de nem tudta lerázni
a támadóját. Amikor megérezte, hogy vér fo-
lyik az arcán, megpróbált kiszállni, de el-
ájult. Jóval később a Honvéd kórházban tért
magához, amikor a műtőbe tolták. Emlékeit
imigyen idézi föl: – Csoda, hogy életben
maradtam. Tizenhárom szúrást kaptam, eb-
ből kilenc minősült életveszélyesnek. Két
hétig feküdtem az intenzíven, utána egy évig
voltam betegállományban. A jobb karomat a
mai napig nem tudom rendesen felemelni,
két ujjam pedig nem mozog. Egy évre kies-

tem a taxizásból, rengeteg pénzt veszítet-
tem – hangzanak a mai napig fájó emlékek.

Támadóját hamar elfogták és bíróság elé
állították. K. Bánkot nyolc évre ítélték. Simá-
nyi kártérítési pert indított ellene, amit 2011-
ben jogerősen megnyert. A verdikt szerint
vagyoni és nem vagyoni kártérítés címén tá-
madójának összesen több mint négymillió
forintot kellene fizetnie a taxisnak. Csakhogy
amint kiszabadult, a férfinak nyoma veszett.
Simányi István végrehajtást kezdeményezett,
de az elkövetőnek papíron semmilyen vagyo-
na sincs, ráadásul őt magát sem találják.

Az egykori áldozat annyit még kissé kese-
rűen hozzátett: – Ezt én nem értem. A vég-
rehajtók még a legpitiánerebb esetekben is
utolérik az embert, az én ügyemben meg
csak a vállukat vonogatják. Eltelt öt év, és
még mindig nyoma sincs a támadómnak. Ez
hogy lehetséges? 

Néhány éve felvette a kapcsolatot két ma-

gánnyomozóval is, hátha ők képesek felku-
tatni a tettest. Végül aztán nem adott megbí-
zást egyiküknek sem, mert előre kérték a
behajtandó összeg 30 százalékát.

K. Bánkról annyit sikerült kiderítenie,
hogy korábban a Francia Idegenlégióban
szolgált, így nem okozhatott neki problémát
hamis iratokkal eltűnni az országból, eset-
leg visszamenni a légióba, ahol senkiről
nem szolgáltatnak információkat külső ér-
deklődőknek.

Simányi István esete annyiban nem példa
nélküli, hogy Magyarországon számos prob-
léma van a bűncselekmények áldozatainak
járó kártérítésekkel. Létezik ugyan áldozatvé-
delmi törvény, amely rendelkezik arról, hogy
a bűncselekmények áldozatainak jár némi ál-
lami kárenyhítés, ám ennek mértéke csekély,
az érintettek kárának legfeljebb a töredékét
fedezi, ráadásul úgynevezett nem vagyoni
kártérítésre nem is ad lehetőséget. Ezért
tényleges kártérítést valójában csak a bűn-
cselekmény elkövetőitől lehet követelni. Erre
két út kínálkozik. Az egyik, hogy az áldozat
már a büntetőeljárás keretein belül előter-
jeszti a kárigényét, ilyenkor a tettes elítélésé-
vel együtt a büntetőbíró megállapítja a fize-
tendő kártérítés mértékét is. Ezt a megol-
dást azonban csak akkor érdemes alkalmaz-
ni, ha a kár mértéke könnyen és pontosan
megállapítható, különben éppen a kártéríté-
si procedúra miatt elhúzódhat a büntetőper.
Másrészt megvan a kockázata, hogy a vád-
lottat végül felmentik, és akkor kártérítést
sem ítélhetnek meg a büntetőperen belül.

A leggyakrabban alkalmazott módszer,
hogy az áldozat polgári perben követel kár-
térítést a jogerősen elítélt tettestől. Ha az ál-
dozatnak nincsenek irreális elképzelései,
akkor az esetek többségében a bíróság
megítéli neki a vagyoni és nem vagyoni kár-
térítést. A bajok ekkor kezdődnek. Az elkö-
vetők ugyanis csak a legritkább esetben fi-
zetnek önként, szinte kivétel nélkül végre-
hajtási eljárást kell indítani ellenük. Simányi
István esete bizonyos szempontból kurió-
zum, az ugyanis valóban csak elvétve fordul
elő, hogy a tettes úgy tűnik el a végrehajtó
és a hatóságok szeme elől, hogy évekig
képtelenek megtalálni.

Ez pedig nem sok jót ígér az áldozatnak.
A taxis ügyében a végrehajtási eljárást fel-
függesztették, s bár időről időre megpróbál-
ják felkutatni K. Bánkot, mindig arra jutnak,
hogy ismeretlen helyen tartózkodik. A meg-
ítélt több mint négymillió forint pedig tovább
pihen Simányi István „virtuális számláján” –
derül ki a taxissal készült riportból.

k.z.t.

8

72 évesen taxizni kényszerül az egykori áldozat

Tizenhárom éve, tizenhárom késszúrás
Harminchárom négyzetméteren él a fővárosban Simányi István 72 éves

nyugdíjas, aki a mai napig dolgozni kényszerül, mert 69 ezer forintnyi nyugdí-
jából nem tud megélni. A havi gyógyszerköltsége meghaladja a 30 ezer forin-
tot, nem beszélve az egyéb költségeiről. Pedig elvileg négymillió forint kárté-
rítést ítélt neki a bíróság az elszenvedett sérelmeiért.

Új ellenőrÚj ellenőrzési rzési rendszendszer a Ner a NAAVV -nál-nál
Célzottan kiválasztott adózók ellenőrzése, a jelenben zajló gazdasági események vizsgála-
ta, az áfára koncentráló adóellenőrzések, az EKÁER, az online pénztárgép rendszer és a
nemzetközi adatok beépítése a kockázatok feltérképezésébe. A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) új ellenőrzési rendszere többek között ezekre az elemekre épül – tájékoztatta a
sajtót Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A
fél évvel ezelőtt kezdődött átalakítás eredményeként már most kevesebb ellenőrzéssel
több kieső költségvetési bevételt sikerült feltárni, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul újabb
fordulatot jelenthet az online számlázás bevezetése.

Idén januárban kezdődött a NAV ellenőrzési rendszerének szerkezeti átalakítása. A cél
az, hogy hatékonyan, költségtakarékosan, de mindenekelőtt a szabályosan működő adózó-
kat segítve és védve biztosítsa a szervezet az állam adó- és adójellegű bevételeit.

Immár az ellenőrzések számának növelése helyett a több forrásból származó ada-
tok és információk elemzésével a kockázatos tevékenységek és kockázatos adózók
feltérképezése került a fókuszba. Az évekkel ezelőtt indított, elhúzódó ellenőrzések
mintegy 90 százalékát lezárták a NAV munkatársai, és a felszabadult kapacitások a valós
idejű gazdasági események vizsgálatára koncentrálódnak. Ez megkönnyíti a színlelt ügyle-
tek tisztázását, a haszonhúzók felelősségre vonását, és növeli a költségvetésnek okozott
kár megtérülési esélyét.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzések kiemelt szerepet kapnak, ugyanis
meg kell akadályozni a jogalap nélküli kiutalásokat, amelyek jelentős kárt okoznak a költ-
ségvetésnek.

Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) egyrészt a kockázatok feltá-
rást támogatja, másrészt segíti az utólagos ellenőrzéseket. Az online pénztárgépekből nyert
adatok célzott kiválasztásra és a jelen gazdasági ügyleteinek ellenőrzésére adnak lehetőséget.

A székhelyüket áthelyező, illetve a képviselőiket cserélő adózókat szintén kockázatelem-
zés alá veti a NAV, kiemelt figyelmet fordítva azokra a társaságokra, amelyek cégtemetők-
kel kerülnek kapcsolatba.

Az ellenőrzési rendszer fejlesztését új jogszabályok is segítik. Az online pénztárgép és
az EKÁER után várható a számlák elektronikus adatszolgáltatásának bevezetése, amely el-
sősorban a láncolatos áfacsalások visszaszorítására lesz alkalmas. Az új rendszernek kö-
szönhetően az adókülönbözetet még a csalás fázisában felderítheti az adóhivatal.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A legtöbb helyen már tudsz mobillal
fizetni.

Mondjuk hajnali 4-kor Zagyvarékason
a kocsmában. Az életedért…

ujtaxi.qxd  8/10/16 09:25  Page 8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CityTaxi_2016-07.ai   1   2016. 06. 24.   9:57:08



XII. Jagelló út
• Legutóbb válaszol-
ták, hogy az útburko-
lati jeleket pótolták,
de itt nem azokkal
van baj, hanem azzal,
hogy hiányzik a ki-
egészítő jelzőtábla,
amely mutatja, hány
taxi állhat meg a taxi-
állomáson. Azt kelle-
ne pótolni. 
• A kiegészítő tábla
pótlása megtörtént 

XII. Széll Kálmán tér

• Jeleztük, hogy hiányoznak a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jelek,
azokat pótolták, köszönet érte. Most viszont taxis kolléga még
másik két problémát is jelzett a droszttal kapcsolatban. Nagyon
éles a járda széle, jó lenne egy ferde kialakítás. A másik problé-
ma, hogy egy virágágyás van a droszt mellett, nem lehet beszáll-
ni az első helyen álló taxiba.
• A hiányosságok kiküszöböléséig az állomás nem üzemel. 
II. Lövőház utca

• Jó lenne kialakítani egy taxiállomást a jelzett helyszínen, a két
bevásárlóközpont között, a piac közelében. A közelben sehol
sincs taxiállomás. Korábban volt droszt a közeli Fillér utcában, de
megszüntették, mert buszmegálló lett belőle. Akkor a taxisok a
Retek utcában álltak meg, de ott meg megtiltották még a megál-
lást is. 

Álltak kollégák a bevásárlóközpontok előtt, de ott meg korlá-
tokkal akadályozták meg a megállást a járdán. 
• Megvizsgáljuk a taxiállomás létesítésének lehetőségét.
IX. Üllői út 131. és VI. Andrássy út 22. 

• Tisztességgel szolgáltató budapesti taxisok nem értik, hogyan
szolgáltathatnak hónapok óta a főváros több taxiállomásánál,
vagy a taxiállomások előtti területről, szabadjelző nélküli taxik?
Például az Operaház előtti területről dolgozik egy „kolléga” hó-
napok óta, a Népliget Autóbusz állomás melletti taxiállomáson
pedig, több szabadjelző nélküli taxi várakozik folyamatosan. 
• A felvetést továbbítottuk a Budapesti Közlekedési Központ fe-
lé. 

Végül ismét egy köszönet: 
IX. Kvassay Jenő út
• Ismét egy új taxiállomás született, ezúttal a Soroksári út köze-
lében, a HÉV végállomás mellett. Ugyan van egy taxiállomás a kö-
zelben, az OBI bevásárlóközpont előtt, de így most a HÉV szerel-
vényektől érkezőknek nem kell egy hatsávos úton átkelni. 
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A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kérései, a Budapest Közút válaszai

II. Széll Kálmán tér: Ideiglenesen bezárt a droszt

II. Lövőház utca: Kellene egy taxi-
állomás, igény lenne rá bőven

VI. Andrássy út: Szabadjelző nélküli
kolléga az Operaház előtti droszton

IX. Üllői út: Szabadjelző nélküli ta-
xik a droszton. Folyamatosan...

XII. Jagelló út: Továbbra is hi-
ányzik a kiegészítő jelzőtábla
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51.200,-Ft/fő!!!

Sokan szabadulnának vállalkozásuktól, mert már nem tudnak,
vagy kívánnak megfelelni a mai követelményeknek. Tartanak vi-
szont a vállalkozás megszüntetésével járó tortúrától, a záró beval-
lások tömegétől, a rengeteg adminisztrációtól. Arról már nem is
beszélve, hogy az adóhatóság előszeretettel hív fel ellenőrzésre
megszűnő, vagy megszűnt vállalkozásokat.

Van azonban egy másik megoldás. Szüneteltetni kell a vállalko-
zást. Erre néhány évvel ezelőtt nyílt meg a lehetőség. A szünetel-
tethető időszak nem lehet kevesebb egy hónapnál, és legfeljebb
öt évig terjedhet. Öt év után az adóhatóság minden különösebb
komplikáció nélkül hivatalból megszünteti a vállalkozást, automati-
kusan törli az adószámot.

A vonatkozó 2009. évi CXV. törvény 19. § (1) bekezdése g)
pontja értelmében az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogo-
sultság e törvény erejénél fogva megszűnik, ha az egyéni vállalko-
zó a 18. § (1) bekezdésében foglalt időpontig – ez az a bizonyos
öt év – nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folyta-
tását vagy megszüntetését. A megszűnés a szünetelés kezdőnap-
ját követő öt év elteltét követő napon valósul meg.

Némi adminisztrációra azonban ez esetben is szükség van. A
taxiengedély és a sárga rendszám leadását, valamint a taxaméter
kiszereltetését követően az alábbi tennivalóink lesznek:

– A helyi iparűzési adó tekintetében záróbevallást kell bead-
nunk a szüneteltetés megkezdését követő 15 napon belül.

– Szintén a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan egy adatmó-

dosító lapon kell jeleznünk a szüneteltetés té-
nyét.

– A NAV felé nem kell soronkívüli adóbeval-
lást beadni, csak a szüneteltetés megkezdésé-
nek évét követően a normál időpontban kell

azt megtenni.
– Amennyiben a vállalkozó még nem érte el az öregségi nyugdíj-

korhatárt, és egyéb módon sem biztosított, azt be kell jelenteni, és a
havi 7.050 Ft egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot fizetnie kell.

– A szüneteltetés megkezdésének évét követően – ha a tevé-
kenységét az adóév minden napján szüneteltette és semmiféle
egyéb adóköteles jövedelmet sem szerzett, adóbevallást sem kell
beadni.

– A fentieket összegezve: az egyéni vállalkozói jogállás a tör-
vény erejénél fogva szűnik meg a szüneteltetési határidő lejártát
követően. 
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– Itt a gyógyszer a tehénnek! – nyújt át egy receptet az
állatorvos a gazdának

– ’Oszt hogy porciózzuk? – kérdi a gazda
– Naponta kétszer egy kávéskanállal
– Hát az nehezen fog menni, kérem. Nálunk a tehén

vödörbõl iszik. Nincs kávéskanala…
* * *

– Mondja szomszéd, meg van elégedve a házõrzõ ku-
tyájával?

– Meghiszem azt! Ha zajt hallunk felébresztjük, és
máris ugatni kezd!

* * *
– Kedves szomszéd, miért nem fegyelmezi a kutyáját?
– Miért, történt valami?
– Tegnap folyamatosan vonyított, amikor a lányom

énekelt.
– Aha, szóval a lánya kezdte…

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

Eladás oka: Befejezte a
szakmát.
A jellemzõk:
• Típus: PAX - S90
• Tulaj:  1.
• Évjárat: 2013.07.
• Újkori ára: 125.730 Ft
• Mobil kártya: nincs hozzá!
• Mobil, hordozható készülék
• Mind a 3 kártyatípust kezelni tudja (mágnescsíkos, chip-

kártyás, contactless).
• Rendelkezik OTP bank által bevizsgált szoftverrel, kártya-

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

ELADÁSI ÁRA: 69.000 Ft
Érd.: 06/20/984-7184

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az Etikai Bizottságok 
működéséről 

Rendnek kell lenni, még a taxis szakmában is. A taxizásban a rendről
a taxitársaságok vezetői mellett a régi taxisokból álló Etikai Bizottsá-
gok gondoskodnak. Ők tudják melyik taxis viselkedett etikátlanul, vagy
melyik taxis cselekedett szabályszerűen.

Most a fő probléma a taxitársaságok minősítése miatt alakult ki. Ré-
gebben az utas betelefonált a taxiscéghez és az illetékes eldöntötte,
foglalkozzanak az üggyel, vagy sem. Meghallgassák a taxist, vagy szük-
ségtelen, komolytalan a betelefonálás.

Az új helyzet szerint minden utaspanasz után a taxist meg kell hall-
gatni, az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni és a taxissal alá kell íratni.
Akkor is, ha 20 másodperc alatt kiderül, ez is egy komolytalan beren-
delés. 

Az lenne a jó, ha a taxitársaságok, ugyan úgy mint régen, elbírálnák
a betelefonálás tényleg utaspanasz, vagy olyan ügy, ami intézkedést
nem igényel. 

Például betelefonálnak, hogy a taxis egy garázs előtt parkol. Aztán
a kivizsgálás során kiderül, az a taxis garázsa… Vagy betelefonálnak, a
taxis járdán parkol, aztán kiderül mozgássérült utasa volt… Betelefonál
a „kedves utas”, hogy a taxis megtagadta a fuvart. Másodpercek alatt
tisztázódik, az utas magatehetetlen részeg volt, a taxis nem kockázta-
tott… De, ehhez a taxisnak be kell menni a „vizsgáló bizottság” elé,
ahol aztán húsz másodperc alatt tisztázódik minden.

Nem volna egyszerűbb, azt mondani a kedves utasnak, hogy feküd-
jön le, pihenje ki magát, ha felfrissült, majd akkor rendeljen taxit! A leg-
könnyebb minden esetben a fuvarost berángatni. Természetesen van-
nak esetek, amikor el kell beszélgetni a taxissal. Koszos a kocsi, me-
net közben telefonál, dohányzik a taxiban, hangosan szól a zene, mil-
lió más eset lehetséges.

De a komolytalan betelefonálásokat kezeljék külön. Azokban az ese-
tekben ne rendeljék be a gépkocsivezetőt!

Horváth András

Abbahagynád?
Egy másik megoldás

ujtaxi.qxd  4/13/16 08:47  Page 13
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PP arar kk olótárolótár csa a tcsa a t axiban?axiban?
Hasznos lenne!

Egyik kollégánk hívte fel a figyelmemet (kösz, Jani!) a BKK honlapján
szereplő tájékoztatásra, amely szerint az áruszállítást végző tehergép-
kocsik bizonyos esetekben a rakodás idejére díjmentesen igénybe ve-
hetik a közúti parkolóhelyeket. Ettől aztán rögtön felmerült bennünk,
hogy ezt a rendelkezést igen áldásos lenne kiterjeszteni a taxikra is,
hiszen nemegyszer előfordul, hogy a rendelt taxinak meg kell keresnie
utasát, és ez időnként akár perceket is igénybe vehet. Jó lenne elke-
rülni ez esetben a büntetést, a „mikuláscsomagot”. 

Az áruszállító tehergépkocsikra vonatkozó tájékoztatás a BKK hon-
lapján a következőképpen szól:

„Az áruszállítás megkönnyítése érdekében a rakodó-
tárcsa lehetővé teszi, hogy a tehergépjárművek mun-
kanapokon 10.00 és 17.00 óra között legfeljebb 20
perc időtartamban díjmentesen várakozzanak a közúti
parkolóhelyeken, illetve várakozási övezetekben. A ra-
kodótárcsát a gépjármű forgalmi engedélye alapján,
kérelemre állítják ki ügyfélszolgálati munkatársaink, a
bruttó 2000 forintos költségtérítési díj megfizetése
után. A rakodótárcsa az etiketten olvasható forgalmi
rendszámú járműre érvényes, ezért nem sokszorosít-
ható. A várakozás megkezdésének időpontját jelezni
kell a tárcsán, melyet úgy kell elhelyezni az első szél-

védő mögött, hogy teljes egészében jól látható és olvasható legyen. A
jelzést a jármű eltávozása nélkül tilos megváltoztatni.

Kérelmét és a forgalmi engedély másolatát leadhatja
a parkolas@bkk.hu címen, a +36 1 235 3000-es faxszámon, vagy sze-
mélyesen a Budapest 1075, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center). címen található ügyfélszolgálatunkon. A rakodótár-
csát személyesen veheti át, a költségtérítés megtérítése után.”

Forrás: http://www.bkk.hu/parkolas/kozteruleti-
parkoloink/rakodotarcsa/

Sokadszor kell kijelentenünk, hogy a teherfuvarozók érdekképvisele-
te igazán hatékonyan végzi a munkáját, számtalan előnyös szabályt si-
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rül egy játékosnak. A Pokémon-vadász
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Cash

POKÉMON GO
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az olyan sokszereplős online szerepjáték, ahol nagyszámú játékos képes egymással kapcso-
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Aki akár csak minimálisan is követi a taxis szakma szabályozásában
beálló változásokat, minden bizonnyal egyetért velem abban, hogy
az utóbbi három évben több jogszabály jelent meg e területen, mint
az előtte lévő huszonöt évben összesen. 
• Megjelent a személyszállítás kereteit meghatározó törvény (2012.

évi XLI tv.), ill. annak 2015. és 2016. évi módosításai. 
• Életbe lépett a közúti személyszállítást részleteiben is szabályozó

kormányrendelet (176/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet) –  megjelent:
Taxisok Világa 2015. július.

• Legutóbb, idén tavasszal pedig napvilágot láttak a fentiek végre-
hajtásának részletes előírásait tartalmazó kormányhatározatok.

(1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat, 1291/2016.
(VI. 13.) Korm. határozat) – Taxisok Világa jelen
száma
• A fővárosi taxiszolgáltatást rendező közgyűlési

rendelet is módosításra került (31/2013 (IV. 18.)
Főv. Kgy rendelet) – megjelent: Taxisok Világa
2013 május, 2013 július

Úgy vélem, e jogszabályok már olyan részletességgel regulázzák
meg szakmánkat, hogy további előírásokat botorság volna követel-
ni. Minden törvény, rendelet és határozat rendelkezésre áll, már
csak a végrehajtás hiányzik. De ennek csírái is láthatóak már. Lám,
még a milliárdos tőkével rendelkező multi, az Uber is úgy látta jobb-
nak, ha nem megy szembe a joggal, nem várja meg a szankciókat,
hanem beszünteti (bocsánat: „felfüggeszti”) magyarországi tevé-
kenységét. 

14

(1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez)

Sor- Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság A bírságolással
szám összege, érintett cselekmény

forintban elkövetéséért
felelőssé tehető

1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban 
együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve  
autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási 600 000 szállító gépjárművezető
engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi 
forgalomban közösségi engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 
90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül 
végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 300 000
30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt

2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában 300 000 szállító gépjárművezető
b) engedélykivonat birtokában 30 000

3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal 100 000 szállító gépjárművezető
közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

4. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön 200 000 gépjárművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 gépjárművezető
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat
d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése 300 000 diszpécserszolgálat
személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 200 000 gépjárművezető
szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége 800 000 szállító
b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 500 000 gépjárművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, feladó, címzett,
fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása 300 000 gépjárművezető
vagy megakadályozása

6. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 szállító gépjárművezető
7. Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
8. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál ezen kívül utaslista 50 000 szállító gépjárművezető

hiánya
9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, 

vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként 10 000 szállító gépjárművezető
(adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, 50 000
díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb

10. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási 
vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, 
a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának 30 000 szállító
az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított 
engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya

Rajtra készen

A bírságok összegét a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet írja elő az alábbi táblázat szerint (csak a személyszállítással kapcsolatos ada-
tok): 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes ren-
delkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

ujtaxi.qxd  8/10/16 09:25  Page 14



Aki akár csak minimálisan is követi a taxis szakma szabályozásában
beálló változásokat, minden bizonnyal egyetért velem abban, hogy
az utóbbi három évben több jogszabály jelent meg e területen, mint
az előtte lévő huszonöt évben összesen. 
• Megjelent a személyszállítás kereteit meghatározó törvény (2012.

évi XLI tv.), ill. annak 2015. és 2016. évi módosításai. 
• Életbe lépett a közúti személyszállítást részleteiben is szabályozó

kormányrendelet (176/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet) –  megjelent:
Taxisok Világa 2015. július.

• Legutóbb, idén tavasszal pedig napvilágot láttak a fentiek végre-
hajtásának részletes előírásait tartalmazó kormányhatározatok.

(1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat, 1291/2016.
(VI. 13.) Korm. határozat) – Taxisok Világa jelen
száma
• A fővárosi taxiszolgáltatást rendező közgyűlési

rendelet is módosításra került (31/2013 (IV. 18.)
Főv. Kgy rendelet) – megjelent: Taxisok Világa
2013 május, 2013 július

Úgy vélem, e jogszabályok már olyan részletességgel regulázzák
meg szakmánkat, hogy további előírásokat botorság volna követel-
ni. Minden törvény, rendelet és határozat rendelkezésre áll, már
csak a végrehajtás hiányzik. De ennek csírái is láthatóak már. Lám,
még a milliárdos tőkével rendelkező multi, az Uber is úgy látta jobb-
nak, ha nem megy szembe a joggal, nem várja meg a szankciókat,
hanem beszünteti (bocsánat: „felfüggeszti”) magyarországi tevé-
kenységét. 

14

(1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez)

Sor- Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság A bírságolással
szám összege, érintett cselekmény

forintban elkövetéséért
felelőssé tehető

1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban 
együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve  
autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási 600 000 szállító gépjárművezető
engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi 
forgalomban közösségi engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 
90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül 
végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 300 000
30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt

2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában 300 000 szállító gépjárművezető
b) engedélykivonat birtokában 30 000

3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal 100 000 szállító gépjárművezető
közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

4. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön 200 000 gépjárművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 gépjárművezető
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat
d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése 300 000 diszpécserszolgálat
személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 200 000 gépjárművezető
szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége 800 000 szállító
b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 500 000 gépjárművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, feladó, címzett,
fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása 300 000 gépjárművezető
vagy megakadályozása

6. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 szállító gépjárművezető
7. Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
8. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál ezen kívül utaslista 50 000 szállító gépjárművezető

hiánya
9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, 

vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként 10 000 szállító gépjárművezető
(adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, 50 000
díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb

10. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási 
vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, 
a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának 30 000 szállító
az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított 
engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya

Rajtra készen

A bírságok összegét a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet írja elő az alábbi táblázat szerint (csak a személyszállítással kapcsolatos ada-
tok): 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes ren-
delkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

ujtaxi.qxd  8/10/16 09:25  Page 14

A kormányhatározatokból egyértelműen kiviláglik, hogy a legális
fuvarozási vállalkozások védelme érdekében az ellenőrzések és bír-
ságolások más nagyságrendbe kerülnek. Az eddigi 5 (öt!) ellenőr
helyett több mint százharmincan fogják vizsgálni, ellenőrizni és bír-
ságolni a szabályoknak nem megfelelő, vagy engedély nélküli vállal-
kozásokat. A kormányhatározat összegeket is rendel e tevékeny-
séghez, 2016-ban 615-, 2017-ben 995 millió forint értékben. Ebből
az összegből már minden bizonnyal valóban hatékony hálózatot le-
het felállítani. 2017-től pedig e feladat „végrehajtása költségvetési
többletkiadással nem járhat”, vagyis az esetleges túlköltekezésnek,
ideális esetben a rá fordított összegnek meg kell térülnie a besze-
dett bírságokból…

Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy még az Uber kivonulása
után is bőven marad teendője ennek az újonnan megalakuló ható-
ságnak. Ne higgyük, hogy most már minden rendben van. Az utcá-
kon ma is ott vannak az engedély nélküli, fehér rendszámos taxik, a
személygépkocsis személyszállítás, vagy sofőrszolgálat égisze alatt
taxiszolgáltatást végzők, a repülőtéri transzfert kínáló vállalkozások
és az álcázott „telekocsi” féle ügyeskedések. Az esetleg engedély-
lyel dolgozó, de utasokat megkárosító „hiénákról”, - vagy nevezzük
bárhogy – már nem is beszélve. Bőven van mit kigyomlálni ebből a
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vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető,
amennyiben a szolgáltatást bármilyen ellenérték fejében – ideértve
az útiköltséghez való részleges hozzájárulást is – nyújtják. E fenti
két típusú személyszállítási tevékenységen kívül kizárólag szívessé-
gi alapon, teljesen ingyenesen lehetséges személygépkocsival sze-
mélyszállítást folytatni.

A 2016. év eleji adatok szerint, Magyarországon 6998 személy-
taxi-szolgáltató és 301 személygépkocsis személyszállítási szolgál-
tatást nyújtó vállalkozás működött. Az Uber június 24-i kivonulása
óta folyamatosan újabb vállalkozások próbálnak betörni a személy-
szállítási piacra, legutóbb a Taxify nevű cég jelentette be, hogy au-
gusztus első felében elindul Budapesten.

A minisztérium ugyanakkor arról tájékoztatta a sajtót, hogy je-
lenleg nem folytat tárgyalást új szolgáltatókkal, megkeresés ez
ügyben a tárcához nem érkezett. Hozzátették: a kormány támogat-
ja az innovatív megoldásokat, de ahhoz ragaszkodik, hogy a sze-
mélyszállításban részt vevő piaci szereplők egyenlő feltételek
mentén, a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartva, a
szükséges engedélyek birtokában végezzenek személyszállító te-
vékenységet.

Végül nézzünk néhány konkrét részletet a fent említett kormány-
határozatokból:

A Kormány 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata a logisz-
tikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások
versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről

A Kormány 
„3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az igazság-

ügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszter-
elnöki megbízottal együttműködve a közigazgatási eljárás sza-
bályainak módosításával tegye lehetővé a helyszíni bírsá-

golást, a külföldiekkel szemben folytatott eljárás idejének lerövidí-
tését, valamint a külföldiekre kiszabott bírságok behajthatóságát; 

Felelős: igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
előkészítésével egyidejűleg „

Az eljárási szabályok módosítása azóta megtörtént, a bírságolás-
nak jogi akadálya nincs.

„4 … f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszter-
elnöki megbízottal együttműködve a közúti közlekedésről szóló tör-
vény felhatalmazása alapján készítse elő a közúti szállítmányozói és
a fuvarszervezői tevékenység végzésének feltételeit szabályozó kor-
mányrendeletet; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: 2015. december 31. „
Ez a kormányrendelet is megszületett…
„6. felhívja a figyelmet arra, hogy csökkenteni szükséges a teher-

gépjárművekhez kapcsolódó adminisztrációs terheket, ezért 
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnö-

ki megbízottal együttműködve teremtse meg az új haszonjárművek
műszaki vizsga nélkül történő forgalomba helyezésének, valamint
a más európai uniós tagállamból beszerzett haszonjármű érvényes
műszaki vizsgája elismerésének lehetőségét; 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: 2015. október 31. „

Ezt a bekezdést azért voltam bátor ide beilleszteni, hogy felhív-
jam a figyelmet az árufuvarozói érdekképviseletek hatékony műkö-
désére. Milyen jó is lenne, hogy a taxizás céljára külföldről behozott
gépkocsik műszaki vizsgáját is elismernék. Vagy legalább ne kell-
jen fehér rendszámra vizsgáztatni a kocsit, ha másnap úgyis kap
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Majdnem három évtizede kérték a budapes-
ti taxisok segítségét a fővárosi közlekedés-
szervezők, hogy segítsék munkájukat. Akko-
riban hozták létre a Budapesti Közlekedési
Vállalaton belül a Fővárosi Forgalomtechni-
kai Főosztályt. Hozzájuk tartozott minden
Budapest közlekedésszervezésével, forga-
lomszervezésével kapcsolatban.

Korábban teljes volt a káosz. Ugyanis na-
gyon sok utca egyik oldala az egyik kerület-
hez, másik oldala másikhoz tartozott. Ilyen-
kor minden változtatásnál egyeztetni kellett
mindkét kerület Műszaki Osztályával.  Rá-

adásul vannak közterületek, amelyek a fővá-
roshoz tartoznak, ilyenkor velük is kellett
egyeztetni.

Technikai jellegű témakör, hogy később
a Fővárosi Forgalomtechnikai Főosztály a
BKV-tól átkerült a Fővárosi Közterület-
fenntartó Vállalathoz, de tevékenysége,
működése nem változott. Újabb változás a
Budapesti Közlekedési Központ megala-
kulásakor történt, mert ekkor ide csopor-
tosították a budapesti közlekedésszerve-
zőket. 

Napjainkban újabb változások történnek,
mert Budapest főpolgármesterének ké-

résére „szétdarabolják” a hatal-
masra duzzadt Budapesti Közle-
kedési Központot. A változások

a lényegen, a mi munkánkon nem változtat-
tak, nem változtatnak. Mi, mint eddig, ez-
után is havonta küldjük kéréseinket, kérdé-
seinket Budapest közlekedésével kapcso-
latban. A majd három évtized alatt körülbe-
lül 4000 kérés ment az illetékesek felé. 

Természetesen sok kérést elutasítottak,
volt, amelyiket anyagi okok miatt. Viszont
nagyon sok javaslatunkat teljesítették! Sok
változás köszönhető a budapesti taxisok-
nak. Csak egyetlen példa a több százból.
Az Árpád hídra tervezett jelzőlámpa-csomó-
pont kiépítése előtt már javasolta taxis kollé-
gánk, hogy nem kell forgalomirányító jelző-

lámpa, elegendő lenne a Róbert Károly
körút felől és a Népfürdő utca felől jövő
forgalmat fizikailag elválasztani.

Akkor a kérést nem teljesítették, jelző-
lámpákat telepítettek. Az elmúlt időszak-
ban – ideiglenesen – kikapcsolták eze-
ket és a forgalom folyamatosan haladt.
Taxis kollégánk ismét javasolta, hogy ne
üzemeljék vissza a jelzőlámpát. Elfogad-
ták javaslatát, nem kapcsolták vissza a
jelzőlámpákat, sőt le is szerelték azokat. 

Itt is látszik, hogy van értelme mun-
kánknak!

Juhász Péter

Van értelme a munkánknak 

Taxis kollégánk javaslatára már a lámpát is
leszerelték az Árpád híd pesti hídfője után

– Olyan öreg vagyok, hogy
amikor születtem, a Holt-tenger
még csak beteg volt…
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egy sárgát… Összességében – és nem csak ezen a téren – azt a
felesleges adminisztrációs halmazt kellene lebontani, vagy legalább
kezelhetőbbé tenni, ami egy taxi üzembeállítását kíséri.

A másik kormányhatározat, azt hiszem, semmiféle magyarázatot
nem igényel, így az alábbiakban teljes egészében közöljük:

1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet

végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről
A Kormány megerősítve a logisztikai, közúti árufuvarozási és sze-
mélyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szol-
gáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat-
ban foglalt célkitűzéseit

1. egyetért azzal, hogy a jogkövető magatartást tanúsító fuvaro-
zók védelme érdekében fokozni szükséges a közúti fuvarozói tevé-
kenységre vonatkozó előírások betartásának és a jogosultságok el-
lenőrzését;

2. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása
alatt létrehozásra kerüljön egy célzott ellenőrzési csoport, amely a
közúti ellenőrzést jelenleg végző szervezetek ellenőrzésein felül
célzott jelleggel lát el országos illetékességgel közúti ellenőrzési
feladatokat;

3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megnevezett, a közúti árufu-
varozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzésé-
hez kapcsolódóan ellenőrzési tevékenységet ellátók részére felső-
fokú végzettség előírására nem kerül sor;

4. felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglaltak

végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az
ellenőrzési csoport létrehozására és az 1. pont szerinti ellenőrzé-
sek végrehajtására,

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban foglalt ellen-

őrzési csoport létrehozásához és a működtetéséhez szükséges for-
rásokat biztosítsa az alábbiak szerint:

i) 2016. évben 615 millió forintot,
ii) 2017. évtől évente 995 millió forintot,
c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közúti közlekedésről

szóló törvény szerinti, a közúti ellenőri csoport és a más hatóságok
által végzett közúti ellenőrzések koordinációjához szükséges intéz-
kedéseket tegye meg,

d) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisz-
tert, hogy a 2017. évben a feladat végrehajtása költségvetési több-
letkiadással nem járhat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében az ellenőrzési csoport létrehozásával kap-

csolatban a felmerülés ütemében, a működtetésével kapcsolatban
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– Anya! Én csúnya vagyok?
– Kicsim, már megmondtam, hogy ne szó-

líts anyának, ha mások is látnak.

Dinamitot és detonátort találtak a taxisnál
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A rendőrök azért állították elő a radikális férfit, mert
azzal gyanúsították, hogy betört azon ügyfeleihez, aki-
ket előzőleg kivitt a repülőtérre. A lakásában tartott ház-
kutatás során két dinamitrudat és detonátorokat talál-
tak. A gyanúsítottat őrizetbe vették. A hatóság elsősor-
ban azt szeretnék megtudni tőle, hogy a robbanóeszkö-
zöket további betörésekhez akarta-e használni, vagy pe-
dig más célja volt velük.

Az Europe1 szerint a férfi mobiltelefonjában az Isz-
lám Állam zászlajának a fotóját is megtalálták a nyomo-
zók, a gépkocsijában pedig három olyan útlevél és két
személyi igazolvány is volt, amelyeket korábban lopott
egy betöréskor, és feltételezhetően kereskedni akart
velük olvasható a hírügynökségi jelentésben.

Cash

Néhány éve, éppen az út vonalvezetése közepébe helyeztek ki egy jelzőtáblaoszlo-
pot Budapesten az I. kerületi alsó rakpartról felvezető úton a Halász utcánál. A jár-
művezetők figyelnek jobbra, balra, csak éppen az orruk előtt (!) lévő oszlopot nem
veszik észre!

Akkor már jeleztük a problémát, de a közlekedésszervező azt válaszolta, minden
rendben van. Azért meglepő módon a jelzőtáblaoszlopot műanyag oszlopokkal vették
körül. Minek, ha minden rendben van? Na, mindegy.

Akkoriban vélelmeztük, hogy előbb-utóbb kidöntik az út közepén álló jel-
zőtáblaoszlopot védő műanyag oszlopokat is. Jó lenne tehát vaskorláttal vé-
deni a jelzőtáblaoszlopot védő műanyag oszlopokat…

Mi megmondtuk… 
Kidöntötték a jelzőtáblaoszlopot védő oszlopot, mert nincs ott a kért vaskorlát!

Most a helyiek téglákat hordanak az oszlop megvédésére. Nem lenne egyszerűbb el-
vinni az út közepén lévő oszlopot? J. P.

Mi megmondtuk…Mi megmondtuk…
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Újfajta módját találták ki japánban egy ősi
hagyománynak. A jabuszame lovasíjásza-
tot a városban taxiból lehet gyakorolni.

A jabuszame olyan hagyományos japán
lovasíjászat, melynek során egy futó lóról
kell kilőni egymás után három speciális fe-
hérrépa-fejű nyilat, bizonyos célpontokra.
Ezt a remek sportot mostantól bárki kipró-
bálhatja ló nélkül is, egy taxi hátsó ülésé-
ről. Ez a Taxi Jabuszame, és 9 célpontot
tartalmaz.

A japán Sanwa Kotsu taxitársaság nem
először kínál kreatív programot a taxizó
utasoknak. Most egy 60 perces út során,

érintve számos fontos turisztikai helyszínt
Yokohama és környékén, átélhető valami
különleges kaland is. A céltáblákat a vá-
rosban helyezték ki több ponton, és az út
során az utas célba veheti mindet egy
speciális számszeríjjal. Összesen 12 nyíl
lőhető ki. Az eredményeket később össze-
számolják, és közzéteszik a hivatalos hon-
lapon. A legjobb célzókat egyebek mellett
ingyen utakkal díjazzák.

Mindent az utasokért jelszóval, frissen
főzött kávét kínál az utasoknak egy japán
taxitársaság. A kilencszemélyes „barista
taxiba” kávéfőzőt szereltek a sofőr ülése

mellé. A szolgáltató kávét kínál az utasok-
nak a helyi specialitásnak számító aritai
porceláncsészékben. Az extra szolgálta-
tás ráadásul ingyenes, és annyi kávét ihat
a vendég, amennyit akar.

Az Arita Taxi által üzemeltetett járatokat
turistacsoportok vagy helyiek vehetik igény-
be a szagai repülőtér és Arita városa között.

A Japán délnyugati részén található
Szaga prefektúrában a múlt hónap végén
elindított szolgáltatás egyre népszerűbb
az utasok körében.

A társaság még tavaly januárban keres-
te meg a tervvel a helyi kereskedelmi ka-
marát és egy italgyártót, amikor azok még
az eredeti aritai kávéscsészék készítését
tervezgették.

Hasonló szolgáltatásokkal Magyaror-
szágon is lehetne próbálkozni, első sor-
ban a turisták által látogatott területeken.
Ki tudja, lehet, hogy a külföldieket vonzaná
egy kis íjászkodás vagy a presszó kávénk.

Cash

Taxiból íjaznak, kávéval fogadják az utast

Különös japán hóbortok
A keleti világ egyik legsokszínűbb országa Japán. A nyugati emberek számos
szokásukra évszázadok óta rácsodálkoznak, de a tradíciók mellett új kezde-
ményezéseikkel is meg tudják lepni a turistákat. Vannak, akik taxiból íjaznak,
míg mások mostanában frissen főzött kávéval csábítják az utasokat.

VII. Erzsébet körút – Wesselényi utca sarok  

Már dörzsölgették kezűket Erzsébetváros vezetői a térfigyelő
kamerák által rögzített közlekedési szabálysértések kirótt pénz-
bírságokkal kapcsolatban, amikor a közlekedésszervezők köz-
beléptek…

Először megengedték a Király utcából a Teréz körútra a jobb-
ra fordulást, majd – erről is beszámoltunk – megengedték az
Erzsébet körútról a Király utcába fordulást a Lövölde tér felé.
Most meg engedélyezték az Erzsébet körúrról a jobbra fordu-
lást a Wesselényi utcába.

Három felesleges és érthetetlen tilalom, amit évek óta, évtize-
dek óta lelkesen figyeltek a rend éber őrei, a rendőrök és a
közterület-felügyelők. Most várjuk, mikor engedik végre a jobbra
fordulást az István utcából a Dózsa György útra.

Jelenleg ugyanis nagyon bonyolult eljutni például a Péterfy ut-
cai SZTK épületétől a Dózsa György utcai nyugdíjasotthonig.
Milyen egyszerű lenne az István utcából jobbra fordulni, így vi-
szont kerülőt kell tenni a Peterdy utcáig. És egy kisnyugdíjasnak
minden fillér számit.  

II. Csalogány utca

Kerékpárutat alakítottak ki a Csalogány utcában is a két forgal-
mi sáv között. Nagyon figyeljünk a mellékutakról jövő, majd az
autók között száguldó kerékpárosokra. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

A fiatal székely megveri
házsártos anyósát. Az
anyós feljelenti, és a tárgya-
láson a bíró százhúsz lejre
bünteti a a hirtelenharagú
legényt.  A fiú nem érti:

– Miért éppen százhúsz
lejre büntetett, bíró úr?

– Mert száz lej a bírság, fi-
am!

– És a többi?
– Ja, az a húsz százalékos

vigalmi adó…

* * *
A mama a házasságról be-

szélget a lányával: 
– Úgy gondolom – mondja

–, hogy a házasság egy siva-
tagi délibábra emlékeztet.
A távolban paloták, pálmák,
tevék látszanak, mint a re-
ménység, olyan szépek. Az-
tán továbbmész, eltûnik a
palota, eltûnnek a pálmák,
és végül kettesben maradsz
egy tevével… 

VII. Erzsébet körút: Egy felesleges tilalommal kevesebb

II. Csalogány utca: Újabb ke-
rékpárút a fővárosban
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Kérés az inashoz
Ma reggel nem érzem jól magam!

Végezze el helyettem a tízperces tor-
nagyakorlatomat…

* * *
Gyáriparosok egymás közt
– Mennyi szabadságot adsz az alkal-

mazottaknak? 

–  Négy hetet.
– Olyan sokat?
– Igen. Két hetet, mikor õk mennek

szabadságra és két hetet, mikor én
megyek.

* * *
Sorsfordulat
– Kovács tönkrement és a barátainak

jó része otthagyta.

– No és a többi barátja?
–  Azok még nem tudják.

* * *
A babonás pincér
–  Egy tucat osztrigát rendeltem csak

tizenegyet hozott.
– Azt gondoltam, feszélyezné urasá-

godat, hogyha tizenhárman lennének
az asztalnál. 

(Pesti Hírlap Nagy Naptára 1933)

Ismeretes, hogy a fővárosi taxirendelet és az országos kormány-
rendelet egyaránt előírja a taxinak alkalmas gépkocsik károsanyag-
kibocsátási normáit. Ezeket a környezetvédelmi szabályokat Euró-
pában egységesen, az ún. „Euro” normák szerint kell alkalmazni.

Sokan még ki szeretnék használni jelenleg üzemelő autóju-
kat, mert a többi feltételnek (évjárat, tengelytáv, csomagtartómé-
ret) megfelel, azonban nem tudják, hogy „Euro hányas”. A for-
galmi engedély ad erről tájékoztatást,  de csak áttételesen.

Ugyanis a forgalmi V.9-es rovatában találunk egy kódot, ez jelzi
a környezetvédelmi besorolást. Az alábbi táblázatból pedig
megtudhatjuk, hogy e kódhoz milyen jellemzők, és nem utolsó-
sorban milyen Euro besorolás kapcsolódik.

Érdemes tehát elővenni a forgalmit és megnézni, meddig ta-
xizhatunk még a kocsival, amelyikben ülünk, illetve milyen autó-
ban gondolkodjunk kocsicserénél. Budapesten 2018-tól már
csak euro-V, vagy afeletti jöhet szóba…

Környezet- A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző
védelmi 
osztály 
jelzés (kód)
0 - katalizátor nélküli, Otto-motoros,

- a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros,
- ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;

01 katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros;
02 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros

[kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet];
03 - az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, Dízel-motoros;
04 - az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű 

- Otto-motoros,
- az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások (EURO-II.) szerinti 
jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;

05 - tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg
- hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott) hajtású;

06 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóváhagyott, 
OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III);

07 az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), illetőleg a 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti 
jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III);

08 - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási 
jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-III);

09 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBD-
rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.);

10 - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B) és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott 
Dízel-motoros (EURO-IV.);

11 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott 
Dízel-motoros (EURO-IV.);

12 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott 
Dízel-motoros (EURO-V.);

13 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott 
Dízel-motoros (EEV)

14 - a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 
1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro V.)

15 - a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 
2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro VI.)

16 - az 582/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 
jóváhagyott gépkocsik (Euro-VI)

Meddig jó és milyet vegyek?
Környezetvédelmi normák

Régi idõk humora
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A napi munkaidő a felek vagy a munkavi-
szonyra vonatkozó törvények és rendele-
tek által meghatározott teljes napi munka-
idő, vagy részmunkaidő.

TELJES NAPI MUNKAIDŐ

1. Általános (napi 8 óra)
– heti 40 óra
– amennyiben a felek másként szabályza-
tok vagy a felek megállapodása alapján
van erre lehetőség
– a díjazás és a társadalombiztosítás
szempontjából általános napi munkaidő-
ben történő foglalkoztatásnak minősül 

3. Hosszabb (legfeljebb napi 12 óra)
– kizárólag a felek munkaszerződésben
történő megállapodása esetén van rá le-
hetőség, és csak abban az esetben, ha a
munkavállaló készenléti jellegű munka-
kört lát el, vagy a munkáltató, illetve a tu-
lajdonos hozzátartozója.

RÉSZMUNKAIDŐ

Napi 8 óránál kevesebb
– kizárólag a felek munkaszerződésben

történő megállapodása esetén van rá le-
hetőség.
– gyermekes munkavállaló esetén a
munkáltató a gyermek hároméves koráig
– három vagy több gyermeket nevelő
munkavállaló esetén a gyermek ötéves
koráig – köteles a munkaszerződést az
általános teljes napi munkaidő felének
megfelelő tartamú részmunkaidőre mó-
dosítani.

A munkarend és a munkaidő-beosztás
együttesen szolgálja a munkáltató gazda-
ságos működését: meghatároz egy olyan
rendszert, aminek a keretében a munka-
vállaló munkaidejét naptári napokra oszt-
ja be és kiadja a pihenőnapokat.

Főszabály az általános munkarend,
mely során a munkáltató a munkaidőt he-
ti 5 napra, hétfőtől péntekig osztja be,
szombaton és vasárnap a dolgozó heti pi-
henőidejét tölti. Ebben az esetben a
munkavállaló a munkanapokra eső mun-
kaszüneti napokon is mentesül rendelke-
zésre állási és munkavégzési kötelezett-
sége alól. 

A munkáltató azonban ettől eltérően
is beoszthatja a napi munkaidőt. Ennek
során vagy a munkaidőt osztja be
egyenlőtlenül az egyes munkanapokra,
vagy a heti pihenőnapokat. Korlátozás e
körben, hogy egyenlőtlen munkaidő-be-
osztás csak a munkavállaló hozzájárulá-
sa esetén alkalmazható. Taxis vállalko-
zás esetén (is) mód van arra, hogy a
részmunkaidő ne a naptári napok között
egyenletesen, hanem a munka jellegétől
függően legyen beosztva. Egy napi két
órás munkaviszony jelentheti azt, hogy a
munkavállaló kétszer öt órát dolgozik
hetente.

A munkaidő-beosztás lehet fix, rugal-
mas, vagy kötetlen. A kötetlen munkaren-
det csak abban az esetben lehet elren-
delni, ha ez a munkakör sajátos jellegére,
a munkavégzés önálló megszervezésére
tekintettel valóban lehetséges. Feltétel to-
vábbá, hogy a munka nagyfokú önálló-
sággal elvégezhető, a teljesítményköve-
telmények személyre szólóan meghatá-
rozhatók legyen, és végül az eredmény is
számon kérhető legyen. Kötetlen munka-
rend esetén nem kell nyilvántartani a
munkaidőt.
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Taxiszámla „titkolódzó” utasoknak
Több esetben érkezett már kérdés kollégáktól, hogy mi a teendő abban
az esetben, ha az utas számlát kér, de nem mondja meg az igénybeve-
vő adatait. Legtöbbször időhiányra hivatkoznak: „hagyja csak, majd én
rábélyegzem később!” Esetleg: „még nem döntöttem, melyik cégemnél
fogom elszámolni.” Van egy harmadik eset is, amikor a taxisnak arra a
kérdésére, hogy: „milyen névre állítsam ki a számlát?” csak csodálkozó
bociszemekkel néz az utas és a fejét ingatja. Itt nyilván nyelvi nehézsé-
gek merültek fel…

A készpénzfizetési számla és a nyugta kiállítása esetén (mely utóbbit
a taxióra nyomtatja), a következő adatoknak kell szerepelniük: számla ill.
nyugta sorszáma, kibocsátás dátuma, vállalkozó neve, székhelyének cí-
me, adószáma, nyilvántartási száma (katás esetén a „kisadózó” megje-
lölés is), továbbá az áfa százalékának jelzése (alanyi áfa menteseknél
AM jelölés), valamint természetesen a végösszeg. Ezeknek az adatok-
nak mind a számlán, mind a nyugtán szerepelniük kell. A nyugta költ-
ségelszámolásra nem alkalmas, a helyesen kitöltött számla viszont igen.
Egyetlen olyan igazán jelentős különbség van a két nyomtatvány között,
amely a számlát költségelszámolásra alkalmassá teszi, mégpedig az
igénybevevő neve és címe, esetleg adószáma is. 

Ne legyünk türelmetlenek a számla kiállításánál, és utasunktól se
hagyjuk sürgetni magunkat: a vevő adatait minden esetben kötelezően
fel kell tüntetni! Egy esetleges ellenőrzés során ugyanis a hatóság sza-
bálytalannak tekinti, ha a számlán nincsenek vevőadatok. Egy ilyen hely-
zetbe akkor is belekerülhetünk, ha nem is minket, hanem azt a céget el-
lenőrzik, akinek a számlát adtuk; bevett szokás ugyanis, hogy a költsé-
gek ellenőrzésekor a kibocsátónál is vizsgálják a számla valódiságát.
Nagy bajba kerülhetünk, ha az eredeti és a tömbben maradó másodpél-
dány adatai eltérnek egymástól!

Mi van azonban akkor, ha nyelvi nehézségek okán nem értünk szót
az utassal? Nyilván nem hívhatunk tolmácsot minden ilyen esetben,
ezért azt javaslom, ha semmiféleképpen nem tudjuk megértetni magun-
kat, egyszerűen írjuk oda a vevőrovatba, hogy „külföldi”. Mindenesetre
úgy tegyük, hogy ez a felirat az eredetin és a másodpéldányon is jól
látsszon. Az ilyen utas valószínűleg úgyis anyaországában számolja el a
bizonylatot, ahol esetleg rugalmasabbak a szabályok…

Teljes és részmunkaidő

NAV-ellenőrzések
esténként és hétvégén is felbukkanhat a revizor

Elsősorban a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, ven-
déglátóhelyeken, strandokon, nyári fesztiválokon, sza-
badtéri rendezvényeken, szállásadóknál, rendezvény-
szervezőknél lehet számítani a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) munkatársaira munkaidőn kívül és hét-
végén is, a július elejétől augusztus végéig tartó nyári
országos ellenőrzések során.

A NAV tájékoztatása szerint a vizsgálandó vállalkozások célzott
kiválasztását ma már kockázatelemzés alapozza meg. Az online
pénztárgépet használók közül az ellenőrök jellemzően azoknál
jelennek meg, ahol az előzetes elemzések alapján vélhetően
valami nincs rendben.

A vásárokon, kitelepüléseken a helyszíni tapasztalatok alap-
ján választják ki a revizorok, kiket kell ellenőrizni.

Az előzetes kockázatelemzés után az idén is megjelennek a
NAV munkatársai a belvárosi vendéglátóhelyeken, szórakozóhe-
lyeken, a Balaton környékén a szolgáltatóknál és kereskedők-
nél. Az ellenőrzések kiterjednek az elektronikus kereskedelem-
re, a közösségi szolgáltatásokra is. A taxis vállalkozások célzott
ellenőrzése idén nem került a kiemelt területek közé, mindazo-
náltal nem zárható ki – elsősorban a fentebb jelzett helyeken –
a NAV ellenőrök megjelenése.

Az egész nyáron át tartó ellenőrzés-sorozatban kiemelt fi-
gyelmet kapnak Budapesten és a Balaton környékén azok a
szállásadók, akik akár egy napra, akár egész nyárra szobát ad-
nak ki.

A NAV szakemberei egyebek között azt vizsgálják, hogy a ke-
reskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online
pénztárgépeiket megfelelően használják-e, a vállalkozások beje-
lentik-e alkalmazottaikat – különös tekintettel a nyári szezonban
munkát végző diákokra –, és a kereskedők számot tudnak-e ad-
ni áruik eredetéről.
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A napi munkaidő a felek vagy a munkavi-
szonyra vonatkozó törvények és rendele-
tek által meghatározott teljes napi munka-
idő, vagy részmunkaidő.
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vállaló munkaidejét naptári napokra oszt-
ja be és kiadja a pihenőnapokat.

Főszabály az általános munkarend,
mely során a munkáltató a munkaidőt he-
ti 5 napra, hétfőtől péntekig osztja be,
szombaton és vasárnap a dolgozó heti pi-
henőidejét tölti. Ebben az esetben a
munkavállaló a munkanapokra eső mun-
kaszüneti napokon is mentesül rendelke-
zésre állási és munkavégzési kötelezett-
sége alól. 

A munkáltató azonban ettől eltérően
is beoszthatja a napi munkaidőt. Ennek
során vagy a munkaidőt osztja be
egyenlőtlenül az egyes munkanapokra,
vagy a heti pihenőnapokat. Korlátozás e
körben, hogy egyenlőtlen munkaidő-be-
osztás csak a munkavállaló hozzájárulá-
sa esetén alkalmazható. Taxis vállalko-
zás esetén (is) mód van arra, hogy a
részmunkaidő ne a naptári napok között
egyenletesen, hanem a munka jellegétől
függően legyen beosztva. Egy napi két
órás munkaviszony jelentheti azt, hogy a
munkavállaló kétszer öt órát dolgozik
hetente.

A munkaidő-beosztás lehet fix, rugal-
mas, vagy kötetlen. A kötetlen munkaren-
det csak abban az esetben lehet elren-
delni, ha ez a munkakör sajátos jellegére,
a munkavégzés önálló megszervezésére
tekintettel valóban lehetséges. Feltétel to-
vábbá, hogy a munka nagyfokú önálló-
sággal elvégezhető, a teljesítményköve-
telmények személyre szólóan meghatá-
rozhatók legyen, és végül az eredmény is
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rend esetén nem kell nyilvántartani a
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reskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online
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Tisztelt Kollégák!
A nyári „uborkaszezonban”, a gyümölcssze-
dés és befőzés idején nem könnyű jó
gasztro-ötletet találni, de az élet ismét elém
dobta a témát.

Az általában újsághír, ha egy cápa embert
evett, ezen mindannyian elborzadunk. Per-
sze, miután tengerünk nincs, a veszély nem
fenyeget, hacsak nem kirándulunk távoli ten-
gerpartokra. Nos, jómagam ekkor sem estem
kétségbe, mivel cápamentes helyeken füröd-
tem, sőt vettem a bátorságot, s Marokkóban
egyszer hajóról horgásztunk cápára. Igaz,
eredmény akkor nem volt, csak kisebb halak
akadtak horgomra.

Viszont az Emirátusok és Omán találkozá-
sánál, a kikötőben árulták a halászok a fris-
sen fogott portékát, s bátorkodtam megsi-
mogatni a kifogott cápát. Ekkor még nem
sejtettem, hogy később a konyhán is találko-
zunk.

Tehát ott tartok, hogy most nem a cápa
evett embert, hanem az ember cápát. Az el-
múlt évek alatt sokféle halreceptet leírtam
már, de ez most érdekesebbnek tűnik, leg-
alábbis számomra.

Fent nevezett alapanyag latin neve PRI-
ONACE GLAULA, mely cápafaj az Észak-
Atlanti óceánban lakozott, s onnan sorhorog-
gal fogták ki. Kalandos úton érkezett hoz-
zánk, és bármilyen hihetetlen, de kapható
egyes üzletekben.

A felvezetés után
rátérek az elkészíté-
sére is, ami nem túl
nehéz. 

Legyen a neve:
Cápastake, tejszínes
rákszósszal, herceg-
nő-burgonyával.

A cápaszeletet fel-
engedés után só-
zom, borsozom, ke-
vés bazsalikommal
hintem, majd szőlőmagolajon mindkét oldalát
átsütöm, 3-4 perc elég. A végén citromlevet
nyomok rá, s meghintem egy kevés szezám-
maggal. Ebben is átforgatom, majd kisze-
dem, melegen tartom.

A tisztított rákot vajon párolom, sóval, fehér

borssal, átnyomott
fokhagymával, friss,
zöld, petrezselyem-
mel meghintem, majd
villával szétnyomkod-
va pépesítem. Az utol-
só pillanatban adok
hozzá kb. két kanál
konyakot, elhabarom,
s ez is kész.

Mellette már kisü-
töttem olajban a her-

cegnő-burgonyát, s lehet tálalni, a cápaszelet
mellé a mártást s a burgonyát, némi díszítés,
egy pohár jó hideg száraz fehér bor. 

Egy próbát megér.
Fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City 22

Cápaszelet rákkal

Simogatom a cápát

Az előkészület
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1. Lakott területen a kora délutáni órák-
ban elered az eső. Be kell-e kapcsolnia
taxija helyzetjelző lámpáit és a tompított
fényszóróját?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha az eső miatt a látási viszo-
nyok jelentősen romlanak. 
c) Nem, de a nappali menetjelző lámpa hasz-
nálatára szükség lehet.

2. Egy ilyen táblakombiná-
cióval megjelölt övezetben
taxijával utast vesz fel. Kö-
teles-e a jegykiadó auto-
matát pénzbedobással mű-
ködésbe hozni?
a) Igen, minden esetben. 
b) Ha az egyhelyben tartózko-
dás az 5 percet meghaladja,
a díjfizetés mindig kötelező. 
c) Csak akkor, ha az egyhely-
ben tartózkodás a megállás

idejét meghaladja és a várakozás a kiegészítő
táblán jelzett napok valamelyikén a megjelölt
időszakban történik.

3. Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha vala-
milyen forgalmi ok miatt nem biztos,
hogy folyamatosan át tud haladni rajta?

a) Igen, ha átlagsebessége így is eléri vagy
meghaladja az 5 km/h-t.
b) Csak akkor, ha meggyőződött arról, hogy
egyik irányból sem közeledik vasúti jármű. 
c) Nem.

4. Ünnepnapon – ha az
nem szombatra vagy vasár-
napra esik – bekanyarod-
hat-e taxijával jobbra a táb-
lakombinációval jelzett út-
kereszteződésben?
a) Igen.
b) Csak 14:00-tól 06:00-ig ter-
jedő időszakban.
c) Nem.

5. Mielőtt taxijával a telephelyről (garázs-
ból, lakhelyéről stb.) először elindul, kö-
teles a taxi biztonsági berendezéseinek
állapotát (működését) ellenőrizni. E köte-

lezettségének elvégzése függ-e az Ön
szakmai képzettségétől?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha taxis üzemmódban személy-
szállító tevékenységet is végezni fog.
c) Nem. 

6. Lassítósávnak minősül-e
az ilyen táblával jelzett for-
galmi sáv?
a) Igen. 
b) Csak a gépjárműnek nem
minősülő pótkocsis járművek
esetében. 
c) Nem. 

7. Megállhat-e az áruszállító gépkocsi
közvetlenül a menetrend szerint közleke-
dő autóbusz (vagy taxi) megállóhelyét
jelző tábla után?

a) Legfeljebb a folyamatos fel- és lerakódás-
hoz szükséges ideig. 
b) Csak akkor, ha az áruszállító gépkocsi veze-
tője a járművénél marad és autóbusz (taxi) ér-
kezésekor annak megállóhelyről való kihajtá-
sát haladéktalanul lehetővé teszi. 
c) Nem. 
8. Mivel kell számolnia taxija biztonságos
követési távolságának megválasztása-
kor?
a) Arra, hogy az elöl haladó jármű egy váratlan
frontális ütközés miatt a lehetséges legna-
gyobb fékhatásnál nagyobb lassulással áll
meg. 
b) Arra, hogy az elöl haladó jármű hirtelen fé-
kezése és megállása esetén se ütközzön part-
nerének. 
c) Arra, hogy az elöl haladó járműről váratlanul
leeső rakomány, tárgy, csomag stb. esetén is
ütközés nélkül meg tudja állítani taxiját. 

9.Taxijával egy kétkerekű
segédmotoros kerékpár
előzésébe kezdett. Folytat-
hatja-e a manővert, ha azt
befejezni csak a jelzőtábla
elhagyása után tudja?

a) Igen.
b) Nem.

10. A szilárd úton haladó taxi elsőbbségi
jogának megítélésénél van-e jelentősége
annak, hogy a betorkolló (keresztező)
földúton hosszabb-rövidebb sárrázó van
kiépítve?
a) Igen, mindig van. 
b) Csak akkor, ha az út amelyen közlekedik
nem főútvonal vagy védett út.
c) Nem, ennek soha nincs semmi jelentősége. 

11. Mit jelez a tábla?
a) Az úttest mindkét irányból
belátható szakaszon egy for-
galmi sávra szűkül. 
b) Az úttest szélessége a meg-

előző útszakaszhoz képest számottevően
csökken. 
c) A kapaszkodósáv végét. 

12. A képen látható villamos-megállóhely-
nél levő járdasziget és a hozzá közelebb
eső járda között áthaladó gyalogosnak
elsőbbsége van-e a járműforgalommal
szemben?

a) Igen. 
b) Nincs, de a járművezetőnek az ilyen helyen
fokozottan kell ügyelni arra, hogy a gyalogos
szabálysértéséből se legyen baleset.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 43. oldalon találhatók.

Az anya tizenéves lányával be-
megy az orvoshoz:

– Drága doktor úr, mit gondol, be-
szélhetnék a lányommal a nemi élet-
rõl?

– Beszéljen csak, asszonyom,
majd meglátja, mennyit tanul tõle.
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A 30 éves Hungaroring Magyar Nagydíj hivatalos taxiszolgáltató-
jának szerepét idén is a 6x6 Taxi, a Taxi 2000 és a City Taxi töl-
tötte be. 

A Formula 1 versenyszériának köszönhetően a három nap alatt közel
hatezer fuvar bonyolódott le. Jó hangulatú, igazi nyári fesztiválérzésű
rendezvényt tudtunk közösen lebonyolítani.

Köszönettel tartozunk a 6x6 Taxi, a Taxi 2000 és nem
utolsósorban a City Taxi kollégáinak, a kihelyezett disz-
pécsereknek és a központ dolgozóinak a közös munkát

illetően, amelyet

kellő felkészültséggel, odafigyeléssel, fegyelemmel és magas szintű
szolgáltatással hajtottak végre!

Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Köszönjük a munkátokat!
Üdvözlettel:                                                   Fárbás Tibor

Van, aki még meg sem született
1973. november 1-jén. De van
olyan ember is, aki már ekkor el-
kezdett „főtaxizni”, mint például
Sniezek Pálné – Marcsi.

Hosszú éveken keresztül küld-
te a kollégáknak az infókat és a
címeket. A diszpécserközpont
volt a második otthona. Szeret-
ték megértő és segítőkész hoz-
záállását! De volt, aki mindenki-
nél jobban szerette és összekö-
tötte vele életét – alig öt év múl-
va, 1978-ban. A szerencsés ud-
varló, a 1040-es kolléga a lóga-
rázsból, Sniezek Pali volt (aki

egyébként 1998-ig dolgozott a
Főtaxinál). 

Marcsi 43 év után a napok-
ban nyugdíjas lett. 34 évet töl-
tött a Főtaxinál. Talán taxiscsa-
ládról is beszélhetünk, hiszen
lányuk, Sniezek Anikó is a
Főtaxi diszpécserközpontban
dolgozik, nem kevesebb lelke-
sedéssel, mint Marcsi.

A Főtaxi a napokban búcsúz-
tatta a friss nyugdíjast (milyen
hihetetlen így leírva)!

Hogy mennyire szerették, azt
az a vers is mutatja, amelyet kol-
léganője írt az ünnepségre.

Fazekas Éva: Süni 
Főtaxinak apraja nagyja
Összegyűlt e nagy napon,
Nyugdíjaztak téged Marcsi
Ez csak nekünk fájdalom. 

Néhány görbe rímbe szedve
Búcsúzik a társaság
Felidézve milyen is volt
Melletted e „szolgaság”. 

Erzsébet körút helyett
még a Lenint magoltad,
Az „integetőn” alkalmanként
élmunkások vonultak.

Megtanultad mi az illem
Mit kíván az utazó,

Emberségből, csendességből
Nincsen hozzád fogható. 

Hogyha még is véleményed
Hangosabbra sikerült,
Humoroddal élét vetted
És a csapat jót derült. 

Fél szavaknak mesterévé
Évek sok munkája tett,
Megtanítottad, az élet
A nehéz utasokkal is remek. 

Élvezd hát a pihenésed
csak néha-néha gondolj ránk
És ha nagyon unod magad
(a Kerepesi 15-ben)
Vár majd rád egy jó brigád.

Sniezek Pálné Marcsi és a taxi

Hungaroring
2016
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Hungaroring
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

xik, ugyanez jellemző az athéni utca-
képre is. Az összes taxi – egy-két ki-
vétellel – sárga. Igaz, egy kicsit más
árnyalatban. Egész pontosan a cit-
romsárga kivételével a sárga minden
árnyalatával találkozhat az idelátoga-
tó turista. Érdekesség, hogy csak li-
muzin autók vannak, egyetlen kom-
bit, vagy egyterűt sem láttam. 

A legtöbb taxi – meglepő módon
– Skoda volt, utána következtek a
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigle-
nesen javított taxi. „Öregecskék”
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
Nem lehet mindenhol bankkártyá-
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyér-
telműen jelzik. Az öltözködés nem
egységes, kivételt képez-

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

Athén utcaképéhez hozzátartoznak a sárga taxik
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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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Vacsoránál ül a székely család, és a kis
Áron bizony nem bír magával. Apja több-
ször rá is szól: 

– Áron, ne helytelenkedj!
Áron azonban tovább izeg-mozog, mire

az öreg székely megunja a dolgot, és egy
nyaklevest akar lehúzni a fiának. Õ azon-
ban lehajol, és a pofon az anyóst találja.
Mire az öreg nyugodtan:

– No, ott is jó helyen van!

27
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Az új traffipaxok, a VÉDA-kamerák hírözönében elfelejtkezünk
gyakran a hagyományos kamerákról, pedig azok ma is működ-
nek! „Mindössze” jogszabály-változások miatt néhány szabály-
sértési tétel átkerült a KÖZIGAZGATÁSÍ BÍRSÁG kategóriából
a „hagyományos” büntetési tételbe. Ott pedig a hatóság udvari-
asan megkérdezi a jármű tulajdonosától, ki volt a gépjármű ve-
zetője az esetleges közlekedési szabálysértés elkövetésénél. (A

KÖZIGAZGATÁSÍ BÍRSÁG esetén automatikusan küldik a bün-
tetést a jármű tulajdonosának.)

Állampolgári jogunk, hogy nem kell terhelő vallomást tenni
saját magunkra, illetve családtagunkra, ezért nem kell válaszolni
arra a kérdésre, hogy ki vezette a járművet. Természetesen, so-
kan felvetik, hogy a mi járművünk taxi jármű, azt nem vezetheti
akárki. Akárki nem, de családtag igen! Sok esetben
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VVigyázat, térigyázat, térff igyigyelő kelő kameramerákák

V. Bazilika: A kerékpárúton és a gyalogátke-
lőhelyen való megállást figyeli a kamera

V. Október 6. utca: Új kamera, az Erzsébet teret figyeli
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• Novemberben az érdekképvi-
seletek, a kamara és az érintett
minisztérium képviselői egy
olyan kompromisszumos verziót
fogadtak el, amit minden tárgya-
ló fél támogatott. Joggal voltunk
tehát optimisták a tekintetben,
hogy ez a konszenzusos anyag
akár még decemberben, de leg-
később januárban vagy február-
ban a kormány elé kerülhet. Té-
vedtünk, februárban sem jutott
el még az államtitkári szintig se.
Ezért, mint ahogy azt a mellék-
letben is olvashatják a kollégák,
egyeztetést kértünk Tasó László
államtitkár úrtól. (Lásd 1. számú
melléklet.) A kezdeményezés-
ben szerepel az a gyanúnk is,
hogy milyen okból csúszik a kon-
szenzuson alapuló joganyag el-
fogadása. Azt látni kell, hogy ele-
mi érdeke a taxiszolgáltatásban
dolgozó minden olyan szereplő-
nek, akik tevékenységi enge-
déllyel, legálisan dolgoznak,
hogy mielőbb elfogadják ezt a
rendeletet. Többek közt azért,
mert az utóbbi időben olyan új-
fajta megoldások kerültek be a
szektorba, melyek elég komo-
lyan és napról napra egyre nega-
tívabban befolyásolják az ágazat
egészének működését. 
• Kicsit konkrétabban: mire
gondolsz?
• Mindannyian jól tudjuk, hogy
nagyon komolyan nyomulnak a
telefonosapplikáció-tulajdono-
sok. Ők figyelmen kívül hagyva a
taxisokra vonatkozó engedélyez-
tetési eljárásokat, továbbá a fu-
varszervezőkre, a taxiszolgál-
tatókra vonatkozó, jelenleg nem
túl szigorú szabályokat sem be-
tartva, megjelentek az ágazat-
ban. Rövid idő alatt is iszonyatos
károkat okozva ezzel a szakmá-
nak. Sőt, ma már az is látszik,
hogy tevékenységükkel az
utasjogok is sérülnek, hiszen pa-
nasz esetén sok esetben nincs
is kihez fordulni. Versenyhát-
rányt okoz az ágazatban tevé-
kenykedőknek az is, hogy miu-

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

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

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Az új traffipaxok, a VÉDA-kamerák hírözönében elfelejtkezünk
gyakran a hagyományos kamerákról, pedig azok ma is működ-
nek! „Mindössze” jogszabály-változások miatt néhány szabály-
sértési tétel átkerült a KÖZIGAZGATÁSÍ BÍRSÁG kategóriából
a „hagyományos” büntetési tételbe. Ott pedig a hatóság udvari-
asan megkérdezi a jármű tulajdonosától, ki volt a gépjármű ve-
zetője az esetleges közlekedési szabálysértés elkövetésénél. (A

KÖZIGAZGATÁSÍ BÍRSÁG esetén automatikusan küldik a bün-
tetést a jármű tulajdonosának.)

Állampolgári jogunk, hogy nem kell terhelő vallomást tenni
saját magunkra, illetve családtagunkra, ezért nem kell válaszolni
arra a kérdésre, hogy ki vezette a járművet. Természetesen, so-
kan felvetik, hogy a mi járművünk taxi jármű, azt nem vezetheti
akárki. Akárki nem, de családtag igen! Sok esetben

28

VVigyázat, térigyázat, térff igyigyelő kelő kameramerákák

V. Bazilika: A kerékpárúton és a gyalogátke-
lőhelyen való megállást figyeli a kamera

V. Október 6. utca: Új kamera, az Erzsébet teret figyeli
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férj–feleség,
vagy apa–fia is taxis egy családban. Ilyenkor megtagadhatjuk a
választ, talán ezért küldenek a hatóságok lényegesen kevesebb
feljelentést.

Kevesebb a feljelentés, de azért most is van bőven. A kame-
rák ma is működnek. Sőt, újabb és újabb kamerákat vonnak be
a pénzbehajtási területre. Már többször írtunk, de ismét szólunk
azokról a kamerákról a Józsefvárosban, amelyeket kimondottan
a pénzbeszedés miatt helyeztek ki, és a kollégák újra és újra el-
felejtkeznek az intelemről.  

A Dologház utcából csak a mentők és a tűzol-

tók hajthatnak ki a síneken túlra a Fiumei útra, ezt rendsze-
resen figyelik kamerákkal. A Baross utcából tilos jobbra fordulni
a József körútra a Blaha Lujza tér felé. Ezt is lesik. 

Ám nem csak a Józsefváros szeretne pénzt az autósoktól. A
XII. kerületi Önkormányzat két helyszínre szerelt kamerákat. Ta-
xis kollégák jelezték, hogy a Királyhágó utcából a Márvány utca
felé visszakanyarodtak és megbüntették a térfigyelő kamerák
által készített felvételek alapján. Sokan nem értik, mi a baj itt,
hiszen nincs kint a tábla, hogy tilos visszafordulni. Valóban

nincs ilyen tábla, de a Böszörményi úton ott a jelző-
tábla, hogy „Kötelező haladási irány, egyenesen” ami-
kor kifordultunk a Királyhágó utcából a Böszörményi
útra. 

A másik helyszín a közelben a Csörsz utca–Nagy
Jenő utca sarok. Felépült egy új irodaház a Csörsz ut-
cában, a 49. szám alatt, de a bejárat a Nagy Jenő ut-

29

XII. Böszörményi u.–Királyhágó u sarok: A fák
lombjai között megbújva kamera leselkedik

XII. Böszörményi u.–Királyhágó sarok: Csak
balra szabad fordulni, visszafordulni tilos

I. Szentháromság tér: Figyelik a jár-
dán való megállást. Nehéz különb-
séget tenni járda és út között. Ők vi-
szont tudják, hol a határ

Nekik néhány héten be-
lül levelet hoz a postás

V. Október 6. utca: Ha a jobb oldali sáv telített, sokan
mennek egyenesen, szabálytalanul, a bal oldali sáv-
ból az Erzsébet téren az Október 6 utca irányába

Ha olajos lesz a kezed, akkor elkezd viszket-
ni az orrod. 

* * *
A bánatomat italba akartam fojtani, de tud

úszni a bestia.
* * *

Akárki is lopta el a hitelkártyámat, keveseb-
bet költ, mint a feleségem.

* * *
A vadászat szépsége azon az apró részleten

múlik, hogy a puska melyik végén állunk. 
* * *

Megházasodott a munkamorál. Elvette  mun-
kakedvem.
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cából van. Mit csinál a taxis, ha nem akar egy hatal-
masat kerülni? Betolat… Na, erre van ott az új kamera. 

Hasonlóan „életveszélyes” terület lett a Vár egé-
sze! Az elmúlt időszakban útburkolat-csere történt,
és a turisták, a gyalogosok érdekében az úttest és a jár-
da majdnem egy szinten van. De csak majdnem. És a járda az
járda. Ott csak akkor állhatunk meg, ha ezt jelzőtábla, vagy út-
burkolati jel megengedi. Lassít a taxi az egysávosra szűkített
Szentháromság téren, hogy kiszállhasson a kedves utas. A taxis
nem akarja feltartani a forgalmat, ezért jóindulatból félreáll.
Nem kellene… Több kolléga is jelezte, hogy 10-15 másodper-
ces megállás után jött a levél: „Ki vezette a gépjárművet?” 

Kolléga jelezte, hogy új kamerát telepítettek az V. kerületi Ok-
tóber 6. utcába, és a kamera az Erzsébet tér forgalmát figyeli.
Egészen pontosan azokat a forgalmi sávokat, amelyek a József
Attila utca felé vezetnek. Ott pedig a jobb oldali sáv telítettsége
esetén gyakran megyünk – szabálytalanul a baloldali sávból
egyenesen.

Kérem a kollégákat, ha esetleg „levelet” kapnak erről a hely-
színről közlekedési szabálysértéssel kapcsolatban, jelezzék.
Ugyanígy, ha valahol új helyszínen büntették meg őket a térfi-
gyelő kamerák felvétele alapján, hogy összegyűjthessük és kö-
zölhessük ezeket a helyszíneket is.

Juhász Péter
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezd-
te a folyószámla-kivonatok és a késedel-
mipótlék-értesítők kiküldését. Október vé-
géig mintegy másfél millióan kapnak érte-
sítést a hivataltól.

Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki

legalább egy adónemben több mint ezer
forinttal tartozik, vagy több mint ezer fo-
rint túlfizetése van. A NAV az egyenleg
megállapításánál az adószámla 2015. de-
cember 31-ei állapotát veszi alapul.

A kivonat mellett késedelmipótlék-érte-
sítőt csak az találhat a posta-
ládájában, aki fizetési kötele-
zettségét nem vagy csak ké-
sedelmesen teljesítette, és
ezért 2015-re vonatkozóan
késedelmi pótléka keletke-
zett.

Az adó- és vámfolyószám-
lák egyesítése miatt a kivo-
natban a vámfolyószámlák
2016. január 1-jei nyitó
egyenlege és az azt követő
időszak részletezése is meg-
található.

Azok az adózók, akiknek 2016. ja-
nuár 1. és április 17. között legalább
egy elektronikusan benyújtott és fel-
dolgozott bevallása vagy adatszol-
gáltatása volt, elektronikus bevallók-
nak számítanak, így papíron nem
kapnak folyószámla-kivonatot és ké-
sedelmipótlék-értesítőt sem. Ők az
ügyfélkapus regisztrációt követően,
már a netes felületen, folyamatosan
nyomon követhetik adószámlájuk
alakulását, és ha 2015-re vonatkozóan
késedelmi pótlékkal érintettek, akkor má-
jus végétől megtekinthetik a késedelmi
pótlék levezetését is.

A folyószámla-kivonatot és a pótlékér-
tesítőt célszerű a kivonat mellékleteként
megküldött „Tájékoztató” segítségével
összehasonlítani az adózó saját nyilván-
tartásával. Eltérés esetén észrevételt ten-
ni személyesen az ügyfélszolgálatokon,
telefonon a 40/20-21-22 számon a NAV
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendsze-
rén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet.

(www.nav.gov.hu) 

Megkezdődött a folyószámla-kivonatok
és a pótlékértesítők kiküldése

Amikor a követségi fogadáson a zenekar el-
kezdett játszani, Lord Brown odafordult a szom-
szédjához:

– Hölgyem, ön gyönyörû ebben a szép vörös
ruhában. Jöjjön, táncoljunk egyet erre a valcer-
re!

– Ez nem lehetséges – jön a válasz. – Elõször is,
maga tökrészeg, másodszor, ez nem valcer, ha-
nem Venezuela himnusza, harmadszor pedig én
nem vörös ruhás nõ vagyok, hanem egy bíbo-
ros!

XII. Csőrsz utca: Irodaépület a Nagy Jenő utca sarkonXII. Csőrsz ut-
ca–Nagy Jenő
utca sarok: Ka-
mera figyeli a
betolatást az iro-
daépülethez

A Bajcsy–Arany J. sarkon lévő
kamerát sok taxis ismeri. Aki-
nek a taxija fél métert kilógott
a drosztról, az mehetett a
postára befizetni a büntetést
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cából van. Mit csinál a taxis, ha nem akar egy hatal-
masat kerülni? Betolat… Na, erre van ott az új kamera. 

Hasonlóan „életveszélyes” terület lett a Vár egé-
sze! Az elmúlt időszakban útburkolat-csere történt,
és a turisták, a gyalogosok érdekében az úttest és a jár-
da majdnem egy szinten van. De csak majdnem. És a járda az
járda. Ott csak akkor állhatunk meg, ha ezt jelzőtábla, vagy út-
burkolati jel megengedi. Lassít a taxi az egysávosra szűkített
Szentháromság téren, hogy kiszállhasson a kedves utas. A taxis
nem akarja feltartani a forgalmat, ezért jóindulatból félreáll.
Nem kellene… Több kolléga is jelezte, hogy 10-15 másodper-
ces megállás után jött a levél: „Ki vezette a gépjárművet?” 

Kolléga jelezte, hogy új kamerát telepítettek az V. kerületi Ok-
tóber 6. utcába, és a kamera az Erzsébet tér forgalmát figyeli.
Egészen pontosan azokat a forgalmi sávokat, amelyek a József
Attila utca felé vezetnek. Ott pedig a jobb oldali sáv telítettsége
esetén gyakran megyünk – szabálytalanul a baloldali sávból
egyenesen.

Kérem a kollégákat, ha esetleg „levelet” kapnak erről a hely-
színről közlekedési szabálysértéssel kapcsolatban, jelezzék.
Ugyanígy, ha valahol új helyszínen büntették meg őket a térfi-
gyelő kamerák felvétele alapján, hogy összegyűjthessük és kö-
zölhessük ezeket a helyszíneket is.

Juhász Péter
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezd-
te a folyószámla-kivonatok és a késedel-
mipótlék-értesítők kiküldését. Október vé-
géig mintegy másfél millióan kapnak érte-
sítést a hivataltól.

Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki

legalább egy adónemben több mint ezer
forinttal tartozik, vagy több mint ezer fo-
rint túlfizetése van. A NAV az egyenleg
megállapításánál az adószámla 2015. de-
cember 31-ei állapotát veszi alapul.

A kivonat mellett késedelmipótlék-érte-
sítőt csak az találhat a posta-
ládájában, aki fizetési kötele-
zettségét nem vagy csak ké-
sedelmesen teljesítette, és
ezért 2015-re vonatkozóan
késedelmi pótléka keletke-
zett.

Az adó- és vámfolyószám-
lák egyesítése miatt a kivo-
natban a vámfolyószámlák
2016. január 1-jei nyitó
egyenlege és az azt követő
időszak részletezése is meg-
található.

Azok az adózók, akiknek 2016. ja-
nuár 1. és április 17. között legalább
egy elektronikusan benyújtott és fel-
dolgozott bevallása vagy adatszol-
gáltatása volt, elektronikus bevallók-
nak számítanak, így papíron nem
kapnak folyószámla-kivonatot és ké-
sedelmipótlék-értesítőt sem. Ők az
ügyfélkapus regisztrációt követően,
már a netes felületen, folyamatosan
nyomon követhetik adószámlájuk
alakulását, és ha 2015-re vonatkozóan
késedelmi pótlékkal érintettek, akkor má-
jus végétől megtekinthetik a késedelmi
pótlék levezetését is.

A folyószámla-kivonatot és a pótlékér-
tesítőt célszerű a kivonat mellékleteként
megküldött „Tájékoztató” segítségével
összehasonlítani az adózó saját nyilván-
tartásával. Eltérés esetén észrevételt ten-
ni személyesen az ügyfélszolgálatokon,
telefonon a 40/20-21-22 számon a NAV
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendsze-
rén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet.

(www.nav.gov.hu) 

Megkezdődött a folyószámla-kivonatok
és a pótlékértesítők kiküldése

Amikor a követségi fogadáson a zenekar el-
kezdett játszani, Lord Brown odafordult a szom-
szédjához:

– Hölgyem, ön gyönyörû ebben a szép vörös
ruhában. Jöjjön, táncoljunk egyet erre a valcer-
re!

– Ez nem lehetséges – jön a válasz. – Elõször is,
maga tökrészeg, másodszor, ez nem valcer, ha-
nem Venezuela himnusza, harmadszor pedig én
nem vörös ruhás nõ vagyok, hanem egy bíbo-
ros!

XII. Csőrsz utca: Irodaépület a Nagy Jenő utca sarkonXII. Csőrsz ut-
ca–Nagy Jenő
utca sarok: Ka-
mera figyeli a
betolatást az iro-
daépülethez

A Bajcsy–Arany J. sarkon lévő
kamerát sok taxis ismeri. Aki-
nek a taxija fél métert kilógott
a drosztról, az mehetett a
postára befizetni a büntetést
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Az interneten terjesztik ezt az anyagot. Az
említett televízió és egyetem nevét ki-
szedtük belőle, mert az nem befolyásolja
a lényeget, belőlük lesznek a jövő vezető
beosztású emberei. Sírjunk vagy neves-
sünk? Szép új világ…

Tisztelt Uraim! 
És vala sötétség. De nem lőn világosság!
Ugyanis a művelt ember akadályozza a
transznacionális erők által manipulált fo-
gyasztói társadalom fejlődését. A gondol-
kodó ember zavart indukál a rendszerbe,
bírálati hajlama van. A polgár ne gondol-
kodjon! A polgár fogyasszon! Majd a vég-
rehajtó hatalom gondolkodik helyette. A
kreatív gondolkodás és a mélyenszántó is-
meretek tiszta forrása az idegen nemzetek
legócskább szubkultúráját közvetítő televí-
zió. Íme a bizonyíték:

Amikor a ….-nál titkárnőt kerestem, az
egyik delikvens bejelentette, hogy azért
akar a televízióban dolgozni, mert szereti
a történelmet, különösen a reformkort. A
tömegkommunikáció és a történelem ösz-
szekapcsolásán kissé meglepődtem, de a
meghatottságomban megkértem, sorolna
fel néhányat az aradi vértanúk közül. Eskü-
szöm az élő istenre, hogy a következőket
mondotta: 

„Bajcsy-Zsilinszky Endre, Jávor Pál...,
több most hirtelen nem jut eszembe.”

*
Ehhez képest lehet nekünk vigasz, hogy
a mai német fiatalok java része nem tud-
ja, ki volt Hitler, Lenin, Erich Honecker,
pedig a 20. század még nincs oly távol.

EU-parlamenti képviselő mondta: „…ha
a magyaroknak olyan rossz Szlovákiában,
akkor minek mentek oda”...

És ezek a hatökör emberek, orbitális
marhák a demokrácia szabályai szerint
megválasztott képviselők!

*
Hofi Géza mondotta: „És ők a jövő

zálogai,... de dögöljek meg, ha kiváltom
őket!” 

A … Tudományegyetem jogi és
bölcsészkarán hangzottak el az aláb-
bi épületes mondatok a felvételin: 

1. A pun háborúban nagyon sok római
elpusztult. Ezek mind Rómába költöztek
és proletárok lettek belőlük.

2. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami
között csak lélekvándorlással lehet mo-
zogni.

3. Ahhoz, hogy valaki dzsentri lehes-
sen, tartalékos tiszti érettségi kellett.

4. Kréta élén két minótaurosz állt, akik
évente cserélték egymást.

5. – Ki volt Ben Gurion? 

– Angol szociológus, a Magna Charta
szerzője.

6. A középkor virágzása a mezőgazda-
ság forradalmával kezdődött (sövényvá-
gó olló, hidraulikus szivattyú).

7. Szent István valahol azt hallotta: azé
a föld, aki megműveli.

8. – Milyen tisztségeket töltött be
Cromwell 1685-ben bekövetkezett halálá-
ig?

– Lord-processzor.
9. – Mi az önkormányzat?
– Ahol az emberek sürgős dolgaikat

elvégzik.
10. – Magyarország tagja a NATO-

nak?
– Nem.
– Miért?
– Magyarország a Varsói Szerződés

révén lett tagja az ENSZ-nek, de később
úgy döntöttek, hogy mégsem csatlako-
zunk a NATO-hoz.

– Hány tagja van jelenleg a NATO-
nak?

– Több mint 30. Nem, nem, éppen 51.
– Értem.
– Ki Irak elnöke?
– Arafat.
11. – Miről szól Katona József Bánk

bán című drámája?
– Arról szól, hogy van Bánk, aki egy

bán...
12. – Radnóti Miklós miért volt kényte-

len Szegeden folytatni az egyetemi tanul-
mányait?

– Radnóti Miklós eredetileg jogász
szeretett volna lenni, de végül a köny-
nyebb utat választotta, ezért ment a sze-
gedi egyetemre.

13. Pál apostol javasolta, hogy a túlzott
aszkétizmust mellőzzék, mert mindenki-
nek joga van a jóléthez.

14. Csoóri Sándor több évet élt Indiá-
ban és ott is halt meg.

15. – Mit tud Pázmány Péterről?
– Pázmány Péter költő volt és politi-

kus. Gondolom, köztiszteletben álló sze-
mély volt.

16. – Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktu-
mot?

– Az SZDSZ és az MDF.
17. – Mondjon magyar kormányzókat!
– Göncz Árpád, Fráter György.
18.– Mikor alapították a Szovjetuniót?
– XVIII. század.
– Nem. Mikor szűnt meg?
– 1450-es, 60-as évek.
– Nem jó. Azt mondja meg, mely orszá-

gok tartoztak hozzá!
– Az északiak!
– Például?
– Norvégia!
19. Magyarországon 1849 után a hiva-

talos nyelv az osztrák!

20. A pápa református vallású.
21. A keleti kereszténység vezetője a ti-

beti láma.
22. – Mondjon párat a Tízparancsolat-

ból!
– Felebarátod feleségét szeresd!

23. – Foglalja össze a keresztény taní-
tás lényegét!

– Hát, ezt most így Anschluss nem tud-
nám megmondani.

24. Luther Márton templomi könyv-
nyomtatással foglalkozott, és egyet-kettőt
ki is szögezett a templomkapura.

25. – Mi a feminizmus?
– A feminizmus azt jelenti, hogy a nők

el vannak nyomva a férfiak alatt.
26. Ha valaki sok évig él egyedül, an-

nak rendszerint házasság a vége.
27. – Ki jelenleg a köztársasági elnök? 
– Nem tudom, de szerintem alkalmat-

lan.
28. – Hogyan végződik a Hamlet? 
– Meghajolnak a színészek.
29. – Milyen szabadságjogokat ismer? 
– Két szabadságjogot ismerek: a vallá-

sit és a szexuálisat.
30. Svájcban az egyik hivatalos nyelv a

svéd, mert Svájc Svédországgal határos.
31. Magyarország jellemző állatfaja a

béka.
32. Szent István kért egy koronát, majd

megfogalmazta a szatmári tizenkét pontot.
33. – Ki volt Szent István felesége?
– Bajor Gizi.
34. A fáradt Odüsszeusz leheveredett

egy nimfa alá.
35. Radnóti Miklós egész életében

tudta, hogy meg fog halni.
36. Az első világháborút azért vesztet-

ték el a németek, mert Bulgárián keresz-
tül támadták meg Franciaországot.

37. Vannak olyan helyek a Földön, ahol
éjszaka egyáltalán nincs napsütés.

* * *
Így brillíroznak a profitorientált fogyasztói
társadalom rabszolgái, és belezuhannak a
fekete lyukba torkolló örökös sötétségbe. 

Szegény Nóti Károly mérgelődik a
menynyekben, hogy hónapokon át gon-
dolkozott egy jó bohózat megírásán, ezek
meg csípőből kirázzák a legjobb szövege-
ket. 

Ráadásul nem is tudnak róla… 

Merre halad a XXI. század műveltsége?

A nászutas házaspár beül egy étte-
rembe:

– Válassz, drágám, mihez van ked-
ved?

– Édesem, hisz' tudod, mit szeretek
a legjobban.

– Jó, jó, de elõbb azért ennünk kel-
lene valamit…
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Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210
Március 317 300 206
Április 304 306 202
Május 333 319 200
Június 338 328 198
Július 351 347 197
Augusztus 348 343 197

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
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%
2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%
2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%
2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapka-
matnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn tú-
li adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság kése-
delmi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.200.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés, stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2016. 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.

Szeptember 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés

Szeptember 15.
• Iparűzési adó második félévi előle-

gének befizetése 
• Gépjárműadó második félévi befi-

zetése

Fontos határidõk Zsuzsi 18.00-kor: – Béla, neked ki a fonto-
sabb, én, vagy a foci?

Béla 19.45-kor: – Természetesen te, szí-
vem…!
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Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210
Március 317 300 206
Április 304 306 202
Május 333 319 200
Június 338 328 198
Július 351 347 197
Augusztus 348 343 197

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
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%
2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%
2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%
2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapka-
matnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn tú-
li adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság kése-
delmi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.200.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés, stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2016. 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.

Szeptember 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés

Szeptember 15.
• Iparűzési adó második félévi előle-

gének befizetése 
• Gépjárműadó második félévi befi-

zetése

Fontos határidõk Zsuzsi 18.00-kor: – Béla, neked ki a fonto-
sabb, én, vagy a foci?

Béla 19.45-kor: – Természetesen te, szí-
vem…!
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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (111 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (166 500 Ft) (124 875 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

111 000 Ft 14 153 Ft 11 100 Ft 33 716 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. Nyugdíj melletti
vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7050 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. 

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

A taxi elõzetes megfelelõségi
vizsgálatra és taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megköté-
sének ügyintézésére a

taxivizsga.budapestkozut.hu

címen foglalható idõpont.   Idõ-
pont foglalásra az érvényes taxi-
állomás-használati megállapo-
dással rendelkezõ ügyfelek jo-
gosultak  a lejárat elõtt maxi-
mum 30 nappal.

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 országos be-
jegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros terüle-
tén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelent-
kezett, 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, szabadjel-
zõ), mûszaki megfelelõség

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
(Telefonon nem elérhetõ!)
A BKK központi számai: 
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

Az elõzetes igazolások átvé-
telével kapcsolatban hétfõ-
tõl-péntekig 9.00-13.00 kö-
zött

06-70-390-3276

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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

A taxi elõzetes megfelelõségi
vizsgálatra és taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megköté-
sének ügyintézésére a

taxivizsga.budapestkozut.hu

címen foglalható idõpont.   Idõ-
pont foglalásra az érvényes taxi-
állomás-használati megállapo-
dással rendelkezõ ügyfelek jo-
gosultak  a lejárat elõtt maxi-
mum 30 nappal.

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 országos be-
jegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros terüle-
tén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelent-
kezett, 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, szabadjel-
zõ), mûszaki megfelelõség

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
(Telefonon nem elérhetõ!)
A BKK központi számai: 
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

Az elõzetes igazolások átvé-
telével kapcsolatban hétfõ-
tõl-péntekig 9.00-13.00 kö-
zött

06-70-390-3276

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

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Fogarasi út 3. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Korunk hősei és a
nyűgös múlt
Kovácsné Vilmának takarítás közben eszé-
be jutott, hogy nyakukon az új iskolaév,
ami az anyagi terhek mellett újabban és új-
donságként eszmei és ideológiai gondo-
kat is jelent nekik, a szülőknek.

– Idefigyelj, Kovács Vilmos! Mégiscsak
te vagy a férfi (ha ugyan), ezért már az év-
nyitón feltétlenül oda kell menned az egyik
tanerőhöz, nekem abszolúte mindegy,
hogy kihez, és azt mondod neki, hogy re-
méled, nyugodtabb lesz az új tanév, ki-
hagyják azt a nyüves politikát az iskolából.
Nyakkendőt veszel, fehér inggel és udvari-
asan közlöd, hogy te, Kovács Vilmos, arra
a meggyőződésre jutottál, hogy egy isko-
lában nyugalom kell. Nincs ott helye izgá-
gaságnak, tüntetésnek, sztrájknak, egy-
szóval politikának, nahát!

– Angyalom, ezt mégis hogyan képze-
led? Itten demokrácia van, lehet ezt vagy
azt tenni.

– Az engem per pillanat nem érdekel.
Tessék odahatni, hogy kihagyják az isko-
lát, az én gyerekeimet ebből, ezért közöld
vele azt is, hogy te három gyermek apja
vagy, és a legidősebb, a Rozamunda most
már nyolcadikos, és ugye ott van még a
fiú, a Brendon, hamarosan felső tagoza-
tos, tehát semmi politika, punktum! Persze
akinek jobbító szándéka van, az tegye, de
másként: „Nicht for dem Kind”.

Kedves Kovácsné Vilma! Kegyed tisz-
tességes, dolgos, háromgyermekes lakó-
telepi családanya, kegyed végtelenül jóhi-
szemű, mondjuk meg őszintén: naiv. Vala-
mikor én is naiv voltam, aztán megkoro-
sodván, hátra pillantva iskoláskoromra rá-
jöttem, hogy voltaképpen ennek az intéz-
ménynek köszönhetem naivitásom elvesz-
tését, majd az ennek helyébe lépő és egy-
előre még elviselhető mértékű ez irányú
cinizmusomat. Elmondom, hogyan esett.

*
Hej de régen volt! Az első osztályosok

tanító nénije a kölcsönös bemutatkozás
után odaült a rozoga harmóniumhoz és
ezt mondta: Kedves gyerekek! Mától az el-
ső óra kezdetén minden nap éneklünk
ám. Azt énekeljük, hogy: „Hol Szent Péter
sírba tééve és Rómáának dobog szíve…
Ááldd meg Isten Szent Atyánkat, Krisztuu-

sunk heelytartóóját”. És szállt a lágy, ün-
nepélyesen ívelő ének a tanító néni egér-
ke-hangján, kísérte a leharcolt harmónium
torokfájós-krákogósan, majd mi is énekel-
tünk, kissé álmatagon.

Az órák során hallottunk a bánatos kis
királylányról, aki apáca lett a Margitszige-
ten, a jóságos Néri Szent Fülöpről, a ró-
mai utcagyerekek istápolójáról, Assisi
Szent Ferencről, aki a madarak nagy ba-
rátja volt, és nem mellesleg megszelídített
egy farkast. Be volt ígérve Bosco Szent
János története is, de arra már nem futot-
ta…

Mert az egyik nap a tanító néni leülvén
a harmónium elé, azt mondta, hogy mától
kezdve mást éneklünk, azt, hogy, figyelje-
tek csak, lendülettel, egy-két-há: „Itt az
idő, paj-tás, munká-hoz kell látni, jó tanulá-
sunkkal építővé válni”. Meg azt hogy:
„Ránk néz ország, világ, termelj többet
hős ifjúság, munkára, harcra kéész!”

Az olvasmányaink is megváltoztak, el-
tűnt Néri Szent Fülöp a szegény árva kis
királylánnyal meg a madarak szent barátjá-
val együtt. Jött helyette valódi történet,
egyik a másik után. Például itt van ni, em-
lékszem a grúziai kisfiúról szólóra. A kis
Szoszo – ez volt a neve –, karakán kölök
lévén a bogának sem súgott volna felké-
születlen, bamba osztálytársának, ő ilyet
nem tesz, mert az erkölcstelen. Acélos
Szoszo, ez volt a történet címe, melynek
végén tanári felszólításra tekintetünket a
falon függő, felnőtt, vastag bajszú Szoszó-
ra kellett függesztenünk.

Magnitogorszk város felépült. Nahát, ez
kolosszális, fenemód izgalmas olvasmány,
némi lelkes tanári magyarázattal, akárcsak
a valamelyik mezőgazdasági termelő szö-
vetkezet munkaeredményeiről vagy a be-
szolgáltatási versenyről szólók, kifejezet-
ten alsó tagozatosok számára.

Emlékszem: egyszer hatalmas bádog-
kondérban kakaót hoztak osztályunkba,
nagy ruháskosárban zsömlét, bádogpoha-
rakat. A majszolás, csámcsogás és szür-
csölés után – ugyancsak tanári felszólítás-
ra, mert magunktól eszünkbe sem jutott –
az adományt meg kellett köszönnünk a be-
keretezett fényképre függesztett csillogó
tekintetünkkel egy abszolút kopasz fejű
embernek.

Egy napon ez a kép eltűnt a falról. Hova
lett? – kérdeztük kórusban, szemrehá-

nyós-cinkos hangon. (Aha! bonta-
kozik a politikusi új nemzedék!)
Szerénységből arcképét minden-
honnan levétette – hangzott a
szeppenten óvatos tanári válasz.

Hetedikes korunkra már mind-
egyikünknek zsiráfnyaka lett, úgy

megnyúltunk, a fülünk is megnőtt, mert
hol ide, vagyis az iskolára hallgattunk, hol
meg az otthoni hangokra ügyeltünk. A ket-
tő sohasem esett egybe. (Most sem esik
egybe, de erről minden érdekelt megfe-
ledkezik.)

No, szóval, aznap délutánosok voltunk
és az utolsó órán maga az igazgató jött be
hozzánk azzal a felszólítással, hogy a vá-
rosban mindenféle esetek vannak, ezért
jól felfogott érdekünkben menjünk egye-
nesen haza, méghozzá a legrövidebb
úton. 

Több sem kell a nagykamasznak. Eset
van? Akkor ott van a helyünk, naná!... De
erről nem írunk, nem ide tartozik, hanem
az, ami az eset után az iskolában történt.

Az történt, hogy az osztályi egybegyűlé-
sünk első alkalmával mindenki elmesélte
mit látott, aztán lelkesültségünkben felír-
tuk a fekete táblára krétával (volt kréta! Az
iskolában mindig van!) azt, hogy: Ruszkik
haza! Ami persze tanári próbatétel is volt
mindaddig, amíg egy erőteljes kéz egyet-
len lendülettel letörölte. És innétől kezdve
a proletárhatalom proletár gyermkeinek is-
kolájában az volt a folyosói séták suttogó
témája, hogy kinek tűnt el apja, idősebb
testvére, rokona… És jött a konszolidáció
vagy micsoda, amiből pedig azt tudtuk
meg, hogy kinek milyen rokonát még nem
engedték ki…

Míg az írásban idáig értem, az jutott
eszembe: hiszen meg sem kérdezték tő-
lem, hogy te gyerek, akarod-e hogy álla-
mosítsunk, akarod, hogy állami egyenisko-
lákban szürke egyentankönyvből tanulj?

Nálunk nyilvánvalóan jobb helyzetben
lehettek a rendszerváltozást „átvészelt” di-
ákok. Csak meg kellett várniuk, hogy ezt
vagy azt a történelmi eseményt a „köz-
pont” frissiben hogyan értékeli. Fájdalma-
san vigyorogtam, amikor arról hallottam a
kínos vitát, hogy József Attilát taníthatják-e
és milyen „mélységben”. Percnyi gond
volt ez, mert jött a másik, az ötletrohamos
reform, az egy tantárgyból hat-nyolcféle
tankönyv, a kell-e ennyi iskola, az osztá-
lyozzunk-e egyáltalán és a most ugyan há-
nyasra áll az én gyerekem korszaka… De
ne folytassuk.

Tehát kedves, aranyos Kovácsné Vilma,
kegyed jó úton jár észrevételével, hasznos
követelésével, de be kell látnia annak le-
hetetlenségét. Mert ugyebár ott van az a
bájosan a gyermekek körül sündörgő
mondás, hogy „Akié az ifjúság, azé a jö-
vő”. Jaj, de van ennek még számomra is
elfogadhatatlanul cinikus változata: „Saj-
nálom az ifjúságot, mert övék a jövő”… Hi-
szen nekem is van két kisiskolás uno-
kám…
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Azt te csak részeg, hogy én hiszed!

* * *
A tömeghisztéria személyi feltételei: egy

feleség és egy anyós.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Korunk hősei és a
nyűgös múlt
Kovácsné Vilmának takarítás közben eszé-
be jutott, hogy nyakukon az új iskolaév,
ami az anyagi terhek mellett újabban és új-
donságként eszmei és ideológiai gondo-
kat is jelent nekik, a szülőknek.

– Idefigyelj, Kovács Vilmos! Mégiscsak
te vagy a férfi (ha ugyan), ezért már az év-
nyitón feltétlenül oda kell menned az egyik
tanerőhöz, nekem abszolúte mindegy,
hogy kihez, és azt mondod neki, hogy re-
méled, nyugodtabb lesz az új tanév, ki-
hagyják azt a nyüves politikát az iskolából.
Nyakkendőt veszel, fehér inggel és udvari-
asan közlöd, hogy te, Kovács Vilmos, arra
a meggyőződésre jutottál, hogy egy isko-
lában nyugalom kell. Nincs ott helye izgá-
gaságnak, tüntetésnek, sztrájknak, egy-
szóval politikának, nahát!

– Angyalom, ezt mégis hogyan képze-
led? Itten demokrácia van, lehet ezt vagy
azt tenni.

– Az engem per pillanat nem érdekel.
Tessék odahatni, hogy kihagyják az isko-
lát, az én gyerekeimet ebből, ezért közöld
vele azt is, hogy te három gyermek apja
vagy, és a legidősebb, a Rozamunda most
már nyolcadikos, és ugye ott van még a
fiú, a Brendon, hamarosan felső tagoza-
tos, tehát semmi politika, punktum! Persze
akinek jobbító szándéka van, az tegye, de
másként: „Nicht for dem Kind”.

Kedves Kovácsné Vilma! Kegyed tisz-
tességes, dolgos, háromgyermekes lakó-
telepi családanya, kegyed végtelenül jóhi-
szemű, mondjuk meg őszintén: naiv. Vala-
mikor én is naiv voltam, aztán megkoro-
sodván, hátra pillantva iskoláskoromra rá-
jöttem, hogy voltaképpen ennek az intéz-
ménynek köszönhetem naivitásom elvesz-
tését, majd az ennek helyébe lépő és egy-
előre még elviselhető mértékű ez irányú
cinizmusomat. Elmondom, hogyan esett.

*
Hej de régen volt! Az első osztályosok

tanító nénije a kölcsönös bemutatkozás
után odaült a rozoga harmóniumhoz és
ezt mondta: Kedves gyerekek! Mától az el-
ső óra kezdetén minden nap éneklünk
ám. Azt énekeljük, hogy: „Hol Szent Péter
sírba tééve és Rómáának dobog szíve…
Ááldd meg Isten Szent Atyánkat, Krisztuu-

sunk heelytartóóját”. És szállt a lágy, ün-
nepélyesen ívelő ének a tanító néni egér-
ke-hangján, kísérte a leharcolt harmónium
torokfájós-krákogósan, majd mi is énekel-
tünk, kissé álmatagon.

Az órák során hallottunk a bánatos kis
királylányról, aki apáca lett a Margitszige-
ten, a jóságos Néri Szent Fülöpről, a ró-
mai utcagyerekek istápolójáról, Assisi
Szent Ferencről, aki a madarak nagy ba-
rátja volt, és nem mellesleg megszelídített
egy farkast. Be volt ígérve Bosco Szent
János története is, de arra már nem futot-
ta…

Mert az egyik nap a tanító néni leülvén
a harmónium elé, azt mondta, hogy mától
kezdve mást éneklünk, azt, hogy, figyelje-
tek csak, lendülettel, egy-két-há: „Itt az
idő, paj-tás, munká-hoz kell látni, jó tanulá-
sunkkal építővé válni”. Meg azt hogy:
„Ránk néz ország, világ, termelj többet
hős ifjúság, munkára, harcra kéész!”

Az olvasmányaink is megváltoztak, el-
tűnt Néri Szent Fülöp a szegény árva kis
királylánnyal meg a madarak szent barátjá-
val együtt. Jött helyette valódi történet,
egyik a másik után. Például itt van ni, em-
lékszem a grúziai kisfiúról szólóra. A kis
Szoszo – ez volt a neve –, karakán kölök
lévén a bogának sem súgott volna felké-
születlen, bamba osztálytársának, ő ilyet
nem tesz, mert az erkölcstelen. Acélos
Szoszo, ez volt a történet címe, melynek
végén tanári felszólításra tekintetünket a
falon függő, felnőtt, vastag bajszú Szoszó-
ra kellett függesztenünk.

Magnitogorszk város felépült. Nahát, ez
kolosszális, fenemód izgalmas olvasmány,
némi lelkes tanári magyarázattal, akárcsak
a valamelyik mezőgazdasági termelő szö-
vetkezet munkaeredményeiről vagy a be-
szolgáltatási versenyről szólók, kifejezet-
ten alsó tagozatosok számára.

Emlékszem: egyszer hatalmas bádog-
kondérban kakaót hoztak osztályunkba,
nagy ruháskosárban zsömlét, bádogpoha-
rakat. A majszolás, csámcsogás és szür-
csölés után – ugyancsak tanári felszólítás-
ra, mert magunktól eszünkbe sem jutott –
az adományt meg kellett köszönnünk a be-
keretezett fényképre függesztett csillogó
tekintetünkkel egy abszolút kopasz fejű
embernek.

Egy napon ez a kép eltűnt a falról. Hova
lett? – kérdeztük kórusban, szemrehá-

nyós-cinkos hangon. (Aha! bonta-
kozik a politikusi új nemzedék!)
Szerénységből arcképét minden-
honnan levétette – hangzott a
szeppenten óvatos tanári válasz.

Hetedikes korunkra már mind-
egyikünknek zsiráfnyaka lett, úgy

megnyúltunk, a fülünk is megnőtt, mert
hol ide, vagyis az iskolára hallgattunk, hol
meg az otthoni hangokra ügyeltünk. A ket-
tő sohasem esett egybe. (Most sem esik
egybe, de erről minden érdekelt megfe-
ledkezik.)

No, szóval, aznap délutánosok voltunk
és az utolsó órán maga az igazgató jött be
hozzánk azzal a felszólítással, hogy a vá-
rosban mindenféle esetek vannak, ezért
jól felfogott érdekünkben menjünk egye-
nesen haza, méghozzá a legrövidebb
úton. 

Több sem kell a nagykamasznak. Eset
van? Akkor ott van a helyünk, naná!... De
erről nem írunk, nem ide tartozik, hanem
az, ami az eset után az iskolában történt.

Az történt, hogy az osztályi egybegyűlé-
sünk első alkalmával mindenki elmesélte
mit látott, aztán lelkesültségünkben felír-
tuk a fekete táblára krétával (volt kréta! Az
iskolában mindig van!) azt, hogy: Ruszkik
haza! Ami persze tanári próbatétel is volt
mindaddig, amíg egy erőteljes kéz egyet-
len lendülettel letörölte. És innétől kezdve
a proletárhatalom proletár gyermkeinek is-
kolájában az volt a folyosói séták suttogó
témája, hogy kinek tűnt el apja, idősebb
testvére, rokona… És jött a konszolidáció
vagy micsoda, amiből pedig azt tudtuk
meg, hogy kinek milyen rokonát még nem
engedték ki…

Míg az írásban idáig értem, az jutott
eszembe: hiszen meg sem kérdezték tő-
lem, hogy te gyerek, akarod-e hogy álla-
mosítsunk, akarod, hogy állami egyenisko-
lákban szürke egyentankönyvből tanulj?

Nálunk nyilvánvalóan jobb helyzetben
lehettek a rendszerváltozást „átvészelt” di-
ákok. Csak meg kellett várniuk, hogy ezt
vagy azt a történelmi eseményt a „köz-
pont” frissiben hogyan értékeli. Fájdalma-
san vigyorogtam, amikor arról hallottam a
kínos vitát, hogy József Attilát taníthatják-e
és milyen „mélységben”. Percnyi gond
volt ez, mert jött a másik, az ötletrohamos
reform, az egy tantárgyból hat-nyolcféle
tankönyv, a kell-e ennyi iskola, az osztá-
lyozzunk-e egyáltalán és a most ugyan há-
nyasra áll az én gyerekem korszaka… De
ne folytassuk.

Tehát kedves, aranyos Kovácsné Vilma,
kegyed jó úton jár észrevételével, hasznos
követelésével, de be kell látnia annak le-
hetetlenségét. Mert ugyebár ott van az a
bájosan a gyermekek körül sündörgő
mondás, hogy „Akié az ifjúság, azé a jö-
vő”. Jaj, de van ennek még számomra is
elfogadhatatlanul cinikus változata: „Saj-
nálom az ifjúságot, mert övék a jövő”… Hi-
szen nekem is van két kisiskolás uno-
kám…
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Azt te csak részeg, hogy én hiszed!

* * *
A tömeghisztéria személyi feltételei: egy

feleség és egy anyós.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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VII. Rákóczi út 10. 

!Buta emberek összeragasztgatták az út menti jelzőtáblát. Kérjük
megtisztítani. 

• A jelzőtábla tisztítását a kivitelező felé jeleztük. 
XIV. Erzsébet királyné 119.

!Végig mutatják a kiegészítő jelzőtáblák az Erzsébet királyné úton,
hogy a villamossínekre a BKK járművek ráhajthatnak. Egyetlen

helyszínen hiányzik a kiegészítés, kérjük ezt is pótolni. 
• A jelzőtábla pótlását a kivitelező felé jeleztük. 

VII. Kazinczy utca 1. 

!Elforgatták a jelzőtáblát, kérjük visszaállítani
eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtábla visszaforgatását a kivitelező fe-
lé jeleztük. 

X. Kőbányai út - Monori sarok

!Terelőszigetet alakítottak ki, azonban a kihelyezett „Kikerülési
irány” jelzőtábla olyan magasan van, hogy eltakarja a szemből jö-

vő forgalmat. Kérjük a jelzőtáblát lejjebb helyezni.
• A jelzőtábla az előírt magasságnak megfelelően van kihelyezve.
Helyszíni vizsgálatunk alapján nem tarjuk indokoltnak a jelzőtábla lej-
jebb helyezését. 
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Egy srác bemászik az idõs néni kertjébe, és buzgón
dézsmálja a gyümölcsöt, mikor az öreglány megjelenik
vadászpuskával a kezében.

– Gondolom, most meg fog erõszakolni, fiatalem-
ber?

– Ááá, dehogy, hova tetszik gondolni...
– Pedig muszáj lesz.

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VII. Kazinczy utca: Erős embe-
rek elforgatták a táblát

X. Kőbányai út: A jelzőtáblától nem
látni a szembejövő forgalmat

XIV. Erzsébet kir. út: Most,
elméletileg, a villamos
sem hajthatna a síneken

VII. Rákóczi út: Összeragasztgatták a táblát

Folytatás a 39. oldalon
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VII. Király utca - Vörösmarty utca sarok 

!Ígéretet kaptunk, hogy módosítják az útburkolati jeleket, így
figyelmeztetnek arra, hogy a trolibuszok hirtelen kisorolnak a

járda mellé. Addig is kérjük a felesleges, régi jeleket eltávolíta-
ni. 
• A burkolati jelek eltávolításáról diszpozíciót készítettünk, en-
gedélyezés után kerül kivitelezésre.
XI. Bartók Béla - Tétényi sarok 

!Eddig a Tétényi út két sávja ment egyenesen a Karolina út két
sávja felé, most azonban módosították a terelővonalakat és

most a bal oldali sáv „elmegy” balra. Taxis kollégák kérik a régi
forgalmi rend visszaállítását, mert most – majdnem – mindenki-
nek a bal oldali sávból át kell sorolni a jobboldali sávba. 
• A Tétényi út felől érkező sávok vonalvezetését a forgalmi igé-
nyek alapján módosítottuk. A korábbi forgalmi rend azért nem
volt megfelelő, mert a Karolina úton csak nagyon rövid szaka-
szon van két sáv, így a Tétényi út felől érkező korábbi szélső sáv
kevéssé volt kihasznált. A korábbi forgalmi rend visszaállítását
nem tervezzük. 
XII. Költő - Hableány sarok 

!Újrabetonozták a járdát, így viszont most olyan szintkülönbség
alakult ki, hogy a lejtős úton leér a járművek alja. Kérjük a jár-

dát módosítani. 
• A helyszín a XII. kerületi Önkormányzat kezelésében van, ezért
továbbítottuk részükre az észrevételt. Megjegyezzük, hogy a
Hableány utca átmenő forgalom számára nem alkalmas, ezért

várha-
tóan az átmenő forgalom elől le fogjuk zárni. Javasoljuk, hogy in-
kább a Tündér utcán keresztül közlekedjenek a Költő utca felé. 
VII. Hársfa utca 10. 

!Egyértelműen mutatja a jelzőtábla, hogy itt egy kórház van,
azonban a közelben sehol sincs kórház. Jó lenne a felesle-

ges jelzőtáblát leszerelni, amíg a helyismerettel nem rendelke-
ző, bajbajutott idegenek el nem kezdenek itt egy kórházat ke-
resni. 
• A közelben több egészségügyi intézmény is található, de kór-
ház valóban nem, intézkedtünk a felesleges tábla leszereléséről.
I. Dísz tér

!A Miniszterel-
nökség még fel

sem költözött a Vár-
ba, máris sikerült
egy KRESZ könyv-
ben nem szereplő
kombinációt össze-
hozni. Kérjük a
„Megállni tilos, ki-
véve Miniszterel-
nökség” jelzőtáb-
lát „Várakozni tilos,
kivéve Miniszterel-
nökség” jelzőtáb-
lára cserélni. 
• Intézkedtünk a
KRESZ tábla cse-
réjéről. 
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VII. Király utca:
Ígéretet kaptunk a

felesleges
útburkolati jelek

eltávolítására

XI. Bartók Béla út: Sok jár-
műnek át kell sorolnia a bal
oldaliból a jobb oldali sávba

I. Dísz tér:
Ilyen tábla-

kombináció
továbbra

sincs a
KRESZ-ben

Folytatás a 41. oldalon

Folytatás a 37. oldalról

VII. Hársfa utca: Előírásszerű jelzőtábla,
csak épp kórház nincs a közelben

XII. Költő utca: Leér a jár-
művek alja a járda szélén
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Győrben 220 fuvar/fő. Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés  
havonta, folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány  (a Morrison’s  
Ligetet biztosan ismered TE is!)

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 

Győrben:       +36-70 5 888 904 -es
Budapesten: +36-70 5 888 905 -ös

 telefonszámot a részletekért és gyere el személyesen.
Címünk: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO park)

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

Okés. Másnap 7 órakor (szombat) igencsak álmos fejjel
megjelentünk a gyárkapuban, és a kihalt gyárterületen végre
megláttam egy targoncást. Elkaptam. Gyere csak, haver, hová
tegyük le ezt a cuccot? A pasas érthetetlenül néz, majd telefon,
angol hadarás, és mutatja: itt stop, és várjatok... 

Várunk. 10 óra, majd 11, és várunk, sehol egy lélek... Délben
előkerült egy biztonsági szolgálatos emberke autóval, és közöl-
te, hogy mivel ma szombat van, senki nincs bent aki leszedné
az árut. Az a targoncás, akivel beszéltem, „másik részleghez
tartozik”...

Majd hétfőn reggel 7-kor. Hogy az a... Miért nem tudták
ezt tegnap? Akkor a nyavalya sem kel fel, és van két szabad-
napunk.

Nos, a történetet csak annyit hivatott bizonyítani, hogy az
angolok sem tudják

néha, hol áll a
fejük. (Persze
hétfőn lepakol-
tak, a fent leírt
cirkuszi attrakci-
ók megismétlé-
sével.)

Vasárnap az-
tán császkálásba
kezdtünk, és néz-
zétek, mi talál-
tunk. Nem, nem...
ez nem a párizsi
Notre Dame. Ez
az itteni templom,
de kísérteties a
hasonlóság. Saj-
nos nem volt nyit-
va, így csak kívülről
gyönyörködhe t -
tünk benne.

Mikor végre meg-
szabadultunk a ho-
zott cucctól, a spe-
di átirányított Liver-
poolba, felpakolni
egy teljes kamionra
való árut, szaknyel-
ven: teljes rako-
mányt. (Ez általában 24-25 tonnányi áru.) Rendben, gyerünk tehát a
Beatles-fiúkhoz. A felrakóhely Liverpool, Dublin Street, lent a franc-
ban, a kikötőnél. Beatles-ék pedig tőle 4 km, Britannia Vaults, Kings
Dock St.Liverpool (L3/4AD ezt kell beírnod a GPS-be, ha meg is
akarod találni.)

István közölte, hogy roppantul nem érdekli Ringo Star és csapata,
különben is, Rolling-rajongó. Arról nem beszélve, hogy a busz – an-

gol busz lévén – akkor
jön, amikor neki tetszik, és különben is rettenetesen sür-
gős „alváselintéznivalója” van.

Megint egyedül maradtam, és ezeket az egyedülléte-
ket nagyon élvezem, mert császkálok-tekergek-csavar-
gok és olyan felfedezőutakat teszek, mint Marco Polo.
Nagy lendülettel kiugrottam hát a kamionból, felfegyver-
kezve telefonommal és pénzzel, elfeledve a szótárt...

Nos lássuk. Ezen az úton kell menni egyenesen, aztán
át a hídon, ott a buszmegálló, ez eddig kb. három kilo-
méter, az semmi... GO.

Ahogy ott tekergek, egy garázsajtó állja utamat, és a nyol-
cadik kerület lepusztult garázsai szégyenkezve pislognának e tre-
hányság láttán. Az ajtóban egy Dickens-i figura, micisapkával és csik-
kel a szájában. Füstölgések közepette invitál: please take a visit
to our shop, and look around (kérem fáradjon be és nézzen kö-
rül). Semmi perc alatt belém karolt és becipelt. A kis boltocska va-
lóságos kincsesbánya volt. Régi kardok és sisakok, angol teáskan-
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Folytatás a 39. oldalról

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

A Templom utca

ujtaxi.qxd  11/12/14 08:24  Page 41

Taxi nov 48o.indd   40 11/13/14   1:45 PM

41

II. Árpád fejedelem útja
Buszsáv volt sokáig az Ár-
pád fejedelem útja város-
központ felé haladó szaka-
szán. Sajnos BKK kiegészí-
tés került kihelyezésre a
buszsávnál, amit kérésetek-
re leszereltek. A fonódó vil-
lamos vonal építése során
megint kitették a BKK táb-
lát, melynek leszerelését is-
mételten kértük. Ismét le-
szerelték, újból használhat-
ják a taxisok a buszsávot. 

V. Báthory utca

Eddig a Báthory utca volt a „főútvonal”. Mostantól a Honvéd utca
élvezi az elsőbbséget. Vigyázzunk azokra, akik nem figyelnek a for-
galmirend-változásra. 
V. Balaton utca 

Most már földi halandók is használhatják a Bala-
ton utca Széchenyi rakpart és Balassi Bálint utca
közötti szakaszát a Képviselőház mellett. 
V. Galamb

Korábban már jeleztük, hogy megfordították az utca egyirányúsá-
gát, megnehezítve ezzel a taxisok dolgát. Körbejártam a témát, a je-
lek szerint csak ideiglenes változásról van szó. A Galamb utcai épít-
kezést nem tudják megközelíteni a szűk Váci utca–Piarista utca út-
vonalon a teherautók. Az építkezés befejezésekor majd visszaáll az
eredeti forgalmi rend. 

Juhász Péter

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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ban is megmutatták a személyautó máig jel-
lemző használati módját. Ezt maga Carl Benz
is megfogalmazta szabadalmi kérelmében,
amikor „főként könnyű kocsik működésére” hi-
vatkozott „egy-négy személy kényelmére”.

1886-ban Carl Benz és Gottlieb Daimler út-
törő találmányai a mobilitás forradalmian új di-
menzióját nyitották meg. Az elmúlt 130 évben
a Mercedes-Benz által bemutatott innovációk

ezen a teljesítményen alapultak, szem előtt
tartva a biztonságot, a kényelmet, a hatékony-
ságot és a magabiztosságot. A mai fejleszté-
sekkel, mint például az autonóm vezetés, az in-
telligensen összekötött járművek és az elek-
tromobilitás, a Mercedes-Benz megmutatja a
személygépkocsik jövőjét. Carl Benz 1886. ja-
nuár 29-én egy jövőbe mutató úton indult el ví-
ziójával, amikor bejegyeztette szabadalmát a

motorizált járműre. Gottlieb Daimler ugyan-
csak 1886-ban kifejlesztett motorizált kocsijá-
val együtt Carl Benz Patent-Motorwagenje az
első kiállítási tárgy, amelyet megtekinthetnek a
látogatók a Mercedes-Benz Múzeumban tett
túrájuk során. 

A múzeum 2016-ban ünnepli fennállásának
tizedik évfordulóját, amely időszak alatt össze-
sen több mint hétmillió látogatót fogadott.
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KÁRTYAOLVASÓ TERMINÁL ELADÓ!
Elsõ tulajdonostól, megkímélt újszerû állapotban. „Taki bá-
csi-s Taxis kolléga
használta“

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

A jellemzõk:
Típus: PAX - S90
Tulaj: 1.
Évjárat: 2013.07.
Újkori ára:

125.730 Ft
Mobil kártya: 
most nincs hozzá, 
így bárhova vihetõ

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

A Nissan csak a tavalyi év során több mint 100 elektromos autót
adott át európai taxitársaságoknak, amivel vezető pozíciót foglal el a
100 százalékban elektromos taxik piacán. Az elektromos taxik piaca
a várakozások szerint tovább bővül, ahogy Kelet-Európában is egyre
népszerűbbé válnak ezek a járművek. Az Észtországban működő
Elektritakso társaság egyik Nissan Leafje a beszámolók szerint már
több mint 218 ezer kilométert futott eredeti akkumulátorcsomagjá-
val. Észtországban jelenleg közel 80 elektromos taxi áll szolgálat-
ban, és ez a szám folyamatosan növekszik, míg Litvániában a vilniu-
si Smart taxitársaság várhatóan még az év vége előtt átveheti a Nis-
santól teljesen elektromos flottájának első nyolc autóját.

A Nissan elektromos autói – mint a Nissan Leaf és a személy- és
kishaszonjármű változatban is kapható e-NV200 – egyre népszerűb-
bek az európai taxitársaságok körében. A Nissan e-taxi eladásainak
toplistáját jelenleg Hollandia és az Egyesült Királyság vezetik:

1. Hollandia 194
2. Egyesült Királyság 134
3. Észtország 74
4. Magyarország 68
5. Németország 30
A magántársaságok közül elsőként az amszterdami Taxi Electric

állított szolgálatba teljesen elektromos taxiflottát 2011 novemberé-
ben. Ez a forradalom azóta sok követőre talált Európa-szerte, és a
Nissan LEAF, illetve e-NV200 taxikkal ma már Stockholmban, Prágá-
ban, Barcelonában és Rómában is találkozhatunk.

Az akár 3 eurócentig leszorítható kilométerköltségeknek köszön-
hetően az Anglia délnyugati, vidékies jellegű részén működő C&C
Taxis nevű cég átlagosan 79 ezer eurós éves költségmegtakarításról
számolt be. A tevékenységeiket Nissan elektromos járművekre ala-
pozó cégek egyre bővülő sorába tartozó C&C Taxis példája is bizo-
nyítja: a Nissan elektromos modelljei taxiként használva is megbízha-
tóan, számottevő költségmegtakarítást biztosítva, minimális környe-
zetterheléssel működnek.

A 100 százalékban elektromos Nissan Leaf eladásai 2014-ben 33
százalékos növekedést mutattak az előző évhez képest. A kevesebb
forgó kopó alkatrésznek köszönhetően a Nissan elektromos modell-
jeinek becsült karbantartási költségei akár 40 százalékkal alacso-
nyabbak lehetnek a hasonló benzin- vagy dízelmotoros típusokhoz
képest. Az európai vásárlók emellett a zéró-emissziós járművek szá-
mára biztosított adó- és díjfizetési kedvezményekkel is számolhat-
nak. A Nissan Leaf továbbra is minden idők legnagyobb darabszám-
ban értékesített elektromos járműve, amiből ezidáig több mint 195
ezret adtak el világszerte – derül ki a tájékoztatóanyagból.

k.z.t.

BTI-hírek
A lap megjelenésekor már csak néhány nap van hátra az egyéni vállalko-
zók személyi jövedelemadó-bevallásának határidejéig. Ha valaki bármely
okból kifutna ebből a határidőből, érdemes a bevallást mihamarabb pótol-
ni, ebben is tudunk segíteni a BTI irodában. Amennyiben a késedelemnek
nyomós indoka van, érdemes ezt leírni, és az esetleges mellékletekkel
együtt az adóhatósághoz igazolásként beküldeni (kórházi kezelés stb.) A
bevallás elkészítéséhez az alábbi adatokra van szükség: 

• Személyes adatok 
• Éves bevétel negyedéves bontásban (katásoknál egyösszegben)
• Táppénzes állomány esetén ennek igazolása (Az OEP küldte ki)

Tételes adózók esetében ezeken felül:
• Anyagköltség (jellemzően az üzemanyag)
• Egyéb költségek
• Kivett vállalkozói jövedelem (e három tétel negyedéves bontásban)
• Amortizáció (ha érvényesíti)
• Áthozott veszteség összege (ha van)

Munkaviszony melletti vállalkozók esetében továbbá:
• Főállású munkahely által kiállított összesítő az éves jövedelemről

Fentiek mellett szükséges minden olyan igazolás, amely az egyéb – nem
a vállalkozáshoz köthető – bevételekről és jövedelmekről (lakáskiadás,
osztalékkifizetés, egyedi szerződés alapján fizetett összegek, stb), vala-
mint az igénybevehető kedvezményekről (kiskorú gyermek, bizonyos kró-
nikus betegségek, önkéntes nyugdíjpénztár) szól. Családi kedvezmény
megosztásakor a házastárs adóazonosító száma is szükséges.

Irodánkban nem csak taxis vállalkozók vehetik igénybe a szolgáltatást,
hanem vállaljuk családtagok, ismerősök személyi jövedelemadó-bevallásá-
nak elkészítését is. A magánszemélyek (tehát nem egyéni vállalkozók) adó-
bevallásának határideje 2016. május 20-a.

Az európai városokban eddig forgalomba helyezett több
mint 550 elektromos taxijával a Nissan úttörő szerepet
tölt be. A taxisofőrök a legigényesebb, kiemelkedő futás-
teljesítményt elváró autóvásárlók közé tartoznak, így ez
egyben a Nissan elektromos autóinak megbízhatóságát
és sokoldalúságát is igazolja. 
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Egy házaspár elmegy egy csodakúthoz.
Elõször a férj hajol be a kútba, és elsut-

togja a kívánságát.
Aztán az asszony következik, de túl mé-

lyen behajol és beleesik a kútba. 
Mire a férj felkiált:
– Nahát, ez mûködik!

Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210
Március 317 300 206

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
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%
2015.07.22-tõl 1,35%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó-
és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pót-
lékként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.200.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2016. 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.

Április 12.
• Havi járulékbevallás és befize-
tés 
• KATA befizetés 

• Elsõ negyedévi személyi jöve-
delemadó-elõleg befizetése 
• Nyugdíj melletti vállalkozók
járulék- és adóelõleg befizetése

Fontos határidõk
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Nos, ennyit a magánjellegű dolgokról, lássuk mi történt a
Cseh Köztársaság és Luxembourg közötti fuvar kapcsán.

Tudnotok kell, hogy a csehektől szállítjuk a luxembour-
gi repülőtérre az LG televíziókat, amelyek aztán a világ
különböző országaiba továbbszállításra kerülnek. Termé-
szetesen hatalmasak a biztonsági előírások. De az „em-
beri hülyeség” itt is érvényesül. 

Nos figyeljetek, hogyan is működnek a dolgok.

Megérkezünk az LG-raktárhoz. Sze-
mélyi igazolvány, a kamion összes papírja és a
Cég igazolása – mely  szerint a kamionos cég al-
kalmazottai  vagyunk – be az irodába, ahol min-
denről fénymásolatot készítenek. A raktárak köze-
lébe se mehetünk, tehát rá kell tenni a rampára,
azaz le kell akasztani a vontatóról a pótkocsit. Az-

tán a traktorral kiállunk a parkolóba. Te-
lefonszámomat elkérik, majd ha tele
lesz a pótkocsink a cuccal, mehetünk
vissza érte. Egyszerű, gondolom én.

A fenét az. Leakasztom a pótot, és
már húznék is kifelé a megjelölt várako-
zóhelyre, amikor szalad ám a cseh fickó,
valami nyavalyával a kezében és éktele-
nül kiabál. Megállok, és értelmetlen ar-
cot vágok (nem nehéz egyébként sem),
nem értem, mit akar. Természetesen
nem beszél sem angolul, sem németül,
csehül hablatyol. Nos, kollégák segítsé-
gével kiderül: egy úgynevezett király-
csapszeg-zárat hozott az ember. A törté-
net annyi, hogy amikor készen vannak a
rakodással az emberek, a pótkocsit a te-
lephelyen belül (!) félre kell állítani, le kell
zárni (ez egy olyan fedélszerű valami) a
királycsapszeget, hogy senki ne tudja fel-
akasztani a vontatójára (külön kulcs van
mindegyikhez), és várni kell a vámpapírok
elkészültéig. 

Ez kb. fél nap. Oké. Az autó megrakva (a tetejéig LG tévék-
kel), királycsapszeg lezárva, traktorral kint állunk 7 órán ke-
resztül, várjuk a vámpapírokat. Mire az irodisták körömreszel-
getés és kávézgatások közepette elkészítették a dokumentá-
ciókat, szépen le is járt a munkaidőnk, ki kellett venni a ki-
lencórás pihenőidőt. Nagy nehezen találtam egy emberkét,
beszélt angolul (csoda), mondom neki, hogy mi az ábra.
Igaz, hogy minden rendben van, de csak holnap reggel tu-
dunk elindulni a pihenőidő miatt. Addig a pótkocsi lelakatol-
va, királycsapszeg lezárva, itt marad a telephelyen belül. Ok? 
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Kómában van a férj, lóg a lélegeztetõ gépen. A fe-
leség sírva kérdezi:

– Doktor úr, meddig lesz így az uram?
– Az elsõ áramszünetig...

Folytatás a 37. oldalról

Prága

Feltöltik a Boeinget

A Cargolux óriási teherszállító gépe ahová a csomagokat hozzuk

A prágai metró
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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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ban is megmutatták a személyautó máig jel-
lemző használati módját. Ezt maga Carl Benz
is megfogalmazta szabadalmi kérelmében,
amikor „főként könnyű kocsik működésére” hi-
vatkozott „egy-négy személy kényelmére”.

1886-ban Carl Benz és Gottlieb Daimler út-
törő találmányai a mobilitás forradalmian új di-
menzióját nyitották meg. Az elmúlt 130 évben
a Mercedes-Benz által bemutatott innovációk

ezen a teljesítményen alapultak, szem előtt
tartva a biztonságot, a kényelmet, a hatékony-
ságot és a magabiztosságot. A mai fejleszté-
sekkel, mint például az autonóm vezetés, az in-
telligensen összekötött járművek és az elek-
tromobilitás, a Mercedes-Benz megmutatja a
személygépkocsik jövőjét. Carl Benz 1886. ja-
nuár 29-én egy jövőbe mutató úton indult el ví-
ziójával, amikor bejegyeztette szabadalmát a

motorizált járműre. Gottlieb Daimler ugyan-
csak 1886-ban kifejlesztett motorizált kocsijá-
val együtt Carl Benz Patent-Motorwagenje az
első kiállítási tárgy, amelyet megtekinthetnek a
látogatók a Mercedes-Benz Múzeumban tett
túrájuk során. 

A múzeum 2016-ban ünnepli fennállásának
tizedik évfordulóját, amely időszak alatt össze-
sen több mint hétmillió látogatót fogadott.
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KÁRTYAOLVASÓ TERMINÁL ELADÓ!
Elsõ tulajdonostól, megkímélt újszerû állapotban. „Taki bá-
csi-s Taxis kolléga
használta“

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

A jellemzõk:
Típus: PAX - S90
Tulaj: 1.
Évjárat: 2013.07.
Újkori ára:

125.730 Ft
Mobil kártya: 
most nincs hozzá, 
így bárhova vihetõ

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

A Nissan csak a tavalyi év során több mint 100 elektromos autót
adott át európai taxitársaságoknak, amivel vezető pozíciót foglal el a
100 százalékban elektromos taxik piacán. Az elektromos taxik piaca
a várakozások szerint tovább bővül, ahogy Kelet-Európában is egyre
népszerűbbé válnak ezek a járművek. Az Észtországban működő
Elektritakso társaság egyik Nissan Leafje a beszámolók szerint már
több mint 218 ezer kilométert futott eredeti akkumulátorcsomagjá-
val. Észtországban jelenleg közel 80 elektromos taxi áll szolgálat-
ban, és ez a szám folyamatosan növekszik, míg Litvániában a vilniu-
si Smart taxitársaság várhatóan még az év vége előtt átveheti a Nis-
santól teljesen elektromos flottájának első nyolc autóját.

A Nissan elektromos autói – mint a Nissan Leaf és a személy- és
kishaszonjármű változatban is kapható e-NV200 – egyre népszerűb-
bek az európai taxitársaságok körében. A Nissan e-taxi eladásainak
toplistáját jelenleg Hollandia és az Egyesült Királyság vezetik:

1. Hollandia 194
2. Egyesült Királyság 134
3. Észtország 74
4. Magyarország 68
5. Németország 30
A magántársaságok közül elsőként az amszterdami Taxi Electric

állított szolgálatba teljesen elektromos taxiflottát 2011 novemberé-
ben. Ez a forradalom azóta sok követőre talált Európa-szerte, és a
Nissan LEAF, illetve e-NV200 taxikkal ma már Stockholmban, Prágá-
ban, Barcelonában és Rómában is találkozhatunk.

Az akár 3 eurócentig leszorítható kilométerköltségeknek köszön-
hetően az Anglia délnyugati, vidékies jellegű részén működő C&C
Taxis nevű cég átlagosan 79 ezer eurós éves költségmegtakarításról
számolt be. A tevékenységeiket Nissan elektromos járművekre ala-
pozó cégek egyre bővülő sorába tartozó C&C Taxis példája is bizo-
nyítja: a Nissan elektromos modelljei taxiként használva is megbízha-
tóan, számottevő költségmegtakarítást biztosítva, minimális környe-
zetterheléssel működnek.

A 100 százalékban elektromos Nissan Leaf eladásai 2014-ben 33
százalékos növekedést mutattak az előző évhez képest. A kevesebb
forgó kopó alkatrésznek köszönhetően a Nissan elektromos modell-
jeinek becsült karbantartási költségei akár 40 százalékkal alacso-
nyabbak lehetnek a hasonló benzin- vagy dízelmotoros típusokhoz
képest. Az európai vásárlók emellett a zéró-emissziós járművek szá-
mára biztosított adó- és díjfizetési kedvezményekkel is számolhat-
nak. A Nissan Leaf továbbra is minden idők legnagyobb darabszám-
ban értékesített elektromos járműve, amiből ezidáig több mint 195
ezret adtak el világszerte – derül ki a tájékoztatóanyagból.

k.z.t.

BTI-hírek
A lap megjelenésekor már csak néhány nap van hátra az egyéni vállalko-
zók személyi jövedelemadó-bevallásának határidejéig. Ha valaki bármely
okból kifutna ebből a határidőből, érdemes a bevallást mihamarabb pótol-
ni, ebben is tudunk segíteni a BTI irodában. Amennyiben a késedelemnek
nyomós indoka van, érdemes ezt leírni, és az esetleges mellékletekkel
együtt az adóhatósághoz igazolásként beküldeni (kórházi kezelés stb.) A
bevallás elkészítéséhez az alábbi adatokra van szükség: 

• Személyes adatok 
• Éves bevétel negyedéves bontásban (katásoknál egyösszegben)
• Táppénzes állomány esetén ennek igazolása (Az OEP küldte ki)

Tételes adózók esetében ezeken felül:
• Anyagköltség (jellemzően az üzemanyag)
• Egyéb költségek
• Kivett vállalkozói jövedelem (e három tétel negyedéves bontásban)
• Amortizáció (ha érvényesíti)
• Áthozott veszteség összege (ha van)

Munkaviszony melletti vállalkozók esetében továbbá:
• Főállású munkahely által kiállított összesítő az éves jövedelemről

Fentiek mellett szükséges minden olyan igazolás, amely az egyéb – nem
a vállalkozáshoz köthető – bevételekről és jövedelmekről (lakáskiadás,
osztalékkifizetés, egyedi szerződés alapján fizetett összegek, stb), vala-
mint az igénybevehető kedvezményekről (kiskorú gyermek, bizonyos kró-
nikus betegségek, önkéntes nyugdíjpénztár) szól. Családi kedvezmény
megosztásakor a házastárs adóazonosító száma is szükséges.

Irodánkban nem csak taxis vállalkozók vehetik igénybe a szolgáltatást,
hanem vállaljuk családtagok, ismerősök személyi jövedelemadó-bevallásá-
nak elkészítését is. A magánszemélyek (tehát nem egyéni vállalkozók) adó-
bevallásának határideje 2016. május 20-a.

Az európai városokban eddig forgalomba helyezett több
mint 550 elektromos taxijával a Nissan úttörő szerepet
tölt be. A taxisofőrök a legigényesebb, kiemelkedő futás-
teljesítményt elváró autóvásárlók közé tartoznak, így ez
egyben a Nissan elektromos autóinak megbízhatóságát
és sokoldalúságát is igazolja. 
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Egy házaspár elmegy egy csodakúthoz.
Elõször a férj hajol be a kútba, és elsut-

togja a kívánságát.
Aztán az asszony következik, de túl mé-

lyen behajol és beleesik a kútba. 
Mire a férj felkiált:
– Nahát, ez mûködik!

Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210
Március 317 300 206

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
2014.07.23 – 2015.03.24 2,10%
2015.03.25 – 2015.04.21 1,95%
2015.04.22 – 2015.05.26 1,80%
2015.05.26 – 2015.06.23 1,65%
2015.06.24 – 2015.07.21 1,50%
2015.07.22-tõl 1,35%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó-
és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pót-
lékként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.200.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 450.-tõl.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2016. 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.

Április 12.
• Havi járulékbevallás és befize-
tés 
• KATA befizetés 

• Elsõ negyedévi személyi jöve-
delemadó-elõleg befizetése 
• Nyugdíj melletti vállalkozók
járulék- és adóelõleg befizetése

Fontos határidõk
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Nos, ennyit a magánjellegű dolgokról, lássuk mi történt a
Cseh Köztársaság és Luxembourg közötti fuvar kapcsán.

Tudnotok kell, hogy a csehektől szállítjuk a luxembour-
gi repülőtérre az LG televíziókat, amelyek aztán a világ
különböző országaiba továbbszállításra kerülnek. Termé-
szetesen hatalmasak a biztonsági előírások. De az „em-
beri hülyeség” itt is érvényesül. 

Nos figyeljetek, hogyan is működnek a dolgok.

Megérkezünk az LG-raktárhoz. Sze-
mélyi igazolvány, a kamion összes papírja és a
Cég igazolása – mely  szerint a kamionos cég al-
kalmazottai  vagyunk – be az irodába, ahol min-
denről fénymásolatot készítenek. A raktárak köze-
lébe se mehetünk, tehát rá kell tenni a rampára,
azaz le kell akasztani a vontatóról a pótkocsit. Az-

tán a traktorral kiállunk a parkolóba. Te-
lefonszámomat elkérik, majd ha tele
lesz a pótkocsink a cuccal, mehetünk
vissza érte. Egyszerű, gondolom én.

A fenét az. Leakasztom a pótot, és
már húznék is kifelé a megjelölt várako-
zóhelyre, amikor szalad ám a cseh fickó,
valami nyavalyával a kezében és éktele-
nül kiabál. Megállok, és értelmetlen ar-
cot vágok (nem nehéz egyébként sem),
nem értem, mit akar. Természetesen
nem beszél sem angolul, sem németül,
csehül hablatyol. Nos, kollégák segítsé-
gével kiderül: egy úgynevezett király-
csapszeg-zárat hozott az ember. A törté-
net annyi, hogy amikor készen vannak a
rakodással az emberek, a pótkocsit a te-
lephelyen belül (!) félre kell állítani, le kell
zárni (ez egy olyan fedélszerű valami) a
királycsapszeget, hogy senki ne tudja fel-
akasztani a vontatójára (külön kulcs van
mindegyikhez), és várni kell a vámpapírok
elkészültéig. 

Ez kb. fél nap. Oké. Az autó megrakva (a tetejéig LG tévék-
kel), királycsapszeg lezárva, traktorral kint állunk 7 órán ke-
resztül, várjuk a vámpapírokat. Mire az irodisták körömreszel-
getés és kávézgatások közepette elkészítették a dokumentá-
ciókat, szépen le is járt a munkaidőnk, ki kellett venni a ki-
lencórás pihenőidőt. Nagy nehezen találtam egy emberkét,
beszélt angolul (csoda), mondom neki, hogy mi az ábra.
Igaz, hogy minden rendben van, de csak holnap reggel tu-
dunk elindulni a pihenőidő miatt. Addig a pótkocsi lelakatol-
va, királycsapszeg lezárva, itt marad a telephelyen belül. Ok? 
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Kómában van a férj, lóg a lélegeztetõ gépen. A fe-
leség sírva kérdezi:

– Doktor úr, meddig lesz így az uram?
– Az elsõ áramszünetig...

Folytatás a 37. oldalról

Prága

Feltöltik a Boeinget

A Cargolux óriási teherszállító gépe ahová a csomagokat hozzuk

A prágai metró
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VI. Nyugati tér 

!A felüljáró alatt parkoló van, de most parkolót alakítottak ki a
Bajcsy-Zsilinszky úti oldalon is, így viszont nem tudnak lejönni

a parkolóból a járművek. 
• Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy pollerekkel válasszuk
el a két parkoló felületet a félreértések elkerülése végett. 
VI. Szinyei - Merse 13. 

!Minden parkolóhelyre szükség van a Terézvárosban (is). A jel-
zett helyszínen egy „megállni tilos” jelzőtábla van, látszólag fe-

leslegesen. Kérjük a tilalmi jelzőtáblát leszerelni. 
• A „Megállni tilos” jelzőtábla a tűzoltók felvonulási területét vé-
di, ezért nem lehetséges a megszüntetése. 

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

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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A Zóna Service konzorcium nyerte a ferihegyi taxipályázatot
2006. június 20-án a Budapest Airport a Zóna Service Konzorciu-
mot választotta a ferihegyi alkalmi taxiszolgáltatás üzemeltetésére.
A Zóna magasabb szolgáltatási színvonalat és egyes esetekben
akár 50%-kal alacsonyabb viteldíjakat ajánlott. A repülőtérnek fize-
tendő fuvaronkénti szolgáltatási díj 450 forintban lett meghatároz-
va. A Zóna ezenkívül a következő szolgáltatásokat ajánlotta pályá-
zatában: 
• Hatékony és egyszerű taxirendelési rendszer
• Reklámanyagok terjesztése és jelzőtáblák kihelyezése
• A taxirendelési rendszer egy éven belüli átalakítása GPS alapúra
• 10 db londoni taxi szolgálatba állítása
• Minden új gépkocsi fekete színű lesz
• Az ülések fejtámlájában képernyők elhelyezése, amelyek turista-
és repülőtéri információkat is közölnek
• és még jó néhány – soha be nem váltott – ígéret…

Szakma-e a taxizás?
„Van cipész, van lakatos és van taxis. Az is egy szakma… Már a vál-
lalkozói tanfolyammal sem értettem egyet! Könyvelés, pénzügy,
adóismeretek, információk, adatok özöne, amire igazán nincs szük-
ség! Nyugdíjas alkalmazottak TB-járuléka. Forgalmi adó vissza-
térítések esetei. Ezek a témakörök mind teljes embert kívánnak. A
taxis az taxis. A könyvelő meg könyvelő.”

Körkérdés taxis cégekhez
1996-ban egy bővebb felmérés jelent meg az akkori taxitársaságok
helyzetéről, létszámáról, üzemelési gyakorlatáról. Néhány érdeke-
sebb megállapítás a statisztikából:

Létszám: a Főtaxi állománya hozzávetőleg ezer főből állt. A
Rádiótaxi 350, a Volántaxi 331 gépkocsival rendelkezett, a Citysek
700-an voltak. A havi tagdíjakat firtató kérdésre néhányan kitérő vá-
laszt adtak. A Főtaxi képviselője szerint náluk a legmagasabb a tag-
díj, de konkrét összeget nem mondott. A Rádiótaxinál 7200, a
Volántaxinál 8344 forint volt a havi tagdíj. A City havonta 8500 fo-
rintból biztosította a fuvarokat. 

Érdekes eltérést mutatott a rendelések számának alakulása. A
Főtaxi és a City szinte egyforma, napi 3500-4000 db fuvart jelzett.
A Rádiótaxinál napi 900-1200 db között volt a fuvarszám, hasonló-
an a Volántaxi 850-950 közvetített fuvarjához.

A telefonos tarifák 1996-ban a következőképpen alakultak (alap-
díj, fuvardíj/km, várakozás/perc):

Főtaxi: 50-60-18
Rádiótaxi: 30-80-20
Volántaxi: 50-89-20
City Taxi: 50-89-18
Yellow Pages Taxi: 30-74-10
(A Yellow Pages Taxi a többi kérdésre nem válaszolt, mert „nem

kívánt beszállni a számháborúba”).

Aki szeret számolni, érdekes összehasonlítást tehet a húsz évvel
ezelőtti, és a mai adatok között. Az akkorihoz képest vajon ma
mennyire éri meg csapathoz tartozni? Hány százalékkal emelked-
tek a tarifák? És a tagdíjak? Mennyivel több most a költségünk? Tá-
jékoztatásként még annyi, hogy ebben az időszakban, 1996 au-
gusztusában egy liter 95-ös benzinért 119 forintot kértek.

Erről írt a Taxisok Világa 2006 augusztusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1996 augusztusában

20 éve történt

VI. Szinyei Merse Pál utca: Felesle-
gesnek tűnő megállási tilalom

VI. Nyugati tér: A felső parkolóból nem lehet
kiállni az új parkolóban várakozók miatt

A Budapest Airport a J portához vezető út mel-
lé toi-toi wc-t helyezett ki a taxisok részére

Folytatás a 39. oldalról
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Helyszín: 2016. június 16. Víghajós John
Bull Pub különterme 
Nagy várakozás, és némi izgalom előzte
meg részünkről a Vállalkozói Klub indítását.

Egy méltánytalanul megszüntetett régi
hagyomány újraélesztését tűztük ki célul.

Hosszú éveken keresztül kiválóan műkö-
dött a VI-os Osztály szervezésében a Fuva-
rozói Klub, mely mindig nagy létszámú
részvétel mellett igazi műhelymunkának biz-
tosított terepet.

Ezt kívántuk most feléleszteni, újra indíta-
ni Vállalkozói Klub néven, ugyanis a fóru-
mot a jövőben az Ipari Tagozat égisze alatt
üzemeltetjük. Az előadások kezdete előtt a
létszám alakulását figyelve igazolva láttuk,
hogy az elképzelés pozitív fogadtatásra ta-
lált, mert a rendezvény végül is teltházas lett.

17 órakor Bodnár István köszöntötte a
megjelenteket, külön kiemelve, hogy ismét
– a kb. két és fél éves kihagyás után – újra-
indul a klubélet, Vállalkozói Klub néven,
majd átadta a
szót Csoltó Gá-
bor úrnak a BKIK
Ipari Tagozat el-
nökének, aki kö-
szöntötte a részt-
vevőket.

Tájékoztatta a
megjelenteket
arról, hogy a Vál-
lalkozói Klub ré-
sze az Ipari 

Tagozat alap-
vető célkitűzésé-
nek, mely sze-
rint: „Szolgálta-
tó kamarát épí-
tünk”. A kamara
az ilyen rendez-
vények révén is
közelebb akar
kerülni a vállal-
kozásokhoz. El-
mondta továbbá, hogy a fórum rendszeres
lesz, a 2016-os évre a megtartáshoz szüksé-
ges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

Az első előadó Borbély László, köz-
úti szállítmányozási szakreferens volt,
előadásának címe: A Rail Cargo
Logistics-Hungária Kft. bemutatása volt.
Üde színfolt volt az előadás, hisz vasútról
régen esett már szó az Ipari Tagozat berke-
in belül.

Elmondta, hogy a Rail Cargo Logistics-
Hungária Kft. a Rail Cargo Logistics–Aust-
ria GmbH 100%-os leányvállalata, és a Rail
Cargo Group tagja.

A cég költségkímélő és környezetbarát
árufuvarozást kínál, vasúton. Ügyfeleiknek
olyan szakemberek segítenek, akik a fuva-

rozás vala-
mennyi aspektusával tisztában vannak. Az
igényeknek megfelelő vasúti fuvarozást
szerveznek, az állomási rakodástól kezdve
az átvevőnek történő átadásig partnereik
rendelkezésére állnak. Kívánság esetén ki-
egészítő szállítmányozói szolgáltatásokat is
nyújtanak. Szolgáltatásaik:

• komplett ajánlatok, fuvarozási útvonal
optimális kiválasztása

• fuvarlevél kiállítása
• futásfelügyelet
• menetrend-információ
• átrakás, áttengelyezés (Záhony)

• raktározás
• vámtechnikai lebonyolítás
• elő- és követő futás megszervezése

• megfelelő gördülőállomány kiválasz-
tása és diszpozíciója

A második előadó: Krunity Milán, a
Waberer’s szállítmányozási üzletág
vezetője volt. 

Az alábbi témákra épült az előadása:
• A Waberer’s számokban
• Budapesti behajtási engedélyek
• E-útdíj
• Ekáer
• Gépjárművezető program
•  Fluktuációt csökkentő akcióink
• Fuvarozási trendek.

Mindkét előadás bővebb tartalma
megtekinthető a BKIK Ipari Tagozat
honlapján, a hírek között.

A hivatalos program befejezése után, a
különteremből mindenki sietett le az étter-

mi részbe, ahol már elkezdő-
dött a tv-közvetítés a foci EB
számunkra első meccséről, az
Ausztria elleni labdarúgó mér-
kőzésről. Sokan maradtak a
meccs végéig, ahol gyönyörű
játékkal 2-0-ás győzelemmel
kezdte meg válogatottunk a
francia „varázslatot”. 

Boldogan mentünk haza a
meccs után, hisz kettős győ-
zelmet arattunk.

A rendezvény igazán ered-
ményes volt. Egyrészt sike-
rült újra indítani a méltatlanul
megszüntetett Fuvarozói
Klubbot, most már Vállalko-
zói Klub néven, egy telt-há-
zas fórum keretében. Más-
részt részesei lehettünk egy
magyar futballcsodának,
hisz csapatunk 40 év után

győzelemmel tért vissza Európa fut-
ball színpadára.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, en-
nek a két rendkívüli teljesítménynek az elő-
készítésében és lebonyolításában.

*********************************
Értesítjük azon kollégákat, akik teher-
fuvarozásban is érdekeltek, hogy a
KÁSZ (Közúti Árutovábbítási Szerző-
dés) 2016. július 1-jétől változott. 

Aki szeretné nyomon követni a vál-
tozásokat, a BKIK honlapján, az Ipari
Tagozat, VI. osztály hírei között meg-
teheti.

I P A R I  T A G O Z A T

KETTŐS GYŐZELEM LETT A VÁLLALKOZÓI KLUB

Krunity Milán előadása

Nagyon sokan hallgat-
ták az ismertetőket

Borbély László előadása
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Hermál József 

(URH 1462)
1956–2016

Hosszan tartó, súlyos betegség
után veszítettük el kollégánkat. A
FŐTAXI taxisai, vezetése anyagi
és erkölcsi segítséggel igyekeznek
enyhíteni a család fájdalmát.

FŐTAXI Zrt. 

Mikola Béla

Gyászolnak a dobókockások!
Tragikus hirtelenséggel, súlyos
betegség után elhunyt kollégánk. 
Életvidám, optimista típus volt,
szerette az életet, a családját, a
munkáját. Kitartással harcolt a
végsőkig, de sajnos a kór legyőzte. 

Nyugodj békében!
6x6 Taxi

Két, régi „törzsgárda” etalon
„kockás” hagyott itt bennün-
ket.

Párkányi Attila

„Pamacs” (ex- 1946) 
1947 – 2016

Nemcsak taxis, de vezető is
volt. Csoportvezetőként segítet-
te beosztottjainak a munkáját,
igyekezett mindenkinek jó ta-
nácsokat adni. Az Üzemi Bizott-
ság tagjaként híd volt a taxisok
és a cégvezetők között. Etikás-
ként rendet tartott. Majdnem
négy évtizedig tartozott a koc-
kások családjához. Az utolsó
időszakban a MAX Taxinál dol-
gozott, de betegsége miatt abba
kellett hagyni a taxizást. 

*
Vorsosi György

(ex 1039)
1955 – 2016

Egy héttel 61. születésnapja
előtt hunyt el. Etikásként tekin-
télye volt, taxisként is tisztelték
kollégái. Mintaszerű családapa,
igazi példakép volt. Méltóság-
gal viselte hosszú betegségét.
Csibészes mosolyát soha nem
felejtjük el. Két évtizedig volt
családtagunk. Később ő is a
MAX Taxinál dolgozott. 

Juhász Péter

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes az „A” válasz. Az eső még a
nappali órákban is az átlagos látási viszo-
nyok korlátozottságát okozza, ezért a taxit ki
kell világítani helyzetjelző lámpákkal és tom-
pított fényszóróval. 
2. Helyes a „C” válasz. A táblakombináció-
val jelzett övezetben a megállásért nem, csak
a várakozásért kell fizetni, ha az a kiegészítő
táblával jelzett napon és időszakban történik.
3. Helyes a „C” válasz. A „Vasúti átjáró
kezdete” táblánál vagy a megállás helyét jel-
ző útburkolati jel előtt meg kell állni, ha a vas-
úti átjárón a folyamatos áthaladásra nincs le-
hetőség.
4. Helyes az „A” válasz. Ha a kiegészítő
tábla időszakot jelöl meg a tilalom csak eb-
ben az időszakban áll fenn.
5. Helyes a „C” válasz. A taxi biztonsági be-
rendezéseinek kötelező ellenőrzése nem
függ a taxis képzettségétől. Az egyébként au-
tószerelői szakképesítéssel rendelkező taxis-
tól sem követelnek szakszerűbb vizsgálatot,
mint a magánautóstól.
6. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése;
„Kapaszkodósáv”. A lassítósáv az úttesten
egy másik úttal való kereszteződés előtt a
többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elvá-
lasztott rész, amely az addig igénybe vett for-
galmi sávból, az ott kialakult sebességgel
történő kiválásra és a továbbiakban lassítás-
ra szolgál. 
7. Helyes a „C” válasz. Más járművel a vil-
lamos-, autóbusz-, vagy trolibusz-megállóhe-
lyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15
méter, utána 5 méter távolságon belül meg-
állni tilos.
8. Helyes a „B” válasz. Járművel (taxival)

másik járművet csak olyan távolságban sza-
bad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az
elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fé-
kezése esetében is – meg lehessen állni.
9. Helyes az „A” válasz. Általában igaz,
hogy az „Előzni tilos” jelzőtábla hatálya alá eső
útszakaszon a manővert nemcsak megkezde-
ni, hanem a már korábban megkezdett előzést
tovább folytatni is tilos. Az adott eset azonban
kivétel, mert a tábla hatálya alatt a gépjármű –
egyéb más kivétel mellett – megelőzheti a két-
kerekű segédmotoros kerékpárt.
10. Helyes a „B” válasz. Ha a taxi főútvo-
nalon vagy más védett úton halad, akkor a ve-
zetőjének nem kell azzal foglalkoznia, hogy a
keresztező út szilárd burkolatú vagy földút. A
jelzőtáblákkal nem szabályozott keresztező-
désnél azonban a másik út útburkolati minő-
ségéről is meg kell győződnie, hogy felismer-
je elsőbbségi jogát vagy kötelezettségét.
Földútnak már nem minősül a másik út, ha a
kereszteződés előtt 50 méternél hosszabb
szilárd burkolattal látták el, vagy a szilárd bur-
kolatú szakaszon másik útkereszteződés van.
11. Helyes a „B” válasz. Az „Útszűkület”
tábla azt jelzi, hogy az úttest szélessége a
megelőző útszakaszhoz képest számottevő-
en csökken. 
12. Helyes a „B” válasz. A gyalogosoknak
nincs elsőbbségük a járművekkel szemben a
villamos-megállóhelynél levő járdasziget és a
hozzá közelebb eső járda között. Azonban –
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Júliusban eljutottam – immár harma-
dik alkalommal – az egyetlen maku-
látlanul tiszta spanyol városba. Nem
hiszitek el, de itt egyetlen csikket,
szemétkupacot, eldobott kólásüve-

get nem láttam.
Nos, nézzük csak, miről is nevezetes ez a város-

ka. Valladolid az Ibériai-félsziget északnyugati részén, az
északi fennsík közepén fekszik. Síkság, amit kisebb hegyek
szakítanak meg, felszínén gyér növényzet található. Átlagos
tengerszint feletti magassága 698 m. A város neve latin–kel-
ta eredetű, azonban összetétele nem teljesen tisztázott.
Több elmélet közül kettő a legelfogadottabb. Az egyik sze-
rint a kelta Vallis Tolitum, azaz „a Vizek Völgye” kifejezésből
származna; a másik a latin Vallisoletum szóból származtatja,
melynek jelentése „Napsütötte völgy”. Ez utóbbi volt ugyanis
a város latin elnevezése a középkorban, amelyből a spa-
nyol vallisoletano (valladolidi) melléknév is származik.

Valladolid város Spanyolországban, az azonos nevű tarto-
mány, valamint Kasztília és León autonóm közösség főváro-
sa. Spanyolország 13. legnépesebb városa, 2006-ban
319 943 lakosa volt. 1601 és 1606 közötti rövid időszakban
Spanyolország fővárosa volt.

A város híres szülöttei: Aragóniai János gironai herceg, az-
tán II. Ferdinánd aragóniai király és Foix Germána fia, a kirá-

lyok közül IV. Fülöp spanyol király, a sokak által ismert José
Zorrilla, spanyol költő, és José Luis Rodríguez Zapatero, spanyol
miniszterelnök. 

A városkában minden elérhető gyalogosan, de több helyi busz-
járata és sok vonala van. Romantikus, szépséges kis városka,

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 30. rész

VValladolid, Spanalladolid, Spanyyol-ol-
orország gyöngyszág gyöngyszszemeeme

Idén áprilisban kezdte meg műkö-
dését az úgynevezett VÉDA Közúti
Intelligens Kamerahálózat, amely-
nek köszönhetően 360 fix és 165
mobil sebességellenőrzési műszert
alkalmaz a rendőrség, elsősorban
a gyorshajtók megfékezésére. Az
első három hónap alatt 15-tel keve-
sebb halálos közúti balesetben 29-
cel evesebben vesztették életüket,
mint az előző év hasonló időszaká-
ban.

A közlekedésbiztonsággal foglalkozó
szakemberek továbbra is állítják, miszerint
a legtöbb súlyos és halálos kimenetelű
baleset első számú előidéző oka a gyors-
hajtás. Ez azonban félreérthető, ugyanis
ebbe a körbe sorolják a relatív gyorshaj-
tást is, ami nem azonos a hétköznapi érte-
lemben vett sebességtúllépéssel. Előbbi-
be ugyanis az is beletartozik, ha nem az
út- és látási viszonyoknak, forgalmi hely-
zetnek vagy a vezető által elvárható legkö-
rültekintőbben vezette gépjárművét a so-
főr, ami nem azonos azzal, ha valaki lakott
területen 50 kilométer helyett, mondjuk
100-zal száguldozik.

Az Országos Rendőr-főkapitányság

(ORFK) által kiadott közlemény szerint:
2015. április 1. és 2015. június 30. között
126 közlekedési balesetben 144 ember
vesztette életét, míg 2016 ugyanezen idő-
szakában 111 esetben 115-en haltak meg
az utakon. Tavaly április, május és június
hónapokban 1423-an, míg az idei máso-
dik negyedévben 1287-en szenvedtek sú-
lyos sérülést közlekedési balesetben. Ez
azt jelenti, hogy 15-tel kevesebb halálos
kimenetelű közúti balesetben 29-cel keve-
sebben vesztették életüket, mint az előző
év hasonló időszakában. A súlyos balese-
tek következtében 136-tal kevesebben sé-
rültek meg. Mindez azért érdekes, mert a
VÉDA rendszer telepítésének szükséges-
ségét pont azzal magyarázták a rendésze-
ti szakértők, hogy a kamerák telepítésével
érhető el a súlyos és halálos kimenetelű
közúti balesetek számának csökkenése.
Európai uniós vállalása Magyarországnak,
hogy 2020-ig a korábbi esetek számát a
felére csökkenti, míg 2050-re igyekszik
ezek számát nullára redukálni.

A VÉDA rendszer 14,5 milliárd forintba
került, ami első hallásra kissé soknak tűn-
het, ám azt sem szabad figyelmen kívül
hagyni, milyen eredményes. Ha csak a ko-
rábbi számokat vesszük alapul, akkor is

megérte, hiszen 15-tel kevesebben vesz-
tették életüket az utakon, nem is szólva a
kevesebb sérültről. Nem mellesleg az első
három hónapban 79 ezer 332 közigazga-
tási bírság határozatot kézbesítettek a
közlekedési hatóságok. Ha azt vesszük
alapul, hogy a közigazgatási bírság alap-
összege a 30 ezer forint, akkor nem nehéz
kiszámolni, hogy minimum 2 milliárd 379
millió 960 ezer forint büntetési bevételhez
jutott az állam – hangsúlyozom még egy-
szer, az állam és nem a rendőrség. Ha ezt
a tendenciát vesszük alapul, negyedév
alatt közel 2,5 milliárd forintot hozott a
„konyhára”, akkor másfél év alatt vissza-
hozta a ráfordítást, ettől kezdve pedig
„profitot”, bevételt termel az állami költ-
ségvetésnek. És ezt csak a minimális bír-
sággal számolva. Nyilván ebből lehet a
legtöbb, de a magasabb értékű bünteté-
sek a végösszeget is növelik.

Konklúzió: megérte a VÉDA alkalmazá-
sa, hiszen kevesebb a sérült, kevesebb a
halott, és még jól is jövedelmez. Nem vé-
letlen, hogy a közlekedésbiztonsággal
foglalkozó szakemberek további kamerák
telepítését tervezik. Ettől remélik ugyanis
a 2050-es cél elérését.

k.z.t. 

Csökken a balesetek száma, kevesebb halálos áldozat

Három hónap alatt 2,5 milliárd forint bírság
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melynek köze-
pén egy álom-
park, a Par-
quendel 
Campo Grande

található, egy szép
tóval és mindenfé-
le vízimadárral.

Ezenkívül min-

denféle állatka
él a parkban, szabadon császkálnak, egy-egy jó falat reményé-
ben egészen közel mennek a látogatókhoz. Csodálatos pávákat
is láttam, és szerencsém volt, mert az egyik hím pont az orrom
előtt „páváskodott”. Van Valladolidnak egy nagy hiányossága:
nincs tengerpartja, amit a lakos-
ság igen-
csak saj-
nál, de
m e g o l -

IVECO üzemanyagtartály,
1065 literes, ezeket szállítjuk
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dották a sarkalatos
problémát. A folyó-
parton ugyanis kiala-
kították a playa-t, az-
az a homokos ten-
gerpartot, teraszos,
kiülős, hangulatos
kávézókkal, és spor-
tolásra alkalmas elég
nagy területekkel. An-
nak ellenére, hogy
Valladolid északabbra
található az ország tér-
képén, azért teljesen
spanyolos, itt is meg-
tartják a sziesztát. Dél-
után kettőtől ötig be-
zárnak a boltok, és em-
ber legyen a talpán, aki
egy kávét tud inni vala-
melyik esetleg nyitva
tartó kávézóban.

A város – mint előbb
említettem – elképesztő-
en tiszta. Minden
egyes nap korán reggel
egy tisztaságért felelős
cég hatalmas víztartá-
lyos autóival végigjár-
ja a városka utcáit, és
erős vízsugárral kitisz-
títja a legkisebb mel-
lékutca, legkisebb
zeg-zugát is. 

Nem csak Spa-
nyolország legtisz-
tább, hanem legszor-
galmasabb városa is. Ter-
mészetesen a délutáni szi-
esztát ne gondoljátok, hogy
lustaságból tartják be. Ezt
az itteni délután 39-42 fo-
kos forróság indokolja.

A város csodálatos neve-
zetessége, amelyet lát-
ni kell: a National Sculpture
Museum, amely a spanyol
kulturális minisztériumhoz

tartozik, tehát nem egy-
házi in-

tézmény. Szobrok, festmé-
nyek tárháza, a 13. sz.-tól a19.
sz.-ig átölelve a korok művésze-
tét. Sajnos nem volt túl sok
időm tekeregni, mert a spanyo-
lok július 25. és augusztus 25.
között veszik ki a rendes éves
szabadságukat, és nagyon sok
gyár, üzem bezár erre az időre.
Így sietni kellett az áru lerako-
dásával. Így hát igyekezni kel-
lett, annál is inkább, mert esté-

re elhatároztuk, hogy
megkóstolunk egy
igazi spanyol vendég-
lőben, egy igazi spa-
nyol paellát, azaz spa-
nyol rizses húst.

És mivel nyár van, és
nekünk is ki kell ven-
nünk az éves rendes
szabadságunkat, hát
igencsak igyekeztünk…
Hazafelé.

Kívánok nektek bal-
esetmentes utat, remek
nyarat, és felejthetetlen
nyári élményeket.

Nemsokára újra jelent-
kezem.
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Egy átalányadózó taxis egyéni vállalkozónak 
évente legalább

15
bevallást kell elektronikus úton teljesítenie az 

állami adóhatóság felé. Ha alkalmazottat is 
foglalkoztat, akkor 27-et.

Mégpedig lehetőleg határidőben...



 

 

A KAMIONSULI 2016. szeptembertől Taxisoknak 1 NAPOS
továbbképzési tanfolyamokat indít az ország egész területén
igény és megfelelő létszámú jelentkező esetén.

Az előző években már megszerzett kb 10.000  taxi-vezetői képesítés
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