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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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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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ti. A vádlott szerencséje, hogy a taxis élve
megúszta a támadást, így a tettes a legsúlyo-
sabb felelősségre vonást elkerülheti, ám így

is minimum tíz évet rács mögött tölthet. Az
első fokú ítéletig azonban még pár hetet vár-
ni kell, ugyanis a bűnjelek egyelőre nem ér-

keztek meg a Budapest Környéki Törvény-
székre – derül ki a hírügynökségi jelentés-
ből. k.z.t.

4

New Yorkban a Nissan NV200-ast választották hivatalos
taxinak, és ennek megfelelően ezt a típust támogatja a
városvezetés árban is, ám az egyik amerikai gyártó, egy
támogatási lehetőséget kihasználva, mégis olcsóbb al-
ternatívát kínál a japán kisbusznál. Az AM
General egyik legismertebb terméke a
Hummer. Taxi-koncepcióját már 2012-ben
bemutatták, az MV-1 Empire névre keresz-
telt járművüket csak most dobják piacra.

Az autómonstrum nem egy kifejezetten kellemes vizu-
ális látvány, azonban rendkívül praktikus, és ami a lé-
nyeg, relatíve olcsó. Az MV-1 alapvetően 33 ezer dol-
lárba kerül, ami 3-4 ezerrel több, mint a Nissané,
azonban az AM által gyártott kocsi alkalmas kerekes-
szék befogadására is. A taxit az alapoktól úgy tervez-
ték és fejlesztették, hogy a mozgássérültek mindenfé-
le korlátozás nélkül használhassák, míg hagyományos
taxi esetében egy ilyen átépítés 10-20 ezer dollárba is
kerülhet. New York állam ezt azonban támogatja, au-
tónként 14 ezerrel, ami az átépítés költségeit nagyjából
fedezi is. Az MV-1 esetében azonban erre nincs szük-
ség, viszont ugyanúgy jár támogatás, tehát az autó ára
máris csak 19 ezer, ezzel pedig jóval olcsóbb, mint a
Nissan. New York City önkormányzata továbbá 50 cent-
tel támogat minden egyes fuvart, ha a taxis mozgássérültet szállít,
ami első hallásra ugyan nem sok, azonban egy év alatt komoly ösz-
szeg gyűjthető belőle. Az AM General további 50 centtel toldja meg
az első 25 vásárló támogatását. A gyártó szerint ebből az első év-

ben, akár 7800 dollár is begyűjthető. Ha
ezt is levonjuk a vételárból, akkor 11800
dollárba kerül csak a cég első taxija, ami
több mint versenyképes. Az összeg nagyjá-

ból 3,4 millió forint, ami egy ilyen járműért nemcsak az USA-ban szá-
mít méltányos árnak. A gyártónak természetesen ehhez szüksége
van a támogatási rendszerre is, éppen ezért már
t ö b b

nagyvá-
rosban, többek között Washingtonban is tárgyalnak a helyi

városvezetéssel a részletekről. A városvezetők – úgy tűnik – hajlanak
a hazai gyártmányú gépkocsik támogatására. Ha ez széles körben el-
terjed, a Nissan komoly piaci részesedésvesztést könyvelhet el e te-
rületen. Cash

3,5 millió forintért beszerezhető az autómonstrum

Hummer tHummer taxik az amerikaxik az amerikai piaconai piacon

A pesti taxisok többsége nagy
örömmel vette tudomásul a
majd három évvel ezelőtt beve-
zetett taxirendeletet, miszerint
minden pesti taxi sárga, minősí-
tett szabadjelzővel van ellátva.
Ezzel szemben – napjainkban –
teljes a káosz a budapesti sze-

mélyszállításban. Sárgított,
nem sárgított, szabadjelző-
vel, szabadjelző nélküli au-
tók szolgáltatnak a fővá-
rosban.

Megpróbáltam táblázat-
ban összefoglalni a jelen-
legi helyzetet. Ki kell

emelni, hogy az enge-
déllyel rendelkező és
az engedéllyel nem
rendelkező sárgított,
sárga rendszámos ta-
xik mellett vannak ér-

vényes személyszállítási enge-
déllyel rendelkező sárga rend-
számos, nem sárgított és fehér
rendszámos, nem sárgított sze-
mélyszállító vállalkozók.

Tóth Tibor 

Teljes a káosz a budapesti személyszállításban

A taxi oldalán a Minősített budapesti
taxi szerepel. Ám a szabadjelző nem
engedélyezett, így viszont nem szolgál-
tathatna a fővárosban. Hab a tortán,
hogy az autó sérült
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(2. rész)
A tavaly Haltenberger Samu-díjjal ki-
tüntetett Ádám Józsefet és Csepregi
Tamást követően, ragaszkodva az
abc-sorrendhez, e havi számunkban
Forgó Bélát mutatjuk be olvasóink-
nak.

Forgó Béla TaxiPlus
• A honvédség után egy darabig teherautót
vezettem, ám nagyon nem tetszettek a kö-
rülmények, így változtatni akartam. A ’80-as
években slágerszakma volt a taxizás, ezért
ide bekerülni sem volt túl egyszerű. Én
azért megpróbáltam, és ’81 április elsején
fuvarozni kezdtem a Volán Taxinál. Amikor
erről az időszakról beszélek, azt szoktam
mondani, hogy ezt én áprilisi tréfának szán-
tam, ám idővel ez lett belőle. 
• Akkoriban a Volánhoz bekerülni csak na-
gyon nagy protekcióval lehetett…
• Nekem volt, ezért sikerült. A Volán Taxinál
egy speciális gebin-rendszerben üzemeltek
az autók. Az előforduló hosszabb javítások
idejére – törés, motorgenerál stb. – a cég
segített a taxisoknak abban is, hogy ne ma-
radjanak jövedelem nélkül az ilyen időszak-
ban. Ezt azért mondtam el, mert talán egy
fél év telt el belépésemet követően, amikor
összetörték a kocsinkat. Én pedig az előbb
említettek okán, felkerültem a diszpécser-
központba, ahol meg is ragadtam. Párhuza-
mosan új munkámmal, persze taxiztam is.
Ahogy teltek az évek, sok minden egyébbel
is foglalkoztam. Oktattam, továbbá marke-
tinggel és egyebekkel is próbálkoztam. 
• Meddig voltál a Volánnál?
• Egészen addig, amíg a magántaxit 1982-
ben meg nem engedték. Ekkor váltottam,
és elmentem maszeknak. Miután a privát
szektorban, az első években a forgalmazás
CB-rádión zajlott, egy barátommal kimen-
tünk Münchenbe, ahonnan behoztam egy
Stalker IX-est. Amikor megvolt a rádió, nem
sokkal később beléptem a Budába. Nem
voltam alapító, de azért már az elején ott
voltam. Miután fejlődött a cég, nőtt a hívás-
szám is. Ezért egy pár hónap múltán, itt is
beültem a központba, diszpécserkedni.
• Akkoriban ez még önkéntes alapon
ment. Mindenki vállalt bizonyos mennyiségű
szolgálatot ingyen, a közösség érdekében. 
• Igen, de a gyakorlatban, ha valakinek eh-
hez nem volt kedve, én bementem helyette.
Egy idő után ezek a cserék állandósultak,
és többnyire fix emberek dolgoztak a köz-
pontokban. Volt egy-két olyan kolléga, talán
szabadnap-felváltónak lehetne őket nevezni,
akik beültek olyankor, ha nem volt más
megoldás. Aztán így nyomtuk. 
• Éjszakáztál?
• Nem, többnyire nappalos voltam.
• Annak idején a nappalosok többnyire citys-
nek mentek, az éjszakások meg budásnak. 

• A címekben is így volt. A citysek
voltak a „hangyaszorgalmúak”, a
budások a „vagányabb éjszakások”.
Aztán jöttek a különféle változások, a
rendeletek, az új cégek, és egyre ja-
vult a helyzet. Én mindig olyan köz-
pontban dolgoztam, ahol nagyon
ment. ’82-től ’87-ig a Budában vol-
tam, majd a Főtaxi következett ’92-ig.
Az egy más világ volt, más szokások-
kal kellett megismerkedni. Mikor be-
lecsöppentem úgymond a sűrűbe,
azt el sem tudom mondani. Órákig
ment el egy-egy cím, papíralapon.
’92-ben megalakult az „eredeti”
Tele5 Taxi. Amit a Szenci Szabó Jani
alapított és a Balogh Tibi volt a ma-
nager. Szép időszak volt ez is, ám
amikor megtörtént az ún. „rendszer-
váltás” – talán minden akkor taxizó
tudja, mit nevezek ennek –, akkor
eljöttem, és következett a Rádió Ta-
xi. Ott 2009-ig voltam. Majd ismét
végigéltem egy rendszerváltást. Vet-
tem a kalapom, és 2009 júliusától
dolgozom a TaxiPlusnál. Itt szintén
az alapokról kellett indulni. Egyéb-
ként 2009. június 28-at tekintette
az azóta sajnos elhunyt Oláh Attila cége
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sok, éttermesek, stb. 100 forint helyett fuva-
ronként kaphatnak 300-at is, akkor azt a te-
lefonszámot fogják hívni, ahonnan ezt a ma-
gasabb ajánlatot kapták. Az ilyen nagyobb
„pacsipénzt” kínáló cég büszkélkedhet,
hogy lám milyen ügyes a managere, ám a
számlát ez esetben is a taxis fizeti a tagdíj-
ban, vagy másképp... 
• Eltűntek a ’80-as években még természe-
tesnek tartott kiállási díjak is. A taxis „üres”
órával megy a megrendelőért, és hosszú
perceket vár, szintén ingyen…
• A taxis plusz-szolgáltatást nyújt az utas-
nak azzal, hogy nem kell kimennie az utcára
taxit vadászni, vagy elsétálni a legközelebbi
drosztig. Ezért – ha egy maximált összeget
is, de – fizetni kellene. Én e mellett lennék,
de erre már nincs esély. A dolog az ingye-
nes kiállással ment el, ami jó ötletnek tűnt
arra, hogy ez vagy az a cég elhozza a meg-
rendelőt a másiktól, ezzel az „okos” ajánlat-
tal. A marketing-ötlet mára kőbe vésett, vál-
toztathatatlan utasjog lett. 
• Mi lenne például azzal a szállodával,
melynél nem adnának „pacsit” a taxisok, sőt
oda sem mennének? Előbb utóbb a londi-
ner bármit megadna azért, hogy a vendé-
gek igényét ki tudja szolgálni. Még a végén
ők „pacsiznának”… 
• Az lenne az ideális, ha senki sem adna.
De ez sem kivitelezhető, mert rivalizálnak
egymás között a társaságok. A pacsit, a
visszapörgetést, a honorálást, amivel a
megrendelőt jutalmazzuk, ha tőlünk rendel
taxit, csak egységesen lehetne megszüntet-
ni. Ez a taxisoknak is jól jönne, mert mint
mondtam, ezt is ők fizetik ki. 
• Tavaly ősszel bizonyos időszakokban na-
gyon nehéz volt taxit hívni. Úgy tűnt, vissza-
jön a ’70-es évek taxis aranykora. Ugyanak-
kor nem jó, ha a megrendelő egyáltalán
nem kap autót, vagy túl sokat kell várnia rá. 

• Hogy nem volt taxi, az szerintem két na-
gyobb okra vezethető vissza. Az egyik, a
szigorítások miatt kiesett sok autó. A másik,
hogy a jelenlegi tarifával magasabb bevétel-
hez jutnak a kollégák, és többet tudnak ha-
zavinni. Innentől kezdve nem kell 12-15 órát
a kocsiban ülni, csak mondjuk nyolcat, tízet.
Ezek az okok összeadódhattak.  
• Korábban, a múlt század ’ 70-es, ’80-as
éveiben, az volt az elvárás a taxisokkal
szemben, hogy nappalosként, vagy éjsza-
kásként legalább egy csúcsot csináljanak
végig. Aki valamilyen okból egyedül volt az
autón, az sok esetben csak ekkor jött ki.
Közben haza, vagy strandra ment. Megvál-
toztak a szokások…
• Meg. A délutáni csúcsot, amikor viszony-
lag több a megrendelés is, szerintem in-
kább a közlekedés lassulása okozza. Az éj-
szaka pedig teljesen megváltozott. De ezen
belül is más a péntek-szombat, vagy a többi
nap. A kedd a leggyengébb. Aztán az is
kérdés, mit nevezünk csúcsnak? Mert ugye
a megrendelések számát és a kint lévő taxi-
sokat kell valahogy arányba hozni.  
• Van változás egyéb is. Például a címkere-
sés. A fiatalabb kollégák lassan nem tudják
a térképet használni, mert ugye minek, ott a
GPS.
• Néhány éve még, amit nem tudtunk, azt
kitérképeztük. Meg se mertük kérdezni a
csövön, hogy hol van ez, vagy az. A taxisok-
kal kapcsolatos minőségi romlás kezdetét
arra az időre teszem, amikor a ’90-es évek
elején a munkanélkülieket elküldték taxis-
nak. Budapesten volt időszak, amikor 20
ezer fölött volt az ebből a foglalkozásból
élők száma. Most ott tartunk, hogy nincs
képzés, ami meg van, az nem az. A jelölt
nem tud igazán taxizni, csak dolgozik, mert
pénzt akar keresni. Ez a minőség rovására
megy, és ebből aztán vannak gondok. Az

utcákat, tereket, intézményeket sokan nem
ismerik. Az új technikai eszközök csak butít-
ják az embereket. Hasznosak, de előzete-
sen megszerzett tudás nélkül nem fogják az
új kollégák jól használni őket. Egyszer egy
kollégának elromlott a GPS-e. Én mellégu-
rultam és azt láttam, hogy forgatja az ölé-
ben a térképet abba az irányba, amerre
menni szeretne. Mint ahogy azt a GPS-től
megszokta. Ha nem látom, nem hiszem el. 
• Régebben a telefonos és a diszpécser is
ismerte a várost, mint a tenyerét. Úgy vették
fel, és úgy adták ki a problémásabb címe-
ket, hogy tudták, hol a csapda benne. Most
meg néhány helyen olcsó, sok esetben köl-
csönzött munkaerőt alkalmaznak, akik a
szakmát nem ismerik…
• Ez régebben, és most is csapatmunka.
Ahogy azt meséltem, a kezdetekben papír-
alapon dolgoztunk. Csak jeleket írtunk rá,
mert félszavakból is értettük egymást. Aki
felvette a telefont, és aki kiadta a címet, tud-
ta miről beszél. Mivel gondolatban együtt
voltunk teljesen, az utas bizonytalanságát is
eloszlattuk. Ez az, ami most egy kicsit hi-
ányzik. A technikai fejlődés abba az irányba
viszi a központokat és a taxisokat, hogy
nem is kell gondolkodni, nem kell megta-
nulni dolgokat. Ezek a rendszerek már fel
vannak töltve nagyon komoly adatbázissal,
és amikor te kérsz egy autót mondjuk a Mű-
csarnok oldalához, amit ugye nem lehet ut-
ca-házszám szerint megadni, a gép erre is
talál megoldásokat, helyetted is. Ugyanis,
ha egyetlen egyszer is kértek olyan helyre
taxit, amelyet pontos cím szerint nem lehet
meghatározni, akkor azt rögzítjük a rend-
szerben. Így, ha bármikor kérnek autót még
egyszer oda, azt a gép „feladja”. 
• Ez nem azt jelenti, hogy előbb-utóbb rá-
tok nem is lesz szükség? Egy ideig még
volt munkanélküliekkel meg lehet oldani a
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A Tanú című film egyik elhíresült mondása, miszerint: „Pelikán elv-
társ! A nemzetközi helyzet fokozódik!” – igaznak tűnik az Uber fuvar-
szervező szolgáltatással szemben is. Az Amerikai Egyesült Államok-
ból induló kezdeményezés ma már az egész világon jelen van, s ahol

megkezdi működését, ott előbb-utóbb heves ellenérzést vált ki a ha-
gyományos személyi fuvarozást végzőkből. Eleddig a tengerentúlról
és az öreg kontinensről lehetett tiltakozásokról, demonstrációkról
hallani, azonban az újesztendő első heteiben Afrika és Ázsia is hang-

ját hallatta.  
Kenyai taxisofőrök azt kérték február elején a kor-

mánytól, hogy tiltsa be az Uber közösségi személyszál-
lító szolgáltatást, amely olcsó fuvardíjai miatt az afrikai
országban is egyre népszerűbb. Josphat Olila, a kenyai
taxisok egyesületének elnöke azt mondta: amennyiben
a kormány nem tesz semmit a helyzet megváltoztatásá-
ra, sofőrjeik és a taxi-tulajdonosok demonstrálnak az
Uber ellen. Mwangi Mubia, az egyesület szóvivője kifej-
tette: az Uber olcsó viteldíjai miatt csaknem négyezer
taxis veszítheti el megélhetését.

Néhány hete több tucat taxis tüntetett a Costa Rica-
i főváros, San José különböző pontjain, és a közép-

Négy földrészen tiltakoztak az új szolgáltató ellen

Nemzetközi Uber-ellenes hangulat
Az Uber Amerikában indította el a személyi fuvarozás konkurenseként szolgáltatását, mára azonban ezt több földrészre
kiterjesztette. Ahol megjelennek, a taxisok kivétel nélkül tiltakoznak, s ennek egyre durvább módon adnak hangot. Leg-
utóbb már Afrikában és Ázsiában is felléptek ellenük, hogy az európai, köztük hazai tiltakozásokat se feledjük. Úgy tűnik,
az Uber mindenhol ellenérzéseket generál, ahol csak megjelenik.
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szellemi erőfeszítést nem igénylő gomb-
nyomkodást, de aztán nem az applikációk
kora következik?
• Bizonyos értelemben ez a jövő, ez így va-
lószínűleg egy kihalóban lévő foglalkozás.
De szerintem mindig lesznek olyan emberi
szituációk, melyet a gépek nem tudnak
majd megoldani. Tovább megyek, mindig
lesznek kezdők, satöbbi. De jelen pillanat-
ban, ha megnézel egy igazi diszpécsert, ne-
ki komoly helyismerettel kell rendelkezni, is-
mernie kell a vonatkozó jogszabályokat, a
cég belső szabályait, specialitásait. Ismer-
nie kell a KRESZ-t. és a pénzügyi szabályo-
kat, vagy akár a talált-tárgyak kezelését is.
Tehát nagyon sok mindent. Ezt teljesen
nem lehet technikával kiváltani. 
• Az új kormányrendelet ismeretfelújító
képzést és vizsgát ír elő a taxisoknak
KRESZ-ből. Ám sem a telefonosoknak, sem
a diszpécsereknek nem kell számot adni
pillanatnyi tudásáról. Őket ki képzi?
• Ez általában úgy működik, hogy a tapasz-
taltabb kolléga pártfogása alá veszi a kez-
dő, de ezen a pályán elhelyezkedni kívánó
munkaerőt. Kiderül pár nap alatt, hogy egy-
általán alkalmas-e erre, vagy nem. Nyilván
kommunikációs képességekkel és egyebek-
kel is rendelkeznie kell a jelentkezőnek. Én
azt gondolom, hogy aki egyáltalán bejön, és
kipróbál egy ilyen jellegű munkát, annak a
80-90%-a önmagától elmegy a feladat ösz-
szetettsége miatt. Így, bár ezt nem szép do-
log kimondani, és senkit sem akarok meg-
bántani, de a maradékkal kell gazdálkodni.
Ami azt jelenti: lehet, hogy egy-két hét múl-
va még nem fog önállóan dolgozni, hanem
csak egy hónap múlva. Lehet, hogy sűrűb-
ben fog segítséget kérni a tapasztaltabb
munkatársaktól, de azért már dolgoznik. Ez,
ahogy azt az előbb már mondtam, csapat-
munka. Tehát például, ha átkiabálnak neked

a túloldalról, hogy árajánlatot kérnek innen-
oda, akkor muszáj segíteni. Azért azt nem
tehetem meg, hogy az utast annyi ideig tart-
sa a telefonos vonalban, amíg egy számító-
gépes program kalkulációját megnyitja, és
az elkezdi a tervezést. Az utast nem lehet
ennyi ideig a vonalban tartani. A speciális
kérésekre ugyanez vonatkozik, nem tudják
a rendszerek mindegyiket kezelni. Vagyis
összedolgozunk, attól függetlenül, hogy ki
milyen feladattal ül a központban. 
• Amikor diszpécser lettél, cetlikre írták a
megrendeléseket, melyeket a telefonosok
odadobtak a cső végén ülőknek. Akkor a
csúszda „feltalálása” is forradalmi megol-
dás volt. De talán lazább időszak volt…
• Igen, de akkor a taxisok szakmailag kép-
zettebbek voltak. Én például feldobtam egy
címet, mondjuk vegyünk egy egyszerűbbet,
Erzsébet tér, a Kempinski. Nem kellett hoz-
zátennem házszámot, már nyomtak rá. De a
bonyolultabb címek is azonnal elmentek,
magyarázat nélkül. Aztán, az idő múlásával
elkényelmesedtek a taxisok, és a korábbi
szöveghez egyre többet kellett hozzátenni.
Ma pedig még több infót kell adni, mert a
felkészültsége a kollégáknak kopik. Koráb-
ban, azért, hogy egy adott időintervallumon
belül minél több címet ki lehessen adni, rö-
vidítettem. Amin lehetett derülni is. Például,
ha azt mondtam: „Vörösmalom”, tudták rög-
tön, hogy a Moulen Rouge-hoz rendelek.
Vagy a Volán Taxinál volt kollégám, aki a Fe-
hér Galambot mindig „Weiss-tubi”-ként
dobta fel. A Márványmenyasszony nagyon
hosszú szó, időigényes kimondani, és ha el
voltam havazva, mert sok címet kell kimon-
dani a hagyományos rendszerben, akkor e
helyett a „Kőarához” kerestem autót. Amit
azért minden taxis értett korábban. Éveken
keresztül a VIII. kerület, „Anyós” utcát do-
báltam, ami ugye rendes nevén a Sárkány

utca. A taxisok ez esetben is tudták, hova
szól a megrendelés valójában.
• Ez is megszűnt a tabletek korával. Most
nincs humor, a taxis csendben várja jó
sorát…
• Az, hogy nem lehet beszélni, jó is meg
nem is. Mert a fuvaros többnyire egyedül ül
a kocsiban. A régi rendszerben érezte, hal-
lotta a környezetét. Tudta hol van fuvarigény,
dugó, vagy baleset. Értesült a kollégáktól
mindenről, ami a városban történt. Része
volt a pillanatoknak. Most pedig a nagy né-
maság veszi körül. Nem tud az utasforga-
lomról semmit. (Kiöntött az Opera, integet-
nek a reptéren stb.) Nem hallja azt sem, ha
egy baleset miatt érdemes kerülni. Ám ezek-
nél szerintem fontosabb, hogy nem tanul a
taxis menet közben. Például egy éjszaka ki-
adok mondjuk négyezer címet. Ez nem ke-
vés, de csináltam már többet is. Tegyük fel,
te végigdolgozod azt a 12 órát. Hallod és ta-
nulsz belőle. Amikor nem tudtam eladni pél-
dául egy címet és esetleg másképp keres-
tem oda, azt is megtanultad. Mert óhatatla-
nul hallottad. Azt szoktam mondani, hogy a
diszpécserközpont minden cégnek a lelke.
Hozhatsz akármennyi címet, vagy taxist, ha
nem hangolod össze ezt a két dolgot, akkor
baj van, vagy lesz. Ha szimbolikusan akarjuk
mondani, akkor én azt mondom, egy élére
állított fémpénz tetején áll a diszpécser, és
tartja a balansztot. Ha ez eldől az egyik ol-
dalra, agyonüti az utast, ha másik oldalra,
agyonüti a taxist. Egyik se jó. A taxisok közül
egyiket se bántom. Én is voltam kezdő, én is
térképeztem, csak nálam három hónap alatt
szétment a térkép, mert használtam. Belát-
ható időn belül, a vezető nélküli autók korá-
ban ez utóbbit már érteni sem fogják, mert
se taxis, se diszpécser nem lesz…
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-

amerikai országban szerintük illegálisan működő Uber cég közele-
dési szolgáltatásának felfüggesztését követelték.

A La Prensa Libre újság szerint fennakadások voltak a közúti köz-
lekedésben, különösen az elnöki hivatal közelében lévő Zapotéban,
mivel az utakat hosszú sorokban taxisok foglalták el. A demonstráci-
óval kapcsolatban a Taxisofőrök Országos Szakszervezetének elnö-
ke, Rubén Vargas azt nyilatkozta, hogy ennek a fontos akciónak a
célja nem a közúti közlekedés megbénítása, hanem az Uber vállalat
elleni békés tiltakozás. A szakszervezet ragaszkodik hozzá, hogy a
kormányzat blokkolja az Uber digitális platformját, amin keresztül
kapcsolatba léphetnek a taxisofőrök és az utasok, és büntessék
meg azokat az alkalmazottakat, akik a vállalat közlekedési szolgálta-
tását bonyolítják.

Az Uber több éve jelen van Izraelben, de nem közösségi szolgál-
tatóként működik, hanem hagyományos taxikat üzemeltet. A cég az
utóbbi időszakban politikusoknál lobbizott, hogy módosítsák az izra-
eli jogszabályokat. A hatályos jog ugyanis tiltja, hogy magánszemé-
lyek személyszállításért pénzt kérjenek, sőt még az utazás költsége-
inek részleges megtérítése is tilos. Ez gátolja több, közösségi közle-
kedéssel foglalkozó internetes szolgáltatás megjelenését is. Mindez
komoly vitát váltott ki még a kormányülésen is. Mint érzékelhető, egy-
re erősebb befolyással bír e testületben is az Uber.

Ázsiában négy ország, hat taxitársasága fogott össze, hogy egysé-
gesen lépjen föl az internetes konkurencia ellen, mivel elégedetle-
nek a jogszabályokkal. A személyszállítók egyidejű forgalomkorláto-

Fizetésre kötelezték az Ubert
A párizsi döntőbíróság 1,2 millió eurós büntetést szabott ki az inter-
netes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber franciaországi leányvál-
lalatára, az UberFrance-ra a sofőrjeivel való kommunikáció hiányossá-
gai miatt. Az egyik taxis szakszervezet, a Taxisok Nemzeti Szövetsége
(UNT) nyújtott be panaszt a döntőbíróságnál azt állítva, hogy az Uber
nem foglalt egyértelműen állást abban, hogy sofőrjei parkolhatnak-e
nyilvános helyen utasra várakozva, miközben nincs megrendelésük.

A francia legfelsőbb bíróság tavaly májusban megerősítette azt a
2014 decemberében kimondott ítéletet, miszerint a közösségi sze-
mélyszállító szolgáltatást nyújtó autóknak két utazás között garázsba
kell vonulniuk, ha nincsen előre megrendelt fuvar, azaz nem körözhet-
nek utas után kutatva, az kizárólag a taxisok joga.

Az UNT a párizsi döntőbíróságon bebizonyította, hogy az Uber
France és a másik alperes, a Hollandiában bejegyzett Uber BV a két
ítélet között eltelt hónapokban – 2015 januárjától 2015 áprilisáig –
nem tett egyértelmű ajánlásokat sofőrjeinek a körözést illetően, ép-
pen ellenkezőleg, arra ösztönözte a sofőröket, hogy a nagyobb keres-
lettel bíró övezetekben várakozzanak, és vegyenek fel utasokat úgy,
hogy két út között nem vonultak garázsba. A döntőbíróság ezért arra
kötelezte az Uber France-ot, hogy fizessen 1,2 millió eurót az UNT-
nek.
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2015 májusában a taxis szakmai –, és ér-
dekképviseletek levélben fordultak a Mi-
niszterelnökhöz és kérték a segítségét, arra
vonatkozóan, hogy közel 6 éves egyeztetés
után, két évvel a 31/2013(IV.18.) Főv. Kgy.
taxirendelet elfogadása után, a Kormány
egy korszerű rendelettel teremtse meg a
személyszállítási szolgáltatás szigorú felté-
telrendszerét, amely valamennyi piaci sze-
replőre egyaránt vonatkozik. 

A Fidesz frakció támogatásával két hóna-
pon belül megszületett a 176/2015. Kor-
mányrendelet, ami 2015. augusztus 7.-től
jelenleg is hatályos. A tisztességes vállalko-
zók azt hitték, hogy a Rendelet
hatályba lépése után mindenki
komolyan veszi Magyarország
Kormányának a döntését. Nem
így történt. 

Az eltelt közel fél év alatt ki-
derült, hogy vannak olyan piaci
szereplők, mint az UBER appli-
kációt működtető szolgáltató,
és azt használó sofőrök, akik
nem tartják be Magyarország
törvényeit! A tevékenységük
végzéséhez szükséges enge-
délyeket nem váltják ki!

A szakmai szervezetek az el-
múlt 6 hónapban folyamatosan
jelezték a hatóságok számára

az egyre érzékelhetőbb jogsértéseket, és
az engedély nélkül tevékenykedők egyre na-
gyobb térnyerését, de érdemi válaszokat
nem kaptak.  Határozott lépések nem tör-
téntek az illegális szolgáltatók visszaszorítá-
sára. Ellenkezőleg, az UBER egyre bátrabb,
a gyanútlan médiát használja fel sikereinek
szócsövéül.

Elfogyott a türelme azoknak a taxis vállal-
kozásoknak, akik azt hitték, hogy a magyar
hatóságok érvényt is tudnak szerezni a Ma-
gyar Kormány döntéseinek. 

Elfogyott a türelme azoknak az igazukért
jelenleg is demonstráló taxisoknak, akik

már a taxis szakmai szervezetekben sem
bíznak. Ők vannak most az utcán. Ők, így a
saját lehetőségeikhez mérten tiltakoznak,
mert megelégelték a tesze-tosza bürokráci-
át, valamint a hatóságok lanyha és érdekte-
len magatartását.

A Kamarák, az érdekképviseletek, és a
nagyobb fuvarszervező társaságok az ut-
cai demonstráció helyett továbbra is a fo-
lyamatos egyeztetést és a problémák kö-
zös megoldását szorgalmazzák, ezért egy
újabb levélben tettek javaslatot Miniszter-
elnök úrnak arra, hogy jelöljön ki egy
konkrét hatóságot, akik megfelelő hatás-
körrel véget vethetnek a törvénytelenség-
nek.

Az UBER tevékenysége
– Az UBER és a sofőrök nem fizetnek a

végzett szolgáltatásuk után adót! Így egy év-
ben több mint 1 milliárd forint kárt okoznak

8

A BKIK székházában tartott sajtótájékoztatón az alábbi írásos
anyaggal egészítették ki a szóban elhangzottakat:

Tarlós István: A taxisok továbbra is számíthatnak 
a Főváros támogatására Uber-ügyben

2016. január 18.
Az adófizető, jogszabályokat betartó magyar taxisok a továbbiakban is számíthatnak a Főváros támo-
gatására Uber-ügyben. A taxisrendeletet a Főváros korábban azért módosította, hogy a városban
megszűnjön az azt megelőző 15 évre jellemző felfordulás, másrészt azért, hogy békésebbek legye-
nek a taxisok munkakörülményei.
Az Uber-sofőrök a fővárosi taxisrendelet előírásainak nem felelnek meg. A Főváros célja – a Kor-
mánnyal együttműködve – a jogszerűség érvényesítése; az, hogy a taxisrendeletet mindenki betartsa.
A Fővárosnak azonban nincs hatósági eszköze és fizikai lehetősége arra, hogy az Ubert betiltsa
vagy lekapcsolja, a szabályokat be nem tartó „vadtaxisokat” kiszorítsa.

Tarlós István
főpolgármester

zó demonstrációkat is kilátásba helyeztek, amennyiben a helyzet
nem változik.

Dühös taxisok az új típusú, és jellemzően olcsóbb fuvarmegosztó
szolgáltatások ellen tiltakoztak, és a tavaly júniusi, akkor még kifeje-
zetten az amerikai Uber ellen irányuló megmozduláshoz hasonlóan
ezúttal is incidensek robbantak ki a párizsi régióban több helyen. A
rendőrség szerint mintegy 1500 taxis vett részt a különböző meg-
mozdulásokban, amelyekhez olasz, spanyol, belga és svájci taxisok
is csatlakoztak a szolidaritás jegyében.

Január 26-án a reggeli órákban az egyik párizsi körgyűrűn mindkét
irányba eltorlaszolták az utat és gumiabroncsokat égettek a taxisok.
A forgalom helyreállításán és az akadályok felszámolásán dolgozó
rendőröket kövekkel hajigálták a tüntetők. A sűrű fekete füstfelhőbe
burkolózó helyszínről végül tizenkilenc embert vittek be a rendőrök
a kerületi kapitányságra.

Egy repülőtéri transzferszolgáltatást ellátó mikrobusz elütött egy
taxist a párizsi Orlynál. A rendőröknek azzal magyarázta tettét, hogy
megijedt és a pánik hatására gyorsítani kezdett. Az incidens után
helyreállt a nyugalom, de a taxisok folytatták a forgalomlassító meg-
mozdulást mindkét párizsi repülőtérnél, az Orlynál és a Roissynél is.

Manuel Valls francia miniszterelnök, aki napközben fogadta a taxi-
sok delegációját, elfogadhatatlannak nevezte és elítélte az erősza-
kos cselekményeket.

Párizsban a gazdasági minisztérium épületével szemben mintegy
140 taxi sorakozott fel, hogy tiltakozzon a szerintük tisztességtelen
versenyt folytató új vetélytársak megjelenése és Emmanuel Macron
gazdasági miniszter piaci deregulációt támogató politikája ellen.

„Gazdasági terrorizmus”, „Macron-Uber cinkostársak”, „Állítsátok
le a deregulációt!” – egyebek között ilyen feliratokkal vonultak fel a
taxisok, akik úgy fogalmaztak: a túlélésért küzdenek. A taxisok szak-
szervezetei, amelyek szerint az új versenytársak letörik az árakat és
nem tartják be a törvényeket, kompenzációt követelnek a működési
engedély értékének jelentős csökkenése és tevékenységük zsugo-
rodása miatt.

Franciaországban tavaly ősszel betiltották az UberPop nevű mobil-
telefonos alkalmazást, amelyen keresztül a közösségi személyszállító
szolgáltatást nyújtó legismertebb cég, az amerikai központú Uber a
legolcsóbb lehetőségeket kínálja a leendő utasoknak. Az UberPop
betiltásának dacára nem tért vissza a nyugalom a szektorba, Párizs-
ban például a hivatásos taxisok forgalma 20-30 százalékkal csökkent.

A szakszervezetek közös felhívására ugyancsak tüntetések voltak
a közalkalmazotti szférában, amelynek 5,6 millió alkalmazottját 2010
júliusa óta sújtja a költségvetési szigor. A béremelésért küzdő hiva-
talnokokhoz csatlakoztak a középfokú oktatás tervezett reformját bí-
ráló tanárok, valamint a légi irányítók is. Nemcsak a bérek vásárlóere-
jének csökkenését, hanem a munkahelyek megszűnését is kifogá-
solják az érdekvédők, különös tekintettel az oktatási és az egészség-
ügyi szférára. A párizsi repülőtereken a járatok egyötödét törölték a
sztrájk miatt.

Franciaország több nagyvárosában is tiltakoztak a taxisok, így Mar-
seille-ben és Toulonban is. A szakszervezeti vezetők további tiltako-
zásokat is kilátásba helyeztek, amennyiben a kormány nem tesz meg-
felelő lépéseket az Uber és hasonló szolgáltatók megregulázására –
derül ki a hírügynökségi jelentésből. k.z.t.

Sajtóanyag

Folytatás a 10. oldalon
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cai demonstráció helyett továbbra is a fo-
lyamatos egyeztetést és a problémák kö-
zös megoldását szorgalmazzák, ezért egy
újabb levélben tettek javaslatot Miniszter-
elnök úrnak arra, hogy jelöljön ki egy
konkrét hatóságot, akik megfelelő hatás-
körrel véget vethetnek a törvénytelenség-
nek.

Az UBER tevékenysége
– Az UBER és a sofőrök nem fizetnek a

végzett szolgáltatásuk után adót! Így egy év-
ben több mint 1 milliárd forint kárt okoznak
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A BKIK székházában tartott sajtótájékoztatón az alábbi írásos
anyaggal egészítették ki a szóban elhangzottakat:

Tarlós István: A taxisok továbbra is számíthatnak 
a Főváros támogatására Uber-ügyben

2016. január 18.
Az adófizető, jogszabályokat betartó magyar taxisok a továbbiakban is számíthatnak a Főváros támo-
gatására Uber-ügyben. A taxisrendeletet a Főváros korábban azért módosította, hogy a városban
megszűnjön az azt megelőző 15 évre jellemző felfordulás, másrészt azért, hogy békésebbek legye-
nek a taxisok munkakörülményei.
Az Uber-sofőrök a fővárosi taxisrendelet előírásainak nem felelnek meg. A Főváros célja – a Kor-
mánnyal együttműködve – a jogszerűség érvényesítése; az, hogy a taxisrendeletet mindenki betartsa.
A Fővárosnak azonban nincs hatósági eszköze és fizikai lehetősége arra, hogy az Ubert betiltsa
vagy lekapcsolja, a szabályokat be nem tartó „vadtaxisokat” kiszorítsa.

Tarlós István
főpolgármester

zó demonstrációkat is kilátásba helyeztek, amennyiben a helyzet
nem változik.

Dühös taxisok az új típusú, és jellemzően olcsóbb fuvarmegosztó
szolgáltatások ellen tiltakoztak, és a tavaly júniusi, akkor még kifeje-
zetten az amerikai Uber ellen irányuló megmozduláshoz hasonlóan
ezúttal is incidensek robbantak ki a párizsi régióban több helyen. A
rendőrség szerint mintegy 1500 taxis vett részt a különböző meg-
mozdulásokban, amelyekhez olasz, spanyol, belga és svájci taxisok
is csatlakoztak a szolidaritás jegyében.

Január 26-án a reggeli órákban az egyik párizsi körgyűrűn mindkét
irányba eltorlaszolták az utat és gumiabroncsokat égettek a taxisok.
A forgalom helyreállításán és az akadályok felszámolásán dolgozó
rendőröket kövekkel hajigálták a tüntetők. A sűrű fekete füstfelhőbe
burkolózó helyszínről végül tizenkilenc embert vittek be a rendőrök
a kerületi kapitányságra.

Egy repülőtéri transzferszolgáltatást ellátó mikrobusz elütött egy
taxist a párizsi Orlynál. A rendőröknek azzal magyarázta tettét, hogy
megijedt és a pánik hatására gyorsítani kezdett. Az incidens után
helyreállt a nyugalom, de a taxisok folytatták a forgalomlassító meg-
mozdulást mindkét párizsi repülőtérnél, az Orlynál és a Roissynél is.

Manuel Valls francia miniszterelnök, aki napközben fogadta a taxi-
sok delegációját, elfogadhatatlannak nevezte és elítélte az erősza-
kos cselekményeket.

Párizsban a gazdasági minisztérium épületével szemben mintegy
140 taxi sorakozott fel, hogy tiltakozzon a szerintük tisztességtelen
versenyt folytató új vetélytársak megjelenése és Emmanuel Macron
gazdasági miniszter piaci deregulációt támogató politikája ellen.

„Gazdasági terrorizmus”, „Macron-Uber cinkostársak”, „Állítsátok
le a deregulációt!” – egyebek között ilyen feliratokkal vonultak fel a
taxisok, akik úgy fogalmaztak: a túlélésért küzdenek. A taxisok szak-
szervezetei, amelyek szerint az új versenytársak letörik az árakat és
nem tartják be a törvényeket, kompenzációt követelnek a működési
engedély értékének jelentős csökkenése és tevékenységük zsugo-
rodása miatt.

Franciaországban tavaly ősszel betiltották az UberPop nevű mobil-
telefonos alkalmazást, amelyen keresztül a közösségi személyszállító
szolgáltatást nyújtó legismertebb cég, az amerikai központú Uber a
legolcsóbb lehetőségeket kínálja a leendő utasoknak. Az UberPop
betiltásának dacára nem tért vissza a nyugalom a szektorba, Párizs-
ban például a hivatásos taxisok forgalma 20-30 százalékkal csökkent.

A szakszervezetek közös felhívására ugyancsak tüntetések voltak
a közalkalmazotti szférában, amelynek 5,6 millió alkalmazottját 2010
júliusa óta sújtja a költségvetési szigor. A béremelésért küzdő hiva-
talnokokhoz csatlakoztak a középfokú oktatás tervezett reformját bí-
ráló tanárok, valamint a légi irányítók is. Nemcsak a bérek vásárlóere-
jének csökkenését, hanem a munkahelyek megszűnését is kifogá-
solják az érdekvédők, különös tekintettel az oktatási és az egészség-
ügyi szférára. A párizsi repülőtereken a járatok egyötödét törölték a
sztrájk miatt.

Franciaország több nagyvárosában is tiltakoztak a taxisok, így Mar-
seille-ben és Toulonban is. A szakszervezeti vezetők további tiltako-
zásokat is kilátásba helyeztek, amennyiben a kormány nem tesz meg-
felelő lépéseket az Uber és hasonló szolgáltatók megregulázására –
derül ki a hírügynökségi jelentésből. k.z.t.

Sajtóanyag

Folytatás a 10. oldalon
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a költségvetésnek.
(UBER által közzétett
éves adatok alapján.)

– Az UBER Hungary
Kft., és a velük szerződött
sofőrök nem rendelkez-
nek tevékenységi engedé-
lyekkel. 

– Nagyüzemi költségve-
tési csalást követnek el.
(Föv. Ügyészség, NGM,
NAV, Média Hatóság beje-
lentések)

– Az UBER új munkahe-
lyek megteremtését hirde-
ti, miközben illegális tevé-
kenysége nyomán taxis vállalkozások ezrei fognak tönkremenni. 

– Lassan nekünk is választanunk kell! Adót fizessünk, vagy válasszuk a
szürke-fekete gazdaság okos applikációs megoldásait? 

10

Magyarország Kormánya
Orbán Viktor
Miniszterelnök úr 
részére

Tárgy: A személygépkocsival, díj ellenében végzett, a közúti
személyszállításról szóló 176/2015. Kormányrendeletet sértő
piaci szereplők jelenléte, mely súlyos gazdasági és erkölcsi
károkat okoz a magyar vállalkozásoknak és a magyar költ-
ségvetésnek

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Örömmel fogadtuk a Magyar Kormány 2015. évi nyári döntését, mely
a 176/2015. Korm. rendeletében szabályozta a személygépkocsival
díj ellenében, valamint a diszpécserszolgálatokat (fuvarközvetítő iro-
dákat) szabályozó rendeletét.

A magyar piaci szereplők többsége most is és eddig is jogkövető
módon megfelelt a jogszabályi feltételeknek és kötelezettségeknek.

Vannak azonban olyan kivételek, mint az Uber és társai, akik az el-
múlt közel 2 évben és a 176/2015. Korm. rendelet 2015. augusztus
7.-i hatályba lépése óta sem kívántak megfelelni a nemzeti szabályo-
zásnak. Folytatják – hatósági engedélyek kiváltása nélkül – a sze-
mélygépkocsival díj ellenében végzett személyszállítási tevékenysé-

güket, illetve folytatják a diszpécserszolgálati (fuvarszervezői) tevé-
kenységüket. 

Ezen szolgáltatók nem tartják be és nem is akarják betartani Ma-
gyarország törvényeit.

Ez a mintegy 500 – főként budapesti gépkocsivezető és jármű –
nem rendelkezik azokkal a hatályos jogszabályoknak megfelelő esz-
közökkel és engedélyekkel, amivel velük ellentétben a jogszabályo-
kat betartó közel 4700 fővárosi taxi-gépkocsivezető és jármű rendel-
kezik.

A fővárosi fuvarszervezők (diszpécserszolgálatok) megfelelnek a
rendeleti előírásoknak és az utasok védelmében megfogalmazott
jogszabályban előírt fogyasztóvédelmi garanciáknak, az Uber nem.

Akik nem rendelkeznek  tevékenységi engedéllyel, így pl.. nyugta-
adós pénztárgéppel-taxiórával, azok költségvetési csalást is elkövet-
nek, hiszen ezek a bevételek, semmilyen módon és sehol nem látha-
tóak. 

A Magyar Hatóságok és rendészeti szervezetek (NAV, Kormányhi-
vatal Közlekedési Felügyelőség, NKH, Fogyasztóvédelem, GVH, Mé-
dia Hatóság, Rendőrség, FÖRI, Ügyészség) jelenleg  tétlenül és ta-
nácstalanul szemlélik a törvénysértő folyamatot, annak ellenére,
hogy a média naponta ad újabb és újabb híreket az Uber tevékeny-
ségéről.

Ezt kihasználva, az Uber folyamatos és agresszív kampányt és rek-
lámokat alkalmaz. 

Folytatás a 13. oldalon

Folytatás a 8. oldalról

A BKIK székházban tartott tájékoztatón a
sajtó képviselői megtöltötték a nagytermet

Tamás Miklós, BKIK Taxis
Szakmai Kollégium elnök

Dudás Zoltán, BKIK
VI-os osztály elnök

Peredi Péter, FUVOSZ főtitkár

Metál Zoltán, OTSZ elnök
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Abban kérjük és várjuk a segítségét, hogy jelöljön meg  egy olyan
konkrét Hatóságot, amely koordinálja a hatósági szerepeket és ren-
delkezik minden olyan hatósági jogkörrel, amellyel meg tudja akadá-
lyozni, ill. fel tudja számolni az Uber és társai által elkövetett törvény-
sértéseket. 

Véleményünk szerint – ahogy erre már volt példa a világban – egy-
szerűen be kell tiltani  az internetes elérését  az adott országban a
törvénytelenül működő szolgáltatóknak,  addig amíg azok nem felel-
nek meg a hatályos szabályozásnak.

Az NGM-től kapott információink szerint  a Kormányzat  legkésőbb
2017-ig tervezi a személyszállítási szektorban is az on-line pénztárgé-
pek bevezetését. Ha nem tudjuk megállítani az UBER és társai „szol-
gáltatását”, akkor az on-line pénztárgépekre, nyugtaadós taxiórákra,
a „taxi-jellegű” megjelenésre és a mintegy 10.000, jelenleg még adót
és járulékokat fizető kisvállalkozóra sem lesz már szükség Magyaror-
szágon.

Ha közösen nem tudjuk felszámolni a jelenlegi állapotokat – a jog-
következmények hiányára  hivatkozva –, egyre többen fogják válasz-
tani a szürke gazdaság nyújtotta pénzkereset „Uber jellegű” lehető-
ségét. 

Levelünk mellékleteként  csatoljuk azoknak  a személygépkocsival
díj ellenében szolgáltató vállalkozók támogató aláírását is, akik a Ha-
tóságok gyors és hatékony fellépését sürgetik a törvénytelenséggel
szemben. 

Ahogy eddig is, úgy ezután is készséggel segítjük a Hatóságok
munkáját. 

Tisztelettel:
2016. január 14. 

Takács László elnök Metál Zoltán
Fuvarozó Vállalkozók elnök

Országos Szövetsége Országos Taxis Szövetség

Zengő Zoltán Horváth Csaba 
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató

6x6 Taxi Kft. Budapest Taxi Kft.

Tamás Miklós elnök Szunomár Tibor
City Taxi vezérigazgató 

Fuvarszervező Szövetkezet Főtaxi  Zrt.

Dani Zoltán Bobkó Attila
ügyvezető igazgató ügyvezető   

Luxury Limusin Service Kft. RádióTaxi 3 Szeged

Pásztor Gábor Zengő Zoltán
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató

Taxi 4 Kft. Taxi 2000 Kft.

Tóth Brigitta Pólya Sándor 
ügyvezető igazgató cégvezető

Taxi Plusz Europe Kft. Taxi Plusz Europe Kft.
Budapest Győr

Pásztor György
ügyvezető igazgató

Tele 5 Taxi Hungary Kft.
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Folytatás a 10. oldalról

Először is megpróbáltam megbecsülni az Uber forgalmát. Állításuk
szerint 80 ezer regisztrált felhasználójuk van. Ha havonta csak két-
szer utaznak, akkor 160 000 megrendelést feltételezhetünk. Átla-
gos 2500 forintos fuvardíjjal kalkulálva ez havi 400 milliós árbevé-
tel, ami évente 4 milliárd 800 millió forint. 

Másik oldalról is megpróbáltam megbecsülni a bevételeket.
1200 szerződött partnerük (sofőrjük) van, akik átlagosan havonta
400 ezer forint bevételt szereznek. Ez havi 480 millió, évi 5 milliárd
760 millió forint.

Ezek alapján bátran számolhatunk évi 5 milliárdos árbevétellel.
Ekkora bevétel után 1 milliárd 250 millió jutalékot tesz zsebre a vál-
lalkozás.

Mennyivel gyarapítaná az államkasszát az Uber, ha legálisan vé-
gezné a tevékenységét?

Áfa: 266 millió
Társasági adó: Költségei levonása után is kb. 750 millió nyere-

sége marad, ez után 97,5 millió társasági adót kéne megfizetnie.
Sofőrök járuléka: ha csak a minimálbér utáni járulékot és adót fi-

zetnék meg a sofőrök, havi 68 820 forinttal számolva havi 82, évi
991 millió forint.

Az államot így összesen 1 milliárd 354 millióval rövidíti
meg az illegális vállalkozás.

Ki jár még rosszul?
A fővárosnak 100 millió iparűzési adót kellene megfizetnie.
A BKK 99 millió drosztdíj-bevételtől esik el.
Az NKH a be nem folyt vizsgadíjak miatt 48 milliót bukik.
A biztosító társaságok 60 millióval kevesebb kötelező biztosí-

tási díjat szednek be az Uberes autók után, mivel a hivatalos mun-
kaeszköz után magasabb a kgfb díja.

A felsorolt tételek összesen 1 milliárd 661 millió forintot
tesznek ki, de még nem esett szó a taxifóliázó műhelyek, taxióra-
szervizek bevétel-kieséséről. Nem beszéltünk az Uber miatt meg-
szűnő munkahelyekről (kevesebb fuvarhoz kevesebb telefonos,
diszpécser kell) és az innen befolyt adó és járulék bevételekről.

Végül az utasok: a legális taxisok a fuvarszámcsökkenés miatt el-
lehetetlenülnek, vállalkozásukat be kell fejezniük. A taxik számának
csökkenésével egyenes arányban emelkedik az Uber ára. Ez is a
cél. A taxisok tönkretétele, piac megszerzése, utána a jutalékok ki-
szivattyúzása a „gyarmatokról”. Láttuk, szilveszterkor akár az alapta-
rifájuk 6.7 szeresét is képesek voltak elkérni, így négyszer voltak
drágábbak a taxinál. Ha ez a folyamat folytatódik, az utasok vissza
fogják sírni a „drága” taxit.

Kell-e egy ilyen vállalkozás, amelyik Magyarországnak több kárt
okoz, mint nyereséget?

P g

Mekkora kárt okoz 
az Uber?

A körzeti megbízott lakásának ajtaján csöngetnek. A
kisfia, Pistike nyit ajtót. A látogató kérdezi:

– Kisfiam, itthon van édesapád?
A gyerek udvariasan válaszol:

– Igen, hátul van a disznók között.
Meg tetszik majd ismerni, sapka van
rajta…

* * *
Rendõrök újságolvasás közben be-

szélgetnek:
– Mondd, lehetséges hogy egy rág-

csáló állat bicskázik?
– Kizárt dolog!
– Pedig itt az újságban az áll, hogy

leszúrta a menyét.

ujtaxi.qxd  2/10/16 08:35  Page 13



Néhány hete a csapból is az folyik, hogy a
taxisok tiltakoznak az Uber, és egyéb ha-
sonló tevékenységet végzők ellen. A háttér-
ben pedig folyamatosak a tárgyalások, ígé-
ret ígéret hátán, aztán nem sok minden tör-
ténik a valóságban. Az Uber továbbra is
szállítja az utasokat. A taxisok utasait. 

Az Uber szinte berobbant a piacra a múlt
évben. A hozzá csatlakozott sofőrök száma
és az utazások mennyisége már elérte azt a
határt, ami a taxisoknak érezhető fuvarszám-
csökkenést okozott. De vajon mitől ez a hir-
telen jött népszerűség? Véleményem szerint
két dologra vezethető vissza. Egyrészt el
kell ismernünk, hogy pusztán technikailag
és logisztikailag valóban újszerű, innovatív
megoldásról van szó. És alaphelyzetben
még olcsóbb is, mint a taxi. Másrészt maguk
a taxisok is megosztottak. Túlnyomó többsé-
gük tisztességesen végzi munkáját napról
napra, és van egy nem több mint 5 százalék,
aki nem való ebbe a szakmába. 

Családilag a mai napig emlegetjük azt
az esetet, amikor egy üzletben a pénztáros
rosszul adott vissza (természetesen a mi
kárunkra), és amikor ezt szóvá tettük, még
neki állt felljebb. Dühöngött, csapkodta a
fiókot, csak úgy odalökte a „tévesen” el-
számolt többletet. Szóval bunkó volt, na!
Aztán elgondolkodtam: mióta ez az ese-
mény történt, azóta valószínűleg már több
százszor vásároltunk ugyanabban a bolt-
ban, minden probléma nélkül. Ezt termé-
szetesnek vesszük, nem is fordítunk rá fi-
gyelmet. Bezzeg az a néhány évvel ezelőtti
jelenet…!

Attól tartok, a taxisokkal és a róluk kiala-
kult képpel hasonló a helyzet. Hiába dolgo-
zik tisztességesen a 95 százalék napról
napra, ha a szakmát arról a bizonyos 5 szá-
zalékról ítéli meg a közvélemény, aki átveri,
becsapja, egyáltalán: bunkó módon viselke-
dik.

Tudomásul kell vennünk, hogy nem va-

gyunk népszerűek a lakosság körében. A
Deák téren a közelmúltban lezajlott de-
monstráció pedig erre a rossz véleményre
csak rátett egy lapáttal (arról már nem is
beszélve, hogy hatalmas ingyenreklámot
biztosított az Ubernek…). Meggyőződésem,
hogy a taxis szakma gondjait ma már nem
lehet útelzárásokkal és egyéb demonstráci-
ókkal megoldani. Ma már nem áll mellet-
tünk a nép. E havi aforizmánkban is jelez-
tük: az 1990-es taxis blokádot nem lehet
„uberelni”…

Mióta kipattant ez az ügy, az Uber meg-
próbál több mindent, hogy legalizálja a te-
vékenységet. Kiváltatta a sofőrjeivel az adó-
számot, és számlát is nyújt a szolgáltatás-
ról. De vajon elegendő ennyi? Egy dolgot
szerintem nem lehet elvitatni: a taxi is, az
Uber is személyeket szállít személygépko-
csival, díj ellenében. Ha ezt nem egyenlő
feltételek mellett teszi, vagy köteles tenni,
akkor ott komoly baj van
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TAXI UBER (és hasonló tevékenységek)

Kötelező nyugtaadós taxaméter, évente jelentés az adómemóriáról, GPS alapú útvonalmeghatározás és számlázás
kétévente hitelesítés
Fix 280 Ft-os kilométerdíj, határsebesség alatt 70 forintos Nincs fix tarifa. A kilométerdíjat és a percdíjat is felszámítják. 
percdíj (Budapesten) A kereslettől függően akár 6-7 szeres szorzó alkalmazható. 

2015. szilveszter napján volt olyan időszak, amikor 1 Uber 
kilométer több mint ezer forintba került. Taxisberkekben ezt már  
hiénatarifának nevezik…

Nyugtaadási kötelezettség taxaméterrel, számlaadási kötelezettség, Nyugtaadás nincs, február 1-jétől már állítólag minden utazásról 
ha az utas kéri elektronikus számlát állít ki az UBER a sofőr nevében
Droszthasználati díj évente már több mint nyolcvanezer forint Nincs
Kötelező biztosítás taxis felárral Nincs
Taxis kezesi biztosítás min. 5000 Ft/év Nincs
Kamarai regisztrációs díj Nincs. Pedig ha vállalkozásban csinálja a sofőr, akkor ez is 

kötelező lenne…
Szigorított, feláras évenkénti műszaki vizsga Nincs
Évenkénti taxi minősítés, ahol még színárnyalati eltérés sem lehet Bármilyen színű és állapotú autóval végezhető
(Budapesten)
Taxi szabadjelző meghatározott forma és méret Nincs
Társasági tagdíj csapattagoknál 60–100 ezer forint/hó A központ minden fuvardíjból automatikusan levesz 

20 százalékot
Kötelező POS-terminál Nincs, a bankszámláról a központ incassóval veszi le a viteldíjat
Szigorú műszaki feltételek, tengelytáv, csomagtartóméret, Nincsenek részletes előírások
teljesítmény, évjárat stb.
Taxivezetői tanfolyam és vizsga Legyen jogsi
Taxivállalkozói tanfolyam és vizsga Legyen jogsi
PÁV2-es minősítés Legyen jogsi
Szigorú, mindenre kiterjedő, időnként szinte zaklatásszámba Nincs
menő ellenőrzések
Taxiengedélyhez adóigazolás beszerzése Nincs
Taxiengedélyhez TB-igazolás beszerzése Nincs
Taxiengedélyhez VÁM-igazolás beszerzése Nincs
Taxiengedélyhez fővárosi iparűzési adó igazolás Nincs
(Budapesten végzett vállalkozás esetén)
Taxiengedélyhez kerületi adóigazolás (Budapesti vállalkozás esetén) Nincs
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Igyekeztünk utánajárni, hogy van-e bármely
lehetőség taxis tevékenységre úgy, hogy
sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem
felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban
leírtaknak, de minden kérdésre nem kap-
tunk választ. Különös tekintettel arra, hogy
Budapesten még egyéb, az országosnál is
szigorúbb és részletesebb előírások vannak
érvényben.

Az adóhatóság ugyan választ adott né-
hány kérdésre az uberezéssel kapcsolat-
ban, például hogy milyen tevékenységre kell
a vállalkozóit kiváltani, miről kell számlát ad-
ni, továbbá hogy minek alapján döntsék el
az Uber-sofőrök, hogy azzzal, hogy a nevük-
ben számlázik az Uber, adójogilag valóban
elrendezett-e minden. Ennek kapcsán a
NAV honlapján részletes tájékoztatót tett
közzé. 

(http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Uber_so
for_vagyok__ho20160122.html)

Az Uber ezek után közleményben adta
hírül: jelezték az autóspartnerek felé, hogy
január 31-ig töltsék fel a rendszerünkbe vál-
lalkozásuk adatait és adószámukat, valamint
nemzetközi adószámukat. Ezek alapján az
Uber rendszere minden utat követően
számlát állít ki a nevükben az utasok részé-
re. E mellett szerződésben íratták alá min-
den Uber-sofőrrel, hogy a magyar adóköve-
telményeknek eleget tesznek.

A számlázás kapcsán persze rögtön fel-
merül a kérdés: milyen szolgáltatást írhat az
Uber-sofőr, ill. nevében maga az Uber a
számlára? Milyen tevékenységi körre kell ki-
váltani a vállalkozóit? Indíthat-e vállalkozást
olyan tevékenységre, illetve adhat-e olyan
szolgáltatásról számlát az Uber-sofőr,
amelyhez egyébként nincs engedélye?

Az adóhatóság szerint az Uber-sofő-
rök személytaxi-szolgáltatást nyújtanak, így
a tevékenység bejelentéskor az ÖVTJ 4932
– Taxis személyszállítás tevékenységi kört
kell megjelölni. Hogy az Uber-sofőr egyéni
vállalkozóként való nyilvántartásba vétele te-
vékenységi engedély hiányában megvaló-
sulhat-e vagy nem, arra nem a NAV az illeté-
kes, közölte a hivatal. Tovább nyomoztunk.

A Kormányhivatal információs vonalán
megtudtuk, hogy tevékenységi engedély
nélkül is megvalósulhat az egyéni vállalko-
zás bejegyzése, ám utólag, a bejelentéstől
számított 30 napon belül ellenőrizhetik a
szükséges dokumentumok meglétét. Ha ki-
derül, hogy a bejelentett, egyébiránt enge-
délyhez kötött tevékenységhez nincs meg a
megfelelő jogosultság, akkor a vállalkozást
a hivatal megszünteti. Mivel a tevékenyégi
engedély ellenőrzése feltételes módban
van („ellenőrizhetik”), sajnos közel sem biz-
tos, hogy kiderül a tevékenység illegális
végzése. Manapság egy egyéni vállalkozást
a Webes Ügysegéden keresztül gyakorlati-
lag perceken belül el lehet indítani. Itt
ugyan nyilatkozni kell, hogy a leendő vállal-
kozó rendelkezik a tevékenységhez szüksé-
ges engedélyekkel, de a jelek szerint ezt
senki nem vizsgálja kötelező jelleggel. 

Ismerőseim közül néhányan mostanság
váltottak taxi egyéni vállalkozásra, eddig al-
kalmazottak voltak. Sem a vállalkozás beje-
lentésekor, sem később nem kérte tőlük
senki azokat az igazolásokat, bizonyítványo-
kat, amelyek jogosítanak taxiszolgáltatásra.
Vélelmezhető, hogy az uber sofőröktől sem
kértek ilyesmit…

Ezen a ponton tehát érdemes egy pilla-
natra megállni és elgondolkodni: mennyire
érdemes kiváltani a vállalkozói engedélyt
egy olyan tevékenységre, amelyhez nincs
meg a szükséges végzettség, ezért a vállal-
kozást akár meg is szüntethetik. Az enge-
dély nélkül végzett tevékenységért a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság bírságolhat
(megint a feltételes mód!). Tehát amíg az
uberező vállalkozása létezik és szabálysze-
rűen számlákat ad, addig adójogi szem-
pontból minden rendben lehet. Ám ez az ál-
lapot – reményeink szerint – engedélyek
nélkül tartósan nem állhat fenn.

Menjünk végig képzeletben a vállalkozó-
vá válás stádiumain. A legelső teendő, hogy
vállalkozói igazolványt (ami ma már virtuális)
kell kiváltani. Ez egy számítógéphez felhasz-
nálói szinten értőnek gyerekjáték. Elindítja
a Webes Ügysegéd nevű programot, és be-
jelentkezik Ügyfélkapuja kódjával. A prog-
ram azonnal közli vele, hogy nem szerepel
az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. Per-
sze, hogy nem szerepel, most akarja elkez-
deni! Kitölti a megfelelő személyes adato-
kat, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen
adózási módot választ, és az áfa körbe be-
lép-e. További nyilatkozatokat is be kell jelöl-
nie, például hogy nem kiskorú, nincs bün-
tetve stb. Na ez után jön a lényeg, így ezt a
pontot teljes egészében ide másolom: „II.
Az általam választott főtevékenység és
egyéb tevékenységi körök gyakorlásának
feltételeit, így különösen annak/azoknak be-
jelentéshez, illetve engedélyhez kötöttségét
megismertem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az
általam választott főtevékenység és egyéb
tevékenységi körök gyakorlása engedé-
ly(ek)hez vagy bejelentés(ek)hez kötött, úgy
ezen tevékenységek(ek)et kizárólag az en-

gedély(ek) birtokában, illetőleg a bejelen-
tés(ek) megtételét követően végezhetem.”

E fentiekről büntetőjogi felelőssége tuda-
tában nyilatkozik a vállalkozó. Tételezzük fel,
hogy ezt a pontot is jóváhagytuk, ezután
már csak egy-két gombnyomás, és a prog-
ram némi vacillálás után elküldi a bejelent-
kezés visszaigazolását gyönyörű, címeres,
fejléces papíron. Szerepel rajta a vállalkozó
neve, címe, adószáma, nyilvántartási száma
és a választott tevékenység kódja is. A kiállí-
tó a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala. Íme, ennyi
ideig tartott, hogy a jelentkező vállalkozóvá
váljon.

Na, ezt követően válik ketté a taxis és az
uber sofőr sorsa. A taxis ugyanis elkezd
nullás papírokért rohangálni, előbányássza
az évekkel ezelőtt elvégzett tanfolyamai vizs-
gaigazolásait, és ezekkel együtt bevonul a
Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes iro-
dájába, hogy taxiengedélyért folyamodjon.
Időközben már bejelentkezett a kamarába
(mert kötelező a regisztáció), ott befizetett
ötezret. Túl van már a taxis kezesi biztosítá-
son is, ahol szintén levették ötezerre. 

Ezt a nagy halom igazolást meg bizonyít-
ványt odaadja az ügyintézőnek, aki ezeket
nagyon részletesen és szisztematikusan át-
vizsgálja. Ha mindent rendben talál, akkor a
vállalkozónak  már tényleg csak néhányszor
kell a Központi Okmányiroda és a közleke-
dési hatóság között ingáznia, hogy megkap-
ja a hőn áhított Taxiengedélyt. Persze, ha
budapesti taxis szeretne lenni, akkor még a
fővárosi minősítő vizsgán is részt kell ven-
nie, ahol nagyítóval vizsgálják át a kocsiját.
Ha nem megfelelő árnyalatú a sárga szín,
vagy ha csak a sarka felkunkorodott valame-
lyik matricájának, már mehet is el kijavítani
ezeket a hibákat. Addig nincs
drosztengedély, ha nincs drosztengedély
akkor előbb-utóbb a taxiengedély is vissza-
vonásra kerül. 

Az uber sofőr nem megy át ezen a tortú-
rán. Az uber sofőr ehelyett inkább szállítja
az utasokat és azt mondja: jól van ez így.
Valóban jól van ez így…?

-oli-

Bemegy egy férfi a pszichológushoz,
és azt mondja:

– Doktor úr, segítenie kell! Teljesen
kikészít a feleségem. Tudja, õ egy na-
gyon dekoratív fiatal asszony, de min-
den este elmegy Larry kocsmájába, fel-
szed valami pasit és lefekszik vele. Már
nem tudom, mit csináljak!

Az orvos nyugtatólag:
– Semmi baj. Feküdjön le ide a dí-

ványra, csukja be a szemét és lazítson.
Így ni... És most szépen, lassan mondja
el, pontosan hol is található Larry
kocsmája?

* * *
A parancsnok hívatja az õrmestert:

– Kovács! Ellenõrízze Szabó újonc
elõéletét!

– Igenis, uram! Megkérdezhetem,
hogy miért?

– Mert a lõgyakorlatnál minden lö-
vés után letörölte a fegyverrõl az ujj-
lenyomatokat.

* * *
Állatkereskedésben:
– Uram, ezt a kutyát vegye meg! Ak-

korát tud ugrani, mint a Gellérthegy.
A vevõ megveszi, majd másnap dü-

hösen viszi viszsza:
– Uram! Ez a kutya egyáltalán nem

tud ugrani!
– Miért? A Gellérthegy tud…?
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Ahogy az egy jó ideje szinte napról napra elhangzik a sajtóban,
az UBER szerződéses taxisai (őket az anyacég még véletlenül
sem így hívja) február 1-jétől csak adószámmal taxizhatnak (ezt
sem így hívják). A cég ettől a naptól számlát küld az utasoknak
a fuvardíjról (vagy miről). Akkor így minden rendben? Nem.
Semmi sincs rendben ez ügyben, de nézzünk egyet a sok ren-
dezetlen kérdés közül. A tapasztalatok szerint sokan, akik ko-
rábban taxiztak, most személygépkocsis személyszállításra vál-
tanak át, és így csatlakoznak az UBER-hez. Még többen – akik
nem taxisok, de pénzt akarnak keresni – ebben a tavaly újrasza-
bályozott megoldásban látják a kivezető utat. Az OTSZ levélben
fordult az illetékes hatósághoz, mert bár ezt a hatályos kor-
mányrendelet nem teszi lehetővé, az utcán, az ilyen engedélyek
kiadásának megsokszorozódásáról szólnak a hírek. A választ
alább olvashatják: 

Tisztelt Metál Zoltán Úr!
Hivatkozással Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Forgalmi Osztály-
hoz 2016. január 25-én érkezett elektronikus levelére, az alábbi-
akról tájékoztatom.

Hatósági nyilvántartásom alapján sem személygépkocsis sze-
mélyszállító tevékenységi engedély, sem személygépkocsis sze-
mélyszállító vezetői igazolvány kiváltására irányuló kérelmek szá-
mában jelentős emelkedés nem történt, így az Ön által feltett
kérdés valóságtartalmát nem tudom megerősíteni. 

Továbbá tájékoztatom, hogy a személygépkocsival díj ellené-
ben végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.)
Korm. rendelet 22.§ (2) értelmében:

„Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizáró-
lag

a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai,
sport, kulturális vagy oktatási, rendezvény szervezési te-
vékenységhez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás),
vagy

b) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállí-
táshoz

közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, vagy külön
díj megállapítása nélkül a főszolgáltatás részeként – a
főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által
adott előzetes megrendelés alapján – végezhető.”

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:
Ipolyi-Keller Imre

főosztályvezető-helyettes távollétében
Katona Gábor

osztályvezető megbízásából
Osztrozics Anna

titkársági asszisztens
Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

16

Személygépkocsis személyszállítóként UBER-ezni?
AZ OTSZ LEVELEZÉSÉBŐL

II. Zsigmond tér

Megszüntettek egy nagyon balesetveszélyes útszakaszt, amelyik
az Árpád fejedelem útjáról felvezetett az Ürömi útra. A baj az
volt, hogy sokan egyenesen elindultak a tilosban, mert a jobb
oldali – szabad jelzést – figyelték, ahol a járművek továbbhalad-
tak az Árpád fejedelem útjáról a Lajos utca felé.
II. Árpád fejedelem útja
Jelzőlámpával védett, balra kanyarodó sávot alakítottak ki a
Komjádi Béla utca felé. Korábban már volt egy jelzőlámpa nél-
küli balra kanyarodási lehetőség a közelben, de azt megszüntet-
ték a rendszeres balesetek miatt. 

II. Zsigmond tér: Megszűnt egy
balesetveszélyes útszakasz

II. Árpád fejedelem útja: A jelzőlámpák beüze-
melése után biztonságos lesz a balra fordulás

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Két német rendõr beszélget:
– Maga hol töltötte a szabadságát? – kérdi az egyik.
– Baden Badenben
– Miért modja kétszer, nem vagyok én süket…

* * *
A kocsmában két férfival beszélget a rendõr:
– Aztán ha tüntetni kezdünk – kérdi az egyik –, lõni

fogsz ránk?
– Én aztán soha – válaszol a rendõr.
– Remek ember vagy! Aztán még hány ilyen rendes

rendõr van nálatok?
– Az egész zenekar – válaszol a rendõr. – Én vagyok a

dobos.
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II. Lajos utca 
A Zsigmond tér után egy jelzőlámpával védett biztonságos balra
kanyarodási lehetőséget alakítottak ki.

VI. Lehel tér 
Itt is megszüntettek egy balesetveszélyes útszakaszt. A korábbi
időszakban két sáv ment egyenesen a Victor Hugo utca irányá-
ba, de az útszakasz kezdetén rögtön egy sávra szűkült az utca,
megkezdődhettek a „lökdösődések”. Az új rendben két sáv for-
dul a Váci útra a belváros irányába és egy sáv vezet a Victor Hu-
gó út felé. 

Juhász Péter

17

A fogorvoshoz új beteg érkezik. A doki ismerõsnek ta-
lálja. Figyelmesebben megnézi, majd felvidulva mondja:

– Örvendek! Ön volt az a rendõr, aki tegnap megbírsá-
golt a parkolóban, ugye?

* * *
Egy férfi beül egy taxiba. Elindulnak, késõbb az utas-

nak eszébe jut valami, elõrenyúl, megfogja a sofõr vál-
lát. A sofõr hatalmasat ordít, majd reszketve mondja:

– Ne haragudjon, tudja csak nemrégóta taxizom,
elõtte halottszállító voltam…

VI. Lehel tér: Egy balesetveszélyes helyszínnel ke-
vesebb, mert csak egy sáv megy tovább egyenesenII. Lajos utca: Biztonságosan lehet bal-

ra fordulni jelzőlámpa segítségével

Engedéllyel rendelkező 
fuvarszervezők a fővárosban

Az utóbbi hetekben több téves híresztelés is elterjedt szakmán belül
arról, kinek van, kinek nincs engedélye taxi fuvarszervezésre a fővá-
rosban. Nos, a BKK honlapján is megtalálható táblázat szerint február
1-jei adatok alapján:

s.sz. Szolgálatok Megfelelőségi
igazolás 

kiadásának dátuma
1. Főtaxi Autóközlekedési 2015.08.07.

és Szolgáltató Zrt.
2. Taxi Plus Europe Kft. 2015.10.13.
3. Maxtaxi Magyarország Zrt. 2015.11.23.
4. Tele 5 Taxi Hungary Kft. 2015.11.23.
5. RT5 Taxi Holding Kft. 2015.09.18.
6. Taxi 4 Kft. 2015.09.25.
7. City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 2015.11.13.
8. 6X6 Taxi Közlekedési szolgáltató 2015.09.25.

és Kereskedelmi Kft.
9. TOP Taxi-2000000 Kft. 2015.09.25.
10. Centrum Taxi Kft. 2015.11.19.
11. Green Lite Taxi Kft. 2015.11.23.
12. Budapest Taxi Kft. 2015.11.26.

Kétüléses taxik?
A Magyar Taxis Sövetséghez 2006. január 24-én érkezett a meg-
keresés, hogy véleményezzük a szakminisztériumhoz érkezett be-
adványt, amelyben Smart típusú kétüléses, kétajtós gépkocsival
történő taxiszolgáltatás engedélyezését, így a kapcsolódó hatályos
jogszabály módosítását kérték. Az indoklás szerint az ebbe a jár-
műbe épített korszerű, kis hengerűrtartalmú motoroknál rendkívül
alacsony a környezetszennyezés. Üzemeltetése kifejezetten gazda-
ságos, amely az utazóközönség eddigieknél olcsóbb kiszolgálását
tenné lehetővé. Méghozzá nagy biztonsággal, mert ez a típus a tö-
résteszteken kimagaslóan pozitív eredménnyel szerepel. Mind-
amellett a statisztikák szerint az esetek nagy százalékában a taxik-
ban csak egy utas utazik.
A javaslatot a minisztérium nem támogatta.

Felszólalás Szegeden
Pontosan 20 éve, 1996 februárjában a szegedi fuvarozói konfe-
rencián hangzott el az a beszéd, melynek egy rövid részletét idéz-
zük az alábbiakban azzal a megjegyzéssel, hogy kísértetiesen illik
mai helyzetünkre…
„Bizony először is magunk között kellene rendet csinálnunk,
egyeztetnünk, megállapodnunk és közös álláspontra jutnunk. A
hatóságok, minisztériumok felé pedig az így kialakult közös néze-
tet könnyebb lenne képviselni. Sajnos az elmúlt időszakban több-
ször is előfordult, hogy az érdekképviseletek öngólt rúgtak. Meg
kell tanulnunk azt, hogy hogyan képviseljük érdekeinket a leghaté-
konyabban. E téren nagyon sok a tennivalónk!”

Erről írt a Taxisok Világa 2006 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1996 februárjában

20 éve történt
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Nyugdíj előtt egyNyugdíj előtt egy eztezt essük biztessük bizt osítási adatosítási adat ainkaink atat

Hasonlóan fogalmazhatunk, mint az előző számunkban megje-
lent adóváltozások kapcsán: lényegi változás nincs! A járulékok
mértéke és az alkalmazandó szorzók megegyeznek az előző évi-
vel. A konkrét összegek persze emelkedtek (minimálbéresek-

nél), hiszen a minimálbér ismét nőtt: a 2015-ös 105 000 forint-
ról 111 000 forintra. 

Továbbra is levonható az egészségbizosítási és nyugdíjjáru-
lékból a személyi jövedelemadóban – kellő jövedelem hiányá-
ban – nem érvényesített családi kedvezmény. Összegénél fogva
ez a három- és több gyermeket nevelőket érinti. A családi ked-
vezményt a házastársak, élettársak megosztva is érvényesíthe-
tik. Ettől az évtől a kétgyermekesek magasabb összegű kedvez-
ményt számolhatnak el. A családi járulékkedvezmény érvényesí-
tése nem befolyásolja az azt igénybe vevők ellátásainak össze-
gét, vagyis ezáltal nem lesz kevesebb a táppénz vagy a nyugdíj.

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó továbbra is havonta leg-
alább a minimálbér után köteles megfizetni a nyugdíjjárulékot,
és a minimálbér másfélszerese után az egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulékot. A szociális hozzájárulási adó szorzója
1,125 (részletesen lásd a táblázatoknál).

Nem fizetnek járulékot, ill. járulékaikat az állam átvállalja az
ún. „nemzeti kockázatközösség”-hez tartozók:

• nyugdíjasok
• gyesen, gyedben részesülők
• időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülők
• gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban

részesülők 
• közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények nappali tagoza-

tos tanulói

• kiskorú magyar állampolgárok
• szociális intézetben elhelyezettek
• fogvatartottak

• a szociálisan rászorulók
• korhatár előtti-, vagy szolgálati járandóságban részesü-

lők
• balettművészeti életjáradékban részesülők
• megváltozott munkaképességű személyek, bányászok

járadékában részesülők
• hajléktalanok

Az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak – vagyis akik
nem járulékfizetők és a fenti felsorolásban sem szerepelnek – a
természetbeni egészségügyi ellátások fedezetéül havi 7050 fo-
rintot fizetnek (tavaly 6930 Ft volt). Az egészségügyi szolgáltatá-
si járulék csak természetbeni ellátásra jogosít (pl. orvosi, kórhá-
zi ellátás, gyógyszertámogatás), táppénz azonban nem jár vele.
Valamilyen rejtélyes okból ugyanezt az összeget kell fizetniük a
nyugdíj melletti vállalkozóknak is, holott ők nyugdíjasok lévén
egyébként is biztosítottnak minősülnek.

KATA alapján adózó vállalkozóknak a továbbiakban nem kell
külön bejelentést tenniük az egészségügyi járulékokról – jogo-
sultságukat a KATA választásakor kitöltött T101E adatlapon kell
jelölniük. A KATA-adózást választó vállalkozók az adó megfizeté-
sével a tb összes ellátására és munkanélküli ellátásra is jogosul-
tak, azzal a kiegészítéssel, hogy a táppénzellátás alapja havi 
81 300 Ft. A nyugdíj szempontjából a katás időszak teljes egé-
szében szolgálati időnek minősül, de a majdani nyugdíj össze-
gét a 81 300 forint és a minimálbér arányában fogják meghatá-
rozni. 

A járulékokat továbbra is a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell
bevallani és befizetni. Tényleges öregségi nyugdíj melletti vállal-
kozók járulékaikat (és adóelőlegüket) negyedévenként, a tárgy-
negyedévet követő hó 12-ig rendezhetik.

Gerhardt Sándor

TB-változások 2016

A nyugdíjazás közeledtével min-
denki szeretné tudni, hogy az éle-
te során végzett keresőtevékeny-
ségei alapján valójában mennyi el-
ismerhető szolgálati időt szerzett.
Ennek megállapítására a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény alapján, ún. adategyezteté-
si eljárás keretében kerül sor.

Az adategyeztetési eljárás ma már nem
csak a biztosított által benyújtott kérelem
alapján indulhat, hanem a törvény ren-
delkezéseinek megfelelően külön kor-
csoportokra lebontva, a nyugdíjbiztosítá-
si szervek hivatalból indítják az eljárást.
Erre első ízben 2014. évben került sor,
ekkor az 1955 és 1959 között született
személyeket értesítették, illetve folyama-
tosan értesítik ki a nyugdíjbiztosítási
szervek a nyilvántartásban található ada-
taikról. Az 1954-ben, vagy az előtt szüle-
tetteknek – ha még nincsenek nyugdíj-
ban – érdemes saját maguknak kezde-
ményezniük ezt az adategyeztetési eljá-
rást, már csak annak okán is, hogy ne a
nyugdíjbamenetelkor derüljenek ki az
esetleges hiányosságok. 

Adategyeztetés kezdeményezésére az

érintett személynek kizárólag elektroni-
kus ügyintézés keretében nyílik lehetősé-
ge, ezzel szemben a hivatali eljárás papír
alapon postai úton indul. 

Az adategyeztetési eljárásban az érin-
tettek tájékoztatást kapnak a hatósági
nyilvántartásban szereplő jogviszonyaikra
vonatkozó adatokról. A lakóhely szerint il-
letékes nyugdíjbiztosítási szerv az érintett
személyt végzéssel értesíti az adategyez-
tetési eljárás megindításáról – akár hiva-
talból, akár saját kezdeményezés alapján
került erre sor -, és annak mellékleteként
egy kimutatásban részletes tájékoztatást
nyújt a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilván-
tartásban szereplő adatairól.

A végzésben felhívják az ügyfél figyel-
mét, hogy a kimutatás kézhezvételét kö-
vető 60 napon belül tehet nyilatkozatot
arról, hogy egyetért a kimutatásban fog-
laltakkal, és elfogadja azt, vagy nem ért
egyet, mert azok a jogviszonyait nem tel-
jes körűen, vagy tévesen tartalmazzák.

A kimutatásban az alábbi adatok szere-
pelnek:

• biztosításban töltött időszak, ezen be-
lül a munkáltató neve, az alkalmazás minő-
sége, az adott időszakra elismerhető szol-
gálati idő tartama napokban 

• az 1987. december 31-ét követő, a
munkáltatók által igazolt jövedelmi adatok,
továbbá az adott időszakra levont és befi-
zetett nyugdíjjárulék összege – egyéni vál-
lalkozóknál is

• az 1987. december 31-ét követő,
egyéb munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyokból – például megbízási jogvi-
szony, választott tisztviselői tiszteletdíj –
származó kereseti adatok, a tevékenység
időtartama, a levont és megfizetett nyug-
díjjárulék összege,

• az 1987. december 31-ét követő táp-
pénzes napok száma, fizetés nélküli idő-
tartamok ideje.

Ha a kimutatásban foglaltakkal az adott
személy egyetért és 60 napon belül az er-
ről szóló nyilatkozatát visszaküldi, vagy 60
napon belül nem reagál az abban foglal-
takra, a nyugdíjbiztosítási szerv az eljárást
határozattal lezárja azzal, hogy az adott
személyre vonatkozóan a kimutatásban
foglaltak kerülnek a hatósági nyilvántar-
tásba bejegyzésre. 

A fent említett nyilatkozatban kell ész-
revételezni a kimutatásban nem szereplő,
vagy csak részben, ill. tévesen szereplő
adatokat, itt nyílik lehetőség például a já-

ujtaxi.qxd  2/10/16 08:35  Page 18



18

Nyugdíj előtt egyNyugdíj előtt egy eztezt essük biztessük bizt osítási adatosítási adat ainkaink atat

Hasonlóan fogalmazhatunk, mint az előző számunkban megje-
lent adóváltozások kapcsán: lényegi változás nincs! A járulékok
mértéke és az alkalmazandó szorzók megegyeznek az előző évi-
vel. A konkrét összegek persze emelkedtek (minimálbéresek-

nél), hiszen a minimálbér ismét nőtt: a 2015-ös 105 000 forint-
ról 111 000 forintra. 

Továbbra is levonható az egészségbizosítási és nyugdíjjáru-
lékból a személyi jövedelemadóban – kellő jövedelem hiányá-
ban – nem érvényesített családi kedvezmény. Összegénél fogva
ez a három- és több gyermeket nevelőket érinti. A családi ked-
vezményt a házastársak, élettársak megosztva is érvényesíthe-
tik. Ettől az évtől a kétgyermekesek magasabb összegű kedvez-
ményt számolhatnak el. A családi járulékkedvezmény érvényesí-
tése nem befolyásolja az azt igénybe vevők ellátásainak össze-
gét, vagyis ezáltal nem lesz kevesebb a táppénz vagy a nyugdíj.

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó továbbra is havonta leg-
alább a minimálbér után köteles megfizetni a nyugdíjjárulékot,
és a minimálbér másfélszerese után az egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulékot. A szociális hozzájárulási adó szorzója
1,125 (részletesen lásd a táblázatoknál).

Nem fizetnek járulékot, ill. járulékaikat az állam átvállalja az
ún. „nemzeti kockázatközösség”-hez tartozók:

• nyugdíjasok
• gyesen, gyedben részesülők
• időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülők
• gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban

részesülők 
• közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények nappali tagoza-

tos tanulói

• kiskorú magyar állampolgárok
• szociális intézetben elhelyezettek
• fogvatartottak

• a szociálisan rászorulók
• korhatár előtti-, vagy szolgálati járandóságban részesü-

lők
• balettművészeti életjáradékban részesülők
• megváltozott munkaképességű személyek, bányászok

járadékában részesülők
• hajléktalanok

Az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak – vagyis akik
nem járulékfizetők és a fenti felsorolásban sem szerepelnek – a
természetbeni egészségügyi ellátások fedezetéül havi 7050 fo-
rintot fizetnek (tavaly 6930 Ft volt). Az egészségügyi szolgáltatá-
si járulék csak természetbeni ellátásra jogosít (pl. orvosi, kórhá-
zi ellátás, gyógyszertámogatás), táppénz azonban nem jár vele.
Valamilyen rejtélyes okból ugyanezt az összeget kell fizetniük a
nyugdíj melletti vállalkozóknak is, holott ők nyugdíjasok lévén
egyébként is biztosítottnak minősülnek.

KATA alapján adózó vállalkozóknak a továbbiakban nem kell
külön bejelentést tenniük az egészségügyi járulékokról – jogo-
sultságukat a KATA választásakor kitöltött T101E adatlapon kell
jelölniük. A KATA-adózást választó vállalkozók az adó megfizeté-
sével a tb összes ellátására és munkanélküli ellátásra is jogosul-
tak, azzal a kiegészítéssel, hogy a táppénzellátás alapja havi 
81 300 Ft. A nyugdíj szempontjából a katás időszak teljes egé-
szében szolgálati időnek minősül, de a majdani nyugdíj össze-
gét a 81 300 forint és a minimálbér arányában fogják meghatá-
rozni. 

A járulékokat továbbra is a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell
bevallani és befizetni. Tényleges öregségi nyugdíj melletti vállal-
kozók járulékaikat (és adóelőlegüket) negyedévenként, a tárgy-
negyedévet követő hó 12-ig rendezhetik.

Gerhardt Sándor

TB-változások 2016

A nyugdíjazás közeledtével min-
denki szeretné tudni, hogy az éle-
te során végzett keresőtevékeny-
ségei alapján valójában mennyi el-
ismerhető szolgálati időt szerzett.
Ennek megállapítására a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény alapján, ún. adategyezteté-
si eljárás keretében kerül sor.

Az adategyeztetési eljárás ma már nem
csak a biztosított által benyújtott kérelem
alapján indulhat, hanem a törvény ren-
delkezéseinek megfelelően külön kor-
csoportokra lebontva, a nyugdíjbiztosítá-
si szervek hivatalból indítják az eljárást.
Erre első ízben 2014. évben került sor,
ekkor az 1955 és 1959 között született
személyeket értesítették, illetve folyama-
tosan értesítik ki a nyugdíjbiztosítási
szervek a nyilvántartásban található ada-
taikról. Az 1954-ben, vagy az előtt szüle-
tetteknek – ha még nincsenek nyugdíj-
ban – érdemes saját maguknak kezde-
ményezniük ezt az adategyeztetési eljá-
rást, már csak annak okán is, hogy ne a
nyugdíjbamenetelkor derüljenek ki az
esetleges hiányosságok. 

Adategyeztetés kezdeményezésére az

érintett személynek kizárólag elektroni-
kus ügyintézés keretében nyílik lehetősé-
ge, ezzel szemben a hivatali eljárás papír
alapon postai úton indul. 

Az adategyeztetési eljárásban az érin-
tettek tájékoztatást kapnak a hatósági
nyilvántartásban szereplő jogviszonyaikra
vonatkozó adatokról. A lakóhely szerint il-
letékes nyugdíjbiztosítási szerv az érintett
személyt végzéssel értesíti az adategyez-
tetési eljárás megindításáról – akár hiva-
talból, akár saját kezdeményezés alapján
került erre sor -, és annak mellékleteként
egy kimutatásban részletes tájékoztatást
nyújt a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilván-
tartásban szereplő adatairól.

A végzésben felhívják az ügyfél figyel-
mét, hogy a kimutatás kézhezvételét kö-
vető 60 napon belül tehet nyilatkozatot
arról, hogy egyetért a kimutatásban fog-
laltakkal, és elfogadja azt, vagy nem ért
egyet, mert azok a jogviszonyait nem tel-
jes körűen, vagy tévesen tartalmazzák.

A kimutatásban az alábbi adatok szere-
pelnek:

• biztosításban töltött időszak, ezen be-
lül a munkáltató neve, az alkalmazás minő-
sége, az adott időszakra elismerhető szol-
gálati idő tartama napokban 

• az 1987. december 31-ét követő, a
munkáltatók által igazolt jövedelmi adatok,
továbbá az adott időszakra levont és befi-
zetett nyugdíjjárulék összege – egyéni vál-
lalkozóknál is

• az 1987. december 31-ét követő,
egyéb munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyokból – például megbízási jogvi-
szony, választott tisztviselői tiszteletdíj –
származó kereseti adatok, a tevékenység
időtartama, a levont és megfizetett nyug-
díjjárulék összege,

• az 1987. december 31-ét követő táp-
pénzes napok száma, fizetés nélküli idő-
tartamok ideje.

Ha a kimutatásban foglaltakkal az adott
személy egyetért és 60 napon belül az er-
ről szóló nyilatkozatát visszaküldi, vagy 60
napon belül nem reagál az abban foglal-
takra, a nyugdíjbiztosítási szerv az eljárást
határozattal lezárja azzal, hogy az adott
személyre vonatkozóan a kimutatásban
foglaltak kerülnek a hatósági nyilvántar-
tásba bejegyzésre. 

A fent említett nyilatkozatban kell ész-
revételezni a kimutatásban nem szereplő,
vagy csak részben, ill. tévesen szereplő
adatokat, itt nyílik lehetőség például a já-
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rulékkal nem fedezett – de szolgálati idő-
be beszámító – időtartamok tisztázására.
(Pl. sorkatonai szolgálat, felsőfokú tanul-
mányok, szakmunkás tanulmányok időtar-
tama stb.) Észrevétel esetén a nyugdíjbiz-
tosítási szerv bizonyítási eljárás során
fogja tisztázni a vitatott jogviszonyokat és
jövedelmi adatokat. 

Az adategyeztetés lezárásáról rendel-
kező határozat ellen biztosított a jogor-
voslati lehetőség, azaz a határozat ellen a
kérelmező annak közlésétől számított ti-
zenöt napon belül fellebbezést nyújthat
be (abban az esetben, ha még a módosí-
tott adatokkal sem ért egyet).

A biztosítási idő fennállásának bizonyí-
tására több szinten van lehetőség:

• a foglalkoztató által kiállított eredeti
okirat 

• a foglalkoztató eredeti nyilvántartása
alapján kiállított igazolás.

• havi fizetési jegyzék
• tagnyilvántartó könyv (egyéni vállalko-

zóknak KIOSZ könyv)
• munkakönyv
• ipari tanulói leckekönyv
• katonakönyv
• felsőfokú tanulmányokat igazoló bizo-

nyítvány
A társadalombiztosítási nyilvántartás-

ban nem, vagy csak részben szereplő,
okmánnyal, okirattal nem igazolt biztosítá-
si időket bizonyos korlátozott esetekben
tanúk nyilatkozatával is lehet bizonyítani.

A törvény vonatkozó paragrafusa meg-

határozza, hogy az 1997. december 31-ét
követően fennállt biztosítási jogviszony ki-
zárólag abban az esetben vehető szolgá-
lati időként figyelembe, ha erre az idő-
szakra a biztosítottól az előírt nyugdíjjáru-
lékot levonták, illetve egyéni és társas vál-
lalkozók esetében azt megfizették. Na-
gyon fontos szempont ez! Biztosítja, hogy
az alkalmazottként dolgozó munkavállaló
jogai ne sérüljenek abban az esetben, ha
az őt alkalmazó cég esetleg nem fizeti a
járulékokat. Egyéni vállalkozók azonban
kizárólag akkor szereznek jogosultságot,
ha az adott időszakra a járulékaikat tény-
legesen megfizették! Nyugdíjjogosultsági
idő szempontjából nem csak a nyugdíjjá-
rulék, hanem a szociális hozzájárulási
adó megfizetése is követelmény!

VIII., II. János Pál pápa tér és XI., Október 23. utca (MOL
székház)

Mindkét taxiállomáson lekoptak az útburkolati jelek, kérjük azo-
kat újrafesteni. 
A taxiállomások útburkolati jeleit a korábbi felújítási tervben is
szerepeltettük, de a kivitelező sajnos a kért időre nem tudta tel-
jesíteni az időjárási viszonyok miatt. A technológiai előírások
szerint az útburkolati jelek felújítását száraz időben és csak +5
fok felett lehet végezni. Jelenleg a téli időszakban a hideg időjá-
rás miatt március – áprilisig szünetel az útburkolati jelek felújítá-
sa, ezért szíves türelmüket kérjük. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 

Végül ismét egy köszönet:
Taxiállomást kértünk az Alkotmány utca elejére, a Kossuth tér
közelébe, egy turisztikai központba. A BKK megígérte a taxiállo-
más kialakítását. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Meg-
ígérték, megcsinálták. Köszönet érte!

Juhász Péter

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

VIII. János Pál
pápa tér: Telje-

sen elkoptak az
útburkolati jelek

V. Alkotmány utca:
Kértünk ide egy taxi-
állomást. Kialakítot-
ták, köszönet érte

– Nos, uram, önt meg kell mûteni.
– Azt nem. Inkább meghalok.
– Az egyik nem zárja ki a másikat!

XI. Október 23. utca: Hiába van 7 taxi feltün-
tetve a kiegészítő táblán. Itt csak 5 autó fér el
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• Az elért sikerek nem csupán a
vezérigazgató érdemei. Munka-
társaink és taxisaink lelkiismere-
tes munkájának köszönhető az,
ahol most tartunk. Az elmúlt
években erősítettük az értékesí-
tést. Ennek eredményeként
nagymértékben emelkedett
szerződött partnereink száma,
aminek természetes velejárója a
megnövekedett fuvarszám és a
dinamikusan növekvő taxis lét-
szám. Míg 2012-ben 680 fran-
chise partnerünk volt, mostanra
ez a szám majd 1100 fő. Igen
fontos azonban, hogy a
Főtaxihoz jelentkező taxisok szá-
mára folyamatosan biztosítani
tudjuk a megélhetésükhöz szük-
séges fuvarszámot. Tíz évre visz-
szamenőleg minden eddiginél
magasabb számokat látunk, de
a legfontosabb, hogy emelke-
dett az egy taxisra eső havi átlag-
fuvarszám is!

2012-ben már egy kész csa-
pat fogadott, akiktől minden se-
gítséget megkaptam ahhoz,
hogy megismerjem ezt a szá-
momra új világot.  Nagyjából 2-
2,5 hónappal a cég átvilágítása
után, az Igazgatósággal együtt-
működve, született meg a cég
rövid és hosszú távú stratégiája,
melyet igyekeztem, és azóta is
igyekszem konzekvensen vég-
hezvinni.
• A fejlesztés látványos
eredményeket hozó része
lett a címkiadó rendszer át-
alakítása.
• A fejlődés útján az első lépés
az informatikai rendszer fejlesz-
tése volt, annak érdekében,
hogy a Főtaxinak legyen ERP
rendszere – támogatva és gyor-
sítva a folyamatokat – amellyel
egy időben megtörtént a hard-
ver oldal korszerűsítése is. Ezek
a fejlesztések, bár jelentős költ-
ségekkel jártak, elengedhetetle-
nek voltak a Főtaxi sikeres mű-
ködésének érdekében. 

Az URH címkiadás hátránya az
volt – az elemzések alapján –,
hogy rendkívüli idő- és humán-
erőforrás-igényt támasztott a
diszpécserközpontnak. A „ha-
gyományos” címkiadás időigé-
nyével szemben a csendes cím-
kiadással drasztikusan lehet nö-
velni a hatékonyságot! 

Ezt felismertük, és ennek kö-
szönhetően fejlesztőink már a
31/2013. Fővárosi Közgyűlési
Rendelet előtt dolgoztak a
megoldáson, így mire a rende-
let kötelezővé tette ennek hasz-
nálatát, már rendelkezésünkre
állt a kész rendszer. Ebből a
szempontból talán jobb pozíci-
óba kerültünk, mint a verseny-
társaink. 
• A bevezetéskor a taxisok
nem értették, mitől előnyö-
sebb az új címkiadási forma
a korábbinál. Nagyon nem
szerették a tabletet meg a
kiszámíthatatlanságot. Most
viszont úgy tűnik, változott a
helyzet. 
• Az URH címkiadás időszaká-
ban egy címkiadás 2,5 és 5,5
percig tartott, amikor is a teljes
fuvarszámnak a 90%-át, 20 per-
ces címkiadási idővel tudtuk le-
fedni.  Ezzel szemben a jelenle-
gi állapot szerint, a teljes városi
címállományunknak a 94%-át el-
érjük 7-7,5 perces címelérési
idővel. Az ún. csendes címki-
adásnál a telefon felvételétől a
cím kiadásig eltelt idő gyakorlati-
lag 15-25 másodperc között
van.

A „csendes” címkiadási rend-
szer – mint minden újítás – be-
vezetése természetesen nem
aratott osztatlan sikert. A taxisok
nehezen fogadták el az új irányt,
hiszen az évtizedek óta megszo-
kott URH-t felváltotta a térinfor-
matikai alapon működő címki-
adás. Szerencsére, tudtuk kezel-
ni a kialakult helyzetet, és a
használat során a taxisaink is

megértették, megismerték és el-
fogadták az új rendszer előnyeit.
• Az utasoktól milyen vissza-
jelzések érkeztek? Ők egyál-
talán érzékelik a változtatá-
sokat?
• A fejlesztéseket követően na-
gyobb lett a kapacitásunk, több
fuvart tudtunk elvállalni, melynek
eredményeként a taxisoknak is
több fuvarjuk volt, jobban érez-
ték magukat, és ennek híre ment
a szakmában. De híre ment az
utazóközönség körében is,
hogy ha a Főtaxit hívják, akkor
mindig időben megérkezik az
autó.  

Növeltük a média-megjelené-
seink számát és hatékonyságát,
hogy minél jobban ismertté te-
gyük a megújult Főtaxit, a Főtaxi
szolgáltatásának a minőségét. 
• Még az öltözködésben is
szokatlanul komoly elvárá-
sok vannak a taxisokkal
szemben…
• Taxis partnereink és dolgozó-
ink megértették, és elfogadták
azt, hogy ebből a „nagy sárga
masszából” csak a szolgáltatás
minőségének javításával lehet
kitűnni, és vallom, hogy ebben a
Főtaxi továbbra is élen jár. Nem
csak a gépjárműparkunk a legfi-
atalabb, hanem a szolgáltatás
minősége is a legmagasabb
szintű. Csak a Főtaxinál kötelező
a sötét nadrág, fehér ing, nyak-
kendő és zakó viselése. Kezdet-
ben ugyan kicsit idegenkedtek a
főtaxisok, de aztán belátták – az
utazóközönségtől kapott pozitív
visszajelzések alapján –, hogy
ennek valóban megvannak az
előnyei. 

A szolgáltatási színvonalunk
megtartására és folyamatos újí-
tása érdekében szerződtünk
egy független piackutató cég-
gel, aki minden hónapban pró-
bautazásokat végez. Ennek
eredményei nagyban segítik a
fejlesztendő területek felderíté-
sét. 
• A Főtaxit az okostele-
fonokra telepíthető appliká-
ción keresztül is el lehet ér-
ni. Használják ezt a lehető-
séget a megrendelők?
• A mobil applikációnk – amely-
nek megoldása iránymutató volt
a taxis piacon – egyre növekvő
számban fogadja a rendelése-
ket, amivel nem csak tehermen-
tesítjük a diszpécserközpontot,
hanem élményt adunk a felhasz-
nálóknak és a taxisoknak egy-
aránt! 
• Nem lehet 2016. év elején
úgy beszélgetni a taxiról,

hogy ne kerülne szóba az
UBER és az ellene tüntetők
kérdése.
• Valóban nem mehetünk el szó
nélkül a taxis piacot lázban tartó
„Uber-jelenség” mellett. Termé-
szetesen megértjük a demonst-
ráció célját, azonban mi a békés
megoldások hívei vagyunk. Véle-
ményünk szerint célravezetőbb
a felmerült problémákat tárgya-
lóasztal mellett megbeszélni. 
Annyit még ezzel kapcsolatban
szeretnék megemlíteni, hogy az
Uber-applikáció jelenlegi egyet-
len előnye a készpénzkímélő fi-
zetés lehetősége. Tekintettel ar-
ra, hogy a 31/2013. Főv.Kgy.
rendelet értelmében valamennyi
Főtaxiban van POS terminál, a
készpénzkímélő fizetés lehető-
sége nálunk is adott. Ráadásul a
taxikban nem „okos applikáció”,
hanem a hitelesített taxaméter
mutatja, ellenőrzött módon a fu-
vardíjat!
• A Főtaxihoz kapcsolódó
taxisok száma rekordnagy-
ságú. Vagyis a taxisok na-
gyon jó véleménnyel vannak
a cégről.
• A fentiek alapján is látszik,
hogy a Főtaxi „halad a korral” és
minden téren igyekszik az uta-
sok és taxisok érdekeit és igé-
nyeit messzemenően kiszolgál-
ni. Mi sem bizonyítja jobban si-
kerességünket, hogy a felvételi
napokon nem ritka, hogy akár
15-20 fő akar belépni hozzánk!
A Főtaxi csapatába csak és kizá-
rólag a legjobbak kerülhetnek
be, illetve a felvétel során ki-
emelt figyelmet fordítunk arra,
hogy az a bizonyos egy főre eső
átlagos fuvarmennyiség, vagyis
a taxisok érdeke ne sérüljön! 
• Nagyon régen, még a ma-
gántaxi megjelenése előtt,
rendszeres és kötelező to-
vábbképzésen vettek részt a
főtaxisok. Az új Kormányren-
delet is tartalmaz erre vonat-
kozó előírásokat. Mi lesz a
megoldás?
• Rövid távú terveink között sze-
repel, hogy továbbképzéseket
indítsunk meglévő taxisaink szá-
mára a KRESZ és szolgáltatási
ismeretek témakörökben. Emel-
lett új taxisok képzését is szeret-
nénk is beindítani, valamint a
Kormányrendeletben előírt köte-
lező oktatást, szintén belső kör-
ben szeretnénk végezni, vala-
mint a Kormányrendelet által
meghatározott kötelező vizsgáz-
tatást is „házon belül” tartanánk
a Főtaxisoknak. 
• A repülőtéren a következő
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Főtaxi 2016
Szunomár Tibor 2012-ben került a Főtaxi élére. Frissen ki-
nevezett vezérigazgatóként óriási tervekről számolt be ak-
kor a Taxisok Világának. Most 2016-ban újból megkeres-
tem, mert – a Főtaxi piaci fejlődését látva – kíváncsi voltam
mit sikerült megvalósítani az akkori tervekből.

Az irodalmi folyóirat szerkesztõje nézegeti a kéziratot, és
megkérdi a szerzõt:

– Miért Bumeráng a címe?
– Mert eddig minden szerkesztõségtõl visszajött hozzám.
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• Az elért sikerek nem csupán a
vezérigazgató érdemei. Munka-
társaink és taxisaink lelkiismere-
tes munkájának köszönhető az,
ahol most tartunk. Az elmúlt
években erősítettük az értékesí-
tést. Ennek eredményeként
nagymértékben emelkedett
szerződött partnereink száma,
aminek természetes velejárója a
megnövekedett fuvarszám és a
dinamikusan növekvő taxis lét-
szám. Míg 2012-ben 680 fran-
chise partnerünk volt, mostanra
ez a szám majd 1100 fő. Igen
fontos azonban, hogy a
Főtaxihoz jelentkező taxisok szá-
mára folyamatosan biztosítani
tudjuk a megélhetésükhöz szük-
séges fuvarszámot. Tíz évre visz-
szamenőleg minden eddiginél
magasabb számokat látunk, de
a legfontosabb, hogy emelke-
dett az egy taxisra eső havi átlag-
fuvarszám is!

2012-ben már egy kész csa-
pat fogadott, akiktől minden se-
gítséget megkaptam ahhoz,
hogy megismerjem ezt a szá-
momra új világot.  Nagyjából 2-
2,5 hónappal a cég átvilágítása
után, az Igazgatósággal együtt-
működve, született meg a cég
rövid és hosszú távú stratégiája,
melyet igyekeztem, és azóta is
igyekszem konzekvensen vég-
hezvinni.
• A fejlesztés látványos
eredményeket hozó része
lett a címkiadó rendszer át-
alakítása.
• A fejlődés útján az első lépés
az informatikai rendszer fejlesz-
tése volt, annak érdekében,
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rendszere – támogatva és gyor-
sítva a folyamatokat – amellyel
egy időben megtörtént a hard-
ver oldal korszerűsítése is. Ezek
a fejlesztések, bár jelentős költ-
ségekkel jártak, elengedhetetle-
nek voltak a Főtaxi sikeres mű-
ködésének érdekében. 

Az URH címkiadás hátránya az
volt – az elemzések alapján –,
hogy rendkívüli idő- és humán-
erőforrás-igényt támasztott a
diszpécserközpontnak. A „ha-
gyományos” címkiadás időigé-
nyével szemben a csendes cím-
kiadással drasztikusan lehet nö-
velni a hatékonyságot! 
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szönhetően fejlesztőink már a
31/2013. Fővárosi Közgyűlési
Rendelet előtt dolgoztak a
megoldáson, így mire a rende-
let kötelezővé tette ennek hasz-
nálatát, már rendelkezésünkre
állt a kész rendszer. Ebből a
szempontból talán jobb pozíci-
óba kerültünk, mint a verseny-
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ciklusban is a Főtaxi a hiva-
talos szállító, ami komoly el-
ismerés a repülőtér üzemel-
tetője részéről… 
• Igen, ezért végezetül, de nem
utolsósorban szeretném meg-
említeni, hogy a Főtaxi 2010-ben
megnyerte a repülőtéri pályáza-
tot, és az elmúlt 5 év alatt sike-
rült bizonyítanunk mind a színvo-
nallal, mind a repülőtéren al-
kalmazott megoldásainkkal,
hogy magas színvonalú minősé-
gi szolgáltatást nyújtunk. A 2015
végén kiírt újabb pályázaton is

nyertünk. Meggyőződésem,
hogy nem ok nélkül kapott a
következő 5 évre is bizalmat a
Főtaxi. Cégünk munkatársai-
nak nagyon sok munkája van
benne.

Azt hiszem, hogy az elmúlt
pár év a piac minden szerep-
lője számára nagyon kemény
volt. De ahogy már mondtam,

a munkatársaink és taxisaink fe-
lelősségteljes munkájának és ki-
tartásának köszönhetően jutot-
tunk el oda, ahol jelenleg is tar-
tunk. Ezt csak közösen tudtuk
elérni, nélkülük nem sikerülhe-
tett volna! 

Köszönjük, Főtaxisok!
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-

A teljesen megújult diszpécserközpont

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A közlekedésről

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

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

Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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1. Mi a teendőjük a balesetben érintett
autók vezetőinek, ha a balesetnél szemé-
lyi sérülés nem történt?

a) Kölcsönösen igazolniuk kell egymásnak a
kötelező felelősségbiztosításuk fennállását. 
b) Kölcsönösen igazolni kell egymás számára
a személyazonosságukat és megnevezni azt a
biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosí-
tási szerződést kötöttek.
c) Intézkedés céljából haladéktalanul értesíte-
niük kell a rendőrhatóságot (a legközelebbi
rendőrt).

2. Egy közúti balese-
tet szenvedett teher-
autó rakománya az
úttestre borult. Eltá-
volíthatja-e az aka-
dályt képező meg-
sérült rakományt, ha a jármű elején és
hátulján ilyen táblát helyeztek el?
a) Igen. 
b) Nem.

3. Szabályosan várakoznak a parkoló kö-
zepén álló gépkocsik? 

a) Igen.
b) Nem.

4. Kell-e működtetni a vontatott gépkocsi
irányjelző berendezését?
a) Igen, minden esetben.
b) Az emelve vontatás esetét kivéve igen. 
c) Nem. 

5. Taxijával reggel 7 órakor
hajt be a táblakombináció-
val jelzett övezetbe. Ho-
gyan kell itt közlekednie?
a) A gyalogosok zavarása nél-
kül – legfeljebb 20 km/h se-
bességgel. 
b) A gyalogosok veszélyezteté-
se nélkül – legfeljebb 10 km/h
sebességgel. 

c) Fokozottan ügyelnie kell a gyermekek és a
kerékpárosok biztonságára, és átlagsebessé-
ge nem haladhatja meg a 25 km/h-t. 

6. A képen látható kerékpáros szabály-
sértést követ el, mert…

a) utánfutót kapcsolt a biciklijéhez,
b) az utánfutóban kutyát szállít,
c) biciklijével a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
keresztezi az úttestet. 

7. Megszünteti-e a tábla ha-
tályát a vasúti átjáró? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a táblát a
vasúti átjárót jelző háromszög
alakú veszélyt jelző táblával
együtt helyezték ki.
c) Nem.  

8. Hogyan illetve hol kell haladni a képen
látható úton?

a) Az út- és
forgalmi vi-
szonyok sze-
rint lehetsé-
ges mérték-
ben jobbra
tartva. 
b) Az út- és
forgalmi vi-
szonyok ál-

tal indokolt mértékben jobbra tartva. 
c) Azonos oldaltávolságot tartva a felezővonal-
tól, illetve az úttest szélétől, vagyis a menet-
irány szerinti jobb oldal közepén.

9.  Hol adhat hangjelzést balesetveszély
esetében?
a) Lakott területen kívül és belül egyaránt. 

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

10. Szabályosan soroltak előre a forgalmi
okból álló autók között a kerékpárosok?

a) Igen.
b) Nem. 

11. Mikor kell a gépkocsi vezetőjének a
hátramenethez irányító személy közre-
működéséről gondoskodnia?

a) Ha a jármű zárt kocsiszekrényű. 
b) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok kö-
zött. 
c) Ha egymaga nem képes a manővert ve-
szélytelenül lebonyolítani.

12. Megengedett-e, hogy a jármű eleje
vagy hátulja a gyalog- és kerékpárút fölé
nyúl -
jék?
a) 
Igen. 
b) 
Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Betelt a pohár az UBER személyszállítási szolgáltatás miatt
a budapesti taxisoknál. Egymástól függetlenül három nap
alatt három esemény történt a fővárosban. Az első nap for-
galomlassító demonstrációt kezdett a taxisok egy csoport-
ja, amely érhetően nagy sajtónyilvánosságot kapott. A

következő
nap – koráb-
ban egyezte-
tettek alap-
ján – a főpol-
gármester
fogadta az
egyik taxis
érdekképvi-
selet küldött-
ségét. A har-
madik nap
pedig sajtó-
tájékoztatót
tartottak,
szintén korábban egyeztetett időpontban, az UBER ellen.

Sajnos sokan nem tudják mi az alapprobléma, csak azt lát-
ják, hogy az UBER olcsó, tehát jó. Fél évvel ezelőtt a kormány
hozott egy rendeletet miszerint az UBER szolgáltathat, de oly
módon, hogy mindenhol betartja a helyi taxirendeletet. Ez a fő-
városban azt jelenti, be kell/ene/ sárgítani az autót, szabadjel-
ző és taxióra kell/ene/, továbbá az autót taxisnak kell/ene/
vezetni.

Miután az előírásokat nem teljesítik, érthetően olcsóbbak.
Gondoljunk bele, van valahol egy zöldségesüzlet. A
zöldséges adja a portékáját egy adott áron. Ekkor

megjelenik a

24

Tüntettek és petíciót adtak
át a taxisok az UBER miatt
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Tüntettek és petíciót adtak
át a taxisok az UBER miatt
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bolt előtt egy bácsika és elkezdi árulni az otthon, a kertben ter-
mett portékát. Nem kell a zöldségesboltért bérletet fizetni, nem
kell fizetni az áramért, gázért, nem kell fizetni az alkalmazottat.
Persze hogy féláron tudja árulni a portékáját…

További szöveg helyett beszéljenek a képek a demonstrációról
és a petíció átadásáról.                                        

Juhász Péter

ujtaxi.qxd  2/10/16 08:35  Page 25

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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Szomorúan látom, ha törvénytisztelő, jogkövető maga-
tartást tanúsító állampolgárokat megbüntetnek. Közismert,
hogy munkanap-áthelyezések esetén, szombaton is kell fizetni a

parkolásért, ezt mi tudjuk. De nem tudják a turisták, a külföldi-
ek, a helyismerettel nem rendelkezők. Ők megérkeznek, any-
nyit látnak a közlekedési jelzőtáblán, hogy hétfőtől – péntekig
kell fizetni a parkolásért, szombaton és vasárnap ingyenes a
parkolás. Látom a büntetőcédulákat, amelyeket ilyenkor kihe-
lyeznek a parkolóőrök.

Kértem Budapest vezetését, hogy ne szedjenek szombati
munkanapokon parkolási díjat, hiszen nem korrekt, mert a jel-
zőtáblák szerint nem kell fizetni a hétvégeken!  Úgyis dobál-
nak be elég parkolási pénzt azokon a hétköznapokon a turis-
ták, külföldiek, amikor meg nem is kellene… 

(A válasz rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem. J. P.) 

Budapest területén a közterületi várakozóhelyek üzemelteté-
se a Főváros Közgyűlés rendelete Budapest főváros köz-
igazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozása
alapján történik. E rendeletet számos tényezőt figyelembe

vevő tanulmányok, hosszas előkészítések alapján hozták meg.

És az észrevételeknek, tapasztalatoknak, valamint a változások-
nak megfelelően módosítják. 

Az tény, hogy a kihelyezett jelzőtáblákon szereplő informáci-
ók a területek többségén hétfőtől péntekig terjedő időszakokra
vonatkoznak, és a szombati napokon szedett „parkolási díj” az
áthelyezett munkanapokon történik, de ez évente csak néhány
alkalom. Az ilyen alkalmakat több információs/kommunikációs
csatornán (rádió, televízió, internetes oldalakon stb.) is több na-
pon keresztül folyamatosan hirdetik, a félreértések elkerülése
érdekében.

Mint várakozóhelyek üzemeltetője az a tapasztalatunk, hogy a
külföldiek is odafigyelnek a helyi sajátosságok, így a vonatkozó
rendeletek betartására. Számos esetben már az utazás előtt in-
formálódnak, tájékoztatást kérnek e-mailben, levélben, vagy a
területen keresik meg kollégáinkat, közelítik meg a jegykiadó
automatákat, így elenyésző a külföldi gépjárművekre kihelyezett
pótdíjak száma még az áthelyezett munkanapokon is. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Szombaton is

Továbbra is szedik a parkolási díjakat

A jóhiszemű járművezető leparkol...

A jelzőtábla
egyértelmű,
hétfőtől pén-
tekig kell fi-
zetni. Szom-
bat-vasárnap
ebből követ-
kezően nem

...majd mégis megbüntetik
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rendeletek betartására. Számos esetben már az utazás előtt in-
formálódnak, tájékoztatást kérnek e-mailben, levélben, vagy a
területen keresik meg kollégáinkat, közelítik meg a jegykiadó
automatákat, így elenyésző a külföldi gépjárművekre kihelyezett
pótdíjak száma még az áthelyezett munkanapokon is. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Szombaton is

Továbbra is szedik a parkolási díjakat

A jóhiszemű járművezető leparkol...

A jelzőtábla
egyértelmű,
hétfőtől pén-
tekig kell fi-
zetni. Szom-
bat-vasárnap
ebből követ-
kezően nem

...majd mégis megbüntetik
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Sándor vitéz
Nézem a tévét: hét-nyolc év körüli kínai kisisko-
lás leányka verset mond. Fényes fekete haját
szorosan hátrafésülve, hátul összefogva, áll fe-
hér ünnepi blúzban, fekete szoknyában, élénk
fekete mandulaszeme mosolyog, látom, nem
csak érti, amit mond, hanem átérzi, huncut mi-
mikával, vékonyka karja lendületével.

Azt szavalja, hogy Petőfi Sándor: Anyám
tyúkja. Magyarul. Ej, mia kó túkano – így, és
mutatja, hogy csodálkozik, ...még a ládára is
felszáll, – ekkor arcához kapja kis kezét, mint-
ha jaj! ijedezne, majd amikor az következik,
hogy dehod verik, dehod verik, lendül a kis-
lánykéz, jelezve, hogy erről végképp szó
sem lehet, és még szélesebb a mosoly,
mert ugye inkább, mint a galambot ete-
tik...

Végtelen tágas mongol sztyeppe. Lo-
vak, tevék, jurták, ahogy kell. Magyar
stáb közeledik a jurtához, abból kilép a
mongol lótenyésztő, még nem tudja, kik
az érkezettek, de mosolyogva megy felé-
jük, bemutatkozás, meghallja, hogy „ma-
gyar”, még szélesebb a mosoly, lendíti
ujját, mond valamit, ami úgy hangzik,
hogy moment plíz, sarkon fordul, vissza-
szalad a jurtához, bemegy. A moment
plíz után a zömök, cserzett bőrű sztyep-
pe(puszta)-lakó barnásvörös kötésű
könyvet hoz magával, mutatja, nézik, a
borítón érdekes mongol betűk, aki tud
mongolul, olvashatja, és belül ott látható
Petőfi Sándor arcképe.

Igen-igen, bólogat a mongol – kedves
költőm –, fordítja a tolmács, és a látoga-
tók elhiszik, mert egy könyvről rögvest,
az első pillantásra látni lehet, forgatják-e,
vagy csak polcdísz.

A mongol sztyeppe és a magyar pusz-
ta maga a tágasság, a határtalanság. Itt,
ha a tekintet és a lélek körülnéz, nem üt-
közik semmi akadályba. Csak majd a lá-
tóhatár végén, ahol az ég a földdel ösz-
szeér, ámbár még az sem a világ vége, il-
lúzió az, a szabadság illúziója. Ebben az
illúzióban találhattak egymásra a rokon-
lelkek, a mongol verskedvelő és a ma-
gyar költő. „Hej mostan puszta ám iga-
zán a puszta” – ez valóság volt akkori-
ban, különösképp télen. „De csak gyere
ide, te Sándor, a mongol pusztába. Ezt a
látványt ugyan hogyan verselnéd meg?” –
semmi kétségem, megbirkózna a feladattal.

Ismerősöm mesélte, hogy még a brezsnyevi
időkben valami ifjúsági csoporttal kiment
Moszkvába. Sétálgattak, nézegették a várost,
majd az őket kísérő komszomolista fiú elébük
ugrik, karját szélesre tárva: „Sztop! Pityófi:
Szobodsag, szerelem, e ketto kell nekem!” –

mosolyog, a magyarok is mosolyognak és bi-
zonygatják, hogy épp e kettő kell nekik is, ak-
tuálisan. 

Valaha – és nem is csak jobb időkben – él-
tek a Sándor verssorai. Ma mint Petőfi, jobbá-
ra csak kötelező iskolai tananyag, ami arra in-
dukál, hogy az osztálytermet elhagyva nyom-
ban elfelejtsük. „Értelmiségi” barátunk egye-
nest kérkedik: őneki a Petőfi túl egyszerű, kor-
szerűtlen, forradalmi versei „izgágaságok”, táj-
költészete „fantáziátlan”, szerelmi lírájáról „ne
is beszéljünk, ki ír ma olyan sorokat egy nő-
höz?” Na ja, fővárosi a gyerek, tán egész éle-
tében soha nem látott bárányfelhőt, szivár-
ványt, árvalányhajat, de még egy nyamvadt út-
széli kórót sem, egyebeket meg se említsünk.

El nem vitatom: a mai kor verskedvelőjéhez
közelebb állhat a huszadik század lírája, vagy
a „még maiabbakhoz” a posztmodern költé-
szet, vagy éppenséggel a legújabb, a Slam
poetry, ami már nevében is jelzi, mi várható et-
től az irányzattól. De kérdem én: muszáj min-
dig és görcsösen „nagyon mainak”, „korszerű-
nek” lennünk? Nem adhatunk egyre röpke
esélyt a „régieknek” is? 

„Kovácséknál 
ég a világ...”
Szomszédunk, Kovácsné Vilma meséli: a leá-
nya, a Rozamunda most épp a János vitézzel
gyürkőzik. Köztünk szólva esélytelenül. Odáig
még rendben, hogy a nap tüzesen süt le, de az
már felfoghatatlan a számára, hogy valaki a
mosógép helyett a patakban(?!) mos, ráadásul
abban térdig gázolva... és hol van még a többi!
Pedig mesén növögetett, de amint egy vers
leckévé változik, már formálódik a kislányos
kelletlenség szobra. Hálistennek átvészelte a
dizni-hercegnők gyerekagy-zsibbasztó korsza-
kát, most mást keres rajongása tárgyául. A hú-
gom négyéves kisfiának, Gasztonnak a feje a
Csillagok háborúja szereplőivel van tele. A mi-
nap, amint hazajött az óvodából, kapásból so-
rolta az összeset: hanszoló, dártváder, csubak-
ka... ilyesmik. Fiamnak, a hétéves Brendonnak
kedvence a robotbotok vagy micsodák, tessék
elképzelni, hogy ebben a felnőttek számára el-
viselhetetlenül riasztó, taszító rajzfilmben, átvál-
tozó fémszörnyetegek üvöltenek, hörögnek,
csattognak, villognak. 

Kedves Kovácsné Vilma, mi nem tudunk mit
tenni. Olyanok ezek, akár a mesében a legyőz-
hetetlen hétfejű sárkány. Szülő, pedagógus le-
vághatja egyik fejét, nő helyette másik... De ne
bánkódjunk, a gyerekek majdcsak túlesnek
ezeken is. Türelem...

Mindeközben az történt, hogy jóságos men-
tőakcióul felhangzott a tévéből a Magyar nép-
mesék rajzfilmsorozat felvezető zenéje, a két
Kovács gyerek szorosan egymás mellé ülve
azt dudolgatta, énekelte, nézte, csak nézte
nagy odaadással, átéléssel, átérzéssel, mintha
két kínai kislány lenne... Van még remény.

*
Tessenek szívesek elolvasni a bekeretezett vers-
részletet, mert kitűnik abból, hogy a János vitéz
talán inkább való álmodozásra hajlamos felnőt-
teknek... Hajlamos vagyok. Meg elvágyódós.

Gyermekkorom óta megszakítás nélkül oda-
vágyódom (persze nem én vagyok az egyet-
len), ahová Kukorica Jancsi, ez a szegény árva,
magyar parasztfiú oly sok hányattatás után el-
jutott, a mesebeli, magyaros mennyországba
(mert senki más nációnak nincs ilyenje). 

Ma már mindent tudni lehet Petőfi Sándor-
ról, azt is például, hogy mit evett a határszéli
csárdában (tormáshúst aludttejjel), amikor
utoljára elhagyta Pestet. Élete nyitott könyv
számunkra. A halála nem. Erdélyben az utolsó
szálláshelyén valaha tábla állt a vendéglátó
ház falán. A neve és a dátum mellett csak eny-
nyit véstek rá: „Itt még ember volt...” Igen, mert
ahogy elhagyta a házat és kiérkezett a csata-
térre, fölröppent Tündérországba, és ő maga
is tündérré változott...

29

Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

Benne tündérfiak és tündérleányok
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.

Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül
Gyakran a tündérek szeméből könny gördül;
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belőle.

Szőke tündérlyányok sárga hajaikat
Szálanként keresztülhúzzák a föld alatt;
E szálakból válik az aranynak érce,
Kincsleső emberek nem kis örömére.

A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak
Szemsugarából a tündérleányoknak;
Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták,
Ékesítik vele a felhős ég boltját.

Van a tündéreknek virágnyoszolyája,
Örömtől ittasan heverésznek rája;
Illatterhes szellők lanyha fuvallatja
Őket a nyoszolyán álomba ringatja.

És amely világot álmaikban látnak,
Tündérország még csak árnya e világnak.
Ha a földi ember először lyányt ölel,
Ennek az álomnak gyönyöre tölti el.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210

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 ALAKULÁSAMegnevezés 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.

Február 25.
• Egyéni vállalkozók személyi jöve-
delemadó bevallása 
• KATA-s vállalkozók bevallása 

• EVA-s vállalkozók bevallása
Február 29. (szökõév van!)

• Éves adómemória kiolvasás és
adatszolgáltatás

Március 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 

• Kata befizetés
Március 15.

• Gépjármûadó elsõ félév befizetése
• Iparûzési elõleg befizetés 
• KATA-sok tételes iparûzési adójá-
nak befizetése

Fontos határidõk
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Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 339 346 208
Február 328 316 210

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 ALAKULÁSAMegnevezés 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.

Február 25.
• Egyéni vállalkozók személyi jöve-
delemadó bevallása 
• KATA-s vállalkozók bevallása 

• EVA-s vállalkozók bevallása
Február 29. (szökõév van!)

• Éves adómemória kiolvasás és
adatszolgáltatás

Március 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés 

• Kata befizetés
Március 15.

• Gépjármûadó elsõ félév befizetése
• Iparûzési elõleg befizetés 
• KATA-sok tételes iparûzési adójá-
nak befizetése

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (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-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

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

tõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos
bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a
Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adó-
bevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve adó-
elõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megjele-
nés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabadjelzõ),
mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Az irodának NINCS telefo-
nos elérhetõsége (!?!)

A BKK központi számai: 
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

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

P: 9.00 – 12.00.

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

tõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos
bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a
Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adó-
bevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve adó-
elõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megjele-
nés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabadjelzõ),
mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Az irodának NINCS telefo-
nos elérhetõsége (!?!)

A BKK központi számai: 
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

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
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X. Fertő – Bihari sarok

!Taxis kolléga észrevétele, hogy a Fertő utcában a Centrum felé
haladva a Bihari utcánál a jelzőtábla szerint a jobb oldali sávból is

lehet egyenesen tovább haladni, ugyanakkor az útburkolati jelek sze-
rint viszont kötelező jobbra fordulni. Most akkor szabad egyenesen
továbbhaladni a jobb oldali sávból, vagy sem?
• A csomópontban a burkolati jelek és közúti jelzések felújításra ke-
rültek. Jelenleg a csomópontban található közúti jelzések megfelel-
nek az ott érvényes forgalmi rendnek. 
X. Monori utca 

!Az utcában lehetetlen lenne a kétirányú közlekedés, ha járművek
parkolnának az út mindkét oldalán, ezért „sajátságos” jelzőtáblá-

val tiltják a parkolást az egyik oldalon. Jó lenne igazi „Megállni tilos”
jelzőtáblát kihelyezni.
• Helyszíni szemlét tartottunk, ennek során megállapítottuk, hogy a
páratlan oldalon indokolt a „Megállni tilos” közúti jelzőtábla kihelye-
zése, így arra intézkedést tettünk. 

XI. Pázmány Péter sétány 1/B 

!„Behajtani tilos, KI-
VÉVE CÉLFORGA-

LOM” jelzőtábla van a
jelzett helyszínen, de
ilyen kombináció nincs
a KRESZ könyvben,
kérjük a kiegészítő jel-
zőtáblát leszerelni. 
• A kiegészítő jelzőtáb-
lát engedély nélkül he-
lyezték ki, leszerelésé-
ről intézkedtünk. 

XII. Budakeszi út 45.

!„Várakozni tilos” jelzőtábla van ott, ahol csak egy forgalmi sáv van
a járda és a záróvonal között, tehát tilos megállni. Célszerű lenne

a jelzőtáblát lecserélni egy „Megállni tilos” jelzőtáblára. 
• A „Várakozni tilos” jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. A
KRESZ alapján tilos megállni, „ahol a jármű és az úttesten lévő záró-
vonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között leg-
alább három méter széles hely nem marad.” Így ezt külön nem szük-
séges megállni tilos táblával jelezni. 
II. Hűvösvölgyi út 107.

!Itt is „Várakozni tilos” jelzőtábla van a járda és a záróvonal között,
pedig csak egy forgalmi sáv van. Ezt a jelzőtáblát is le kellene cse-

rélni egy „Megállni tilos” jelzőtáblára.
• A Várakozni tilos” jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. „Megáll-
ni tilos” jelzőtábla itt sem szükséges. 
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Két kisgyerek beszélget:
– Nagyon rendes az új apukám!
– Tudom. Tavaly az én apukám volt.

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
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VI. Lövölde tér 

!Útburkolatcsere történt a téren, de a STOP-vonalat nem a régi he-
lyére, a Szív utca sarokra festették fel, hanem a tér közepére, így

most tilos jelzésnél a járművek nem tudnak a Szív utca felé tovább
haladni. Kérjük a STOP-vonalat a régi helyére festeni. 
• A helyzetjelző vonal a Rottenbiller utcából kiinduló, Szív utcába ér-
kező kerékpáros átvezetés következtében került áthelyezésre a Fel-
ső erdősor utca irányába. A kerékpáros átvezetés működése érde-
kében a helyzetjelző vonalat eredeti helyére nem áll módunkban visz-
szahelyezni. 
VI. Hunyadi tér 13. 

!Megszüntették a szelektív hulladékgyűjtőt, mert az inkább egy
szeméttároló volt. A felszabadult területen jó lenne módosítani az

útburkolati jeleket, hogy ott is lehessen parkolni. 
• A helyszínen bejárást folytatunk le, és amennyiben lehetséges, a
várakozóhelyek bővítése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtesszük. 
VIII. Baross tér 

!Taxis kolléga nem érti, hogy a Rottenbiller utca felől érkező troli-
busz miért megy ki a Kerepesi úton a járda mellé, majd utána rög-

tön a belső sávba, a Keleti pályaudvar parkolójába. Egyszerűbb len-
ne, ha a belső sávból rögtön a pályaudvarhoz menne, nem kellene
kétszer átverekedni magát a forgalmi sávokon. 
• A trolibuszok az elektromos felsővezeték által nyújtott lehetősége-
ken belül közlekednek. A javasolt sávváltáshoz a felsővezeték áthe-
lyezésére lenne szükség, amire jelenleg nincs lehetőség.

VIII. Auróra utca 

!„Megállni tilos, KIVÉVE ENGEDÉLLYEL” jelzőtábla-kombinációt
helyeztek ki az SZTK elé. Kérjük a „Megállni tilos” jelzőtáblát le-

cserélni egy „Várakozni tilos” jelzőtáblára. 
• A tábla a nyilvántartásban nem szerepel, így a leszereléshez szük-
séges intézkedést megtettük. 
IX. Üllői út 131.

!Taxis kolléga véleménye szerint a felüljáró alatt a járdára felálló és
a járdáról letolató járművek balesetveszélyt okoznak, ezért meg

kellene akadályozni a járdán való parkolást. 
• A felüljáró alatt nincs várakozósáv kijelölve. A Társaságunk is tud
a problémáról, hogy ennek ellenére is parkolóként használt terület-
ről balesetveszélyes a ki- és behajtás. A problémát az Üllői úti felül-
járó tervei kezelik, megvalósulásának időpontja azonban jelenleg
nem meghatározható.  
V. Magyar utca 

!Taxis kolléga kérése, hogy meg kellene fordítani az utca egyirá-
nyúságát a Kecskeméti utca és a Ferenczy István utca között, mert

akkor lényegesen egyszerűbb lenne megközelíteni a belvárost a re-
pülőtér felől. 
• Amennyiben az utca egyirányúsága oly módon megváltozna, hogy
az utca átjárhatóvá válna a Kecskeméti utca és a Kossuth Lajos utca
között, abban az esetben a belső városrész nem kívánatos átmenő
forgalommal terhelődne. Emiatt az utca forgalmi rendjén módosítani
nem kívánunk. 
V. Széchenyi tér

!Örömmel láttuk, hogy jelzőlámpával védett gyalogátkelőhely léte-
sült a Lánchíd torkolatában, jó lenne, ezt a gyalogátkelőhelyet és

jelzőlámpát véglegesíteni. 
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• A BKV a 2-es villamos Eötvös tér és Széchenyi tér közötti vá-
gányrekonstrukcióját végezte. Emiatt megosztottan közlekedő 2-
es villamos Eötvös téri és Széchenyi téri ideiglenes végállomásai
közötti táv gyalogoson volt megtehető, ezért a könnyebb átszállá-
si kapcsolat biztosítása érdekében a Lánchíd pesti hídfőjében
ideiglenes jelleggel jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesült. En-
nek a gyalogos-átkelőhelynek azonban tartós fennmaradásra nem
volt engedélye, emiatt azt meg kellett szüntetni. A jövőben tervez-
zük végleges jelleggel ugyanide gyalogos-átkelőhely létesítését,
ez azonban legkorábban 2016 második felében várható. 
X. Kőbányai út 

!Taxis kollégák nem értik, miért lesz piros a jelzőlámpa a Kőbá-
nyai úton a Liget tér után befelé a villamossíneknél, akkor is,

amikor nem jön villamos. 
• A villamos kijelentkező eszközök meghibásodása miatt alakult ki
az az állapot, hogy a Kőbányai úton a villamos odaváltásánál lévő
közúti jelzőlámpa a közúti forgalom számára tilos jelzést mutatott. 

Donáti utca 

!A Belga Nagykövetség előtt is olyan jelzőtábla-kombináció
van, amit nem enged a KRESZ. A MEGÁLLNI TILOS jelzőtáb-

la helyett VÁRAKOZNI TILOS jelzőtábla kellene.
• A kizárólagos várakozóhely jelölése valóban nem felel meg a
jogszabályoknak, ezért a „Megállni tilos” tábla „Várakozni tilos”
táblára történő cseréjéről gondoskodunk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresz-
tül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
e-mail: lampafelelos@freemail.hu
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Tavaszváró szép napo-
kat kívánok! Tudom,
még korai, de én már
annyira unom ezt a va-
cak téli időt, hogy az
minden képzeletet felül-
múl. Tavaly találkoztunk
utoljára, remélem, azóta

kipihentétek a karácsonyi és szilveszteri nagy
eszem-iszom-lakomákat, valamint túl vagytok a ja-
nuári „holtidőn” is.

A karácsonyt természetesen én is otthon töltöttem, bár
rezgett a léc, hogy hol leszek, mert a T. Cég be akart lök-
ni az „ügyeletes” státuszba, de erről aztán szeren-
csére letettek. Helyette?

December 29-én irány a kamion, és
az újévet köszöntő óraütés engem a
luxembourgi repülőtér parkolójában
talált. Egyébként tizenegy autónkat ál-
lítottak „ügyeletbe”, és tizenegyen
nem csináltunk semmit január 2-ig.
Probléma nem volt, a társaság vi-
szonylag normálisan és főleg szinte jó-
zanul „viselte” a többnapos várako-
zást.

Csavarogtunk, főzőcskéztünk, tv-t
néztünk, szóval eltelt az idő.

Pilla jelentiPilla jelenti

Ez a ketrec, amibe behajtunk az átkelés előtt A sok kerítés a bevándorlók ellen van

Taxiból kamionba 26. rész

PótPótcsercseree
Az Eurotunel mozdonya
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Aztán jött az első megbízás. A luxem-
bourgi reptérről irány Anglia: MCI
Elektronics – Aberdeen.

Nagyon nem örültem. Komolyan nem.
Nézzétek meg a térképen, ez már Skó-
cia, és igaz, hogy szeretem Skóciát, de
ez olyan messze van! Duzzogtam, de
nem lehet mit tenni, meg kell csinálni,
nincs mese. Szépen kezdtem megbarát-
kozni a dologgal, amikor megkaptam a
„kegyelemdöfést”. Pakolj át a hűtős ko-
csiból a másik autóba, cseréltek a kollé-
gával és a megapóttal, aminek görgős a
platója – elektronikai cuccokat viszel a
skótoknak. Ok? A kolléga még soha nem
járt az angol oldalon (a fene a dógát, egy-
szer úgyis el kell kezdeni, miért nem kez-
di most?), és mivel hatalmas értékű a
cucc, kezdő nem viheti. (Könyör-
göm, én is kezdő vagyok, még
csak négy év!) 

A főnökömre most nem hatott
semmi. Ráadásul, megint kon-
vojba kell menni, CB-rádió meg
nincs, aki meg akar állni, telefo-
non hívja a többieket. És nem
hajóval megyünk, hanem vonat-
tal, ami egy külön kaland, mert
rátalálni a szerelvénnyel a vo-
natra, na, az aztán a mutatvány.
Általában recseg-ropog-zörög
minden, és különben is utálom,
mert mindig az az érzésem,
hogy úgysem fogok tudni fel-
manőverezni arra a nyavalyára.

A Csatorna egyébként a
franciaországi Calais-ből a
tenger alatt halad át kb. 40 perc alatt az angli-
ai Folkestone-ba. A távolság 50 km. 1994-ben
adták át, hatalmas csinnadrattával, és igen kel-
lemes volt az elején benne az utazás, mesél-
ték a kollégák. A kezdetekben kávéval kínálták
(állítólag) az utasokat, újságok álltak rendelke-
zésre stb. Ma már kellemetlenül „fapados”, és
mindössze egy italautomata várja a sofőröket,
akik általában végigaluszszák az utat. Egyéb-
ként a világ leghosszabb tengeri alagútja,
mert a Szeikan-alagút (Japán) „csak” 39 km.
Mármint a víz alatti része. 

Na mindegy, engem továbbra sem lelkesít
a dolog. 

Útvonal: Luxembourg-Lille-Alagút – aztán
jobbról megkerülve Londont (M25) fel az A1-
esen végestelen-végig Edinburgh, majd az
A69-68-as elvisz a végcélig, most nem írom
le az összes útszámozást, tök felesleges.
Egyhetes út, gondoltam magamban. 1500
km, naponta mehetek kb. hatszázat (2x4,5
óra, átlagos sebesség 70 km/ó), beleszámítva
az útépítéseket, torlódásokat stb., na meg per-
sze a kötelező 9 órás pihenőket.

Nem mondom tovább, addig tartott. Aztán ami-
kor végre lepakoltunk, jött a „jutalom”: üresen
vissza Manchester, reptér. Beállok a várakozó
sorba, éppen kávét akartam főzni, mikor léleksza-
kadva rohan egy fekete srác. Feltépi a kamionaj-
tót és kézzel-lábbal hadonászva kifelé invitál, az
iroda felé. Fogalmam sincs, mit akar, nyugi, mon-
dom, mindjárt megyek. „immadiatelyget wrong”

azaz azonnal gyere, mert baj van. Mi a fene
baj lehet azon kívül, hogy nem hagy kávézni
– gondoltam, de azért téptem utána.

Nos, kiderült a következő „disznóság”,
ami csak nekem volt „disznóság”, mert
ameddig a többiek pihenhettek, nekem
újabb fuvarfeladat jutott, persze soron kí-
vül. Tudjátok ugye, milyen a pótkocsik fene-
ke általában? Sima, fémlap, kivéve a
„jolodás” pótokat, amelyek közül van olyan,
aminek kiemelhető a feneke, hogy pl. hen-
gereket lehessen beléjük ültetni. Van az-
tán ez a „megapót”, amilyen most az
enyém (hogy a nyavalya essen bele), en-
nek az alja görgős! Keresztben három
részre van osztva, és szabályozni lehet,
mármint úgy, hogy amikor begurítják az
árut, mind a három részen kiemelem egy
gomb segítségével a görgőket. Kocsi ele-

jére bent a cucc,
görgők visszasüly-
lyesztve. Középen
bent a cucc, görgők
szintén le, és így
tovább… Ötletes a
dolog, nem kell bé-
kázni. Na, ilyen
görgősszekerem van
most.

Fekete srác után fu-
tás, mi lehet a baj,
mindjárt kiderül, de
azért mérges vagyok
a nagy izgalom ellené-
re, mert a kávézás
azért már jólesett vol-
na. Iroda, széles vigyo-
rú, nagydarab raktáros.

Mondom neki angolul, hogy nem beszélek an-
golul, erre folytatja a hadarást, természetesen
angolul. 

Persze pár pillanat alatt kiderül, hogy sem-
mi nem sürgős, főleg itt Angliában nem,
mert ezek az angolok nem szeretnek dolgoz-
ni, na, ritka kivétellel. Hívom az irányítómat, ő
mit tud a dologról. Várjak. Fél óra múlva kide-
rül (ez alatt a kávémat tutira megittam volna),
hogy két autót kell átvinni a Csatornán, a
Frankfurti reptérre, onnan majd tovább repí-
tik az USA-ba. Na, akkor hajrá!

Hát ez fantasztikus volt. Rátolás a rámpára
(hatodszorra sikerült, mert centiméter pontos-
sággal kellett rátenni), aztán egyszer csak
előbújt egy sárga csodajárgány. Szépen rá
volt erősítve egy fémlapra, az a fémlap begu-
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A már rögzített McLaren

A görgős pótkocsi belűlről

Görgőkön csúsztat-
ták a kamionba

A vonat ezen az útvonalon halad a Csatorna alatt

Folytatás a 39. oldalon
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rult a rakterembe, és utána még egyszer megismételték a dolgot egy
szürkével. McLaren, de ma sem tudom, milyen típus (állítólag 80 ezer an-
gol font darabja).

Hurrá, vidd át anélkül, hogy baja essen! Végig a frász kerülgetett, de
teljesen feleslegesen, mert kegyetlenül le voltak rögzítve, de én legszíve-
sebben vattába csomagolva vittem volna őket. Baj nélkül átértem velük a
franciákhoz. Már éppen levegőt akartam venni, mikor sziréna a hátam mö-
gött. Udvariasan félrehúzódok (naná, mert rendőrautó volt), de ennek elle-
nére kiint, és benavigál a parkolóba. Teljes ellenőrzés! Mit viszek, honnan
jövök, jogsi, tachográf-ellenőrzés stb. Mutatom a szállítólevelet (CMR),
hogy két McLarent viszek a reptérre. Nem hitték el! És képzeljétek, felnyit-
tatták a pótot, a plombálás ellenére. (Persze aztán igazolták a CMR-en az
ellenőrzés tényét, nem volt később gondom a dologból.)

Amikor kinyitottam a pótkocsi ajtaját, a két pasas megkövült az ámulat-
tól, és tisztelegve kívántak további szerencsés utat. Nézzétek a fotókat,
tényleg gyönyörű autók.

És a kocsikkal kapcsolatban egy magánjellegű megjegyzésem: mint
utólag megtudtam, New York-ba ment a két autó, milliomos csemetéknek
ajándékba. Nos, én ezt a két „csemetét” kihajtanám egy hónapra a ká-
posztaföldre dolgozni. Hmm...

Nos, azóta is ezzel a pótkocsival közlekedek, és nem bántam meg a
cserét. Hallatlan előnye, hogy nincs rakodás-pakolás-békázás, igaz, nincs
rántott csirkének való husika és banán se. 

De sebaj, boltot mindig találok útközben. 
Vigyázzatok magatokra, nemsokára újra jövök!
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Egy szabadalom, amely mozgásba
hozta a világot: 1886. január 29-én Carl
Benz benyújtotta szabadalmi kérelmét
saját fejlesztésű, „gázmotor hajtású
járművére”. Ezen a napon született
meg az első automobil. Később
ugyanebben az évben – Benztől
függetlenül – Gottlieb Daimler
megépítette saját motorizált
gépjárművét, így 1886 lett az az
év, amely a Mercedes-Benz 130
éves sikertörténetének kezde-
tét jelenti.

1886. január 29-én a Német Császári
Szabadalmi Hivatalban DRP 37435-ös
referenciaszámon bejegyezték Carl
Benz, mannheimi mérnök szabadalmát
a „gázmotor hajtású járműre”. Egy 130
éves dokumentum tanúskodik Carl
Benz innovatív szellemiségéről, kreati-
vitásáról és vállalkozói víziójáról. 2011
óta ez a dokumentum az UNESCO Vi-
lágemlékezet Program részét képezi,
melyben többek között a Gutenberg
Bibliát és a Magna Carta-t is jegyzik.

A kezdetek

Carl Benz a világ első automobilját 1885-ben
fejlesztette ki. Ehhez egy nagy sebességű,
egyhengeres, négyütemű motort (954 cm3

hengerűrtartalommal, 400 1/perc-es fordulat-

számmal és 0,75 lóerő/0,55 kW teljesítmény-
nyel) keresztben helyezett el egy egyedi építé-
sű kocsiban. A végsebessége 16 km/h volt.
Ez a háromkerekű, motorhajtású autó abszolút
világelső volt: egy teljesen önellátó, önhajtású
jármű, amelyet belsőégésű motor hajtott. A
szabadalmaztatott jármű, vagyis a Patent-
Motorwagen először 1886. július 3-án debü-
tált a nagyközönség előtt a mannheimi
Ringstrassén. Azonban a tökéletesített Modell
III elsőként hosszú távon 1888-ban, egy

Mannheim és Pforzheim közötti
oda-vissza úton bizonyította
működőképességét a minden-
napos használatra.

Az útra Carl Benz helyett fe-
lesége, Bertha vállalkozott.
Demonstrálva férje 1886. ja-
nuár 29-én szabadalmaztatott
találmányába vetett hitét,
Bertha Benz fiai, Eugen és
Richard kíséretében – a felta-
láló tudta nélkül – megragadta
a kormánykart, és az automo-
bil történetének első hosszú
távú útjára indult 1888 au-
gusztusában. Bertha és fiai
bebizonyították, hogy techni-
kai szinten milyen jól működik
a motorizált gépkocsi koncep-
ciója. Ugyanakkor gyakorlat-

Carl Benz 1886. január 29-én nyújtotta be szabadalmát 

130 éves az automobil

Folytatás a 37. oldalról
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Árpád fejedelem útja:
Megint kihelyezték a BKK táb-
lát, de kérésetekre leszerelték V. Galamb utca: Csak ideigle-

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

V. Balaton utca:  Meg-
nyitották a Képviselő-
ház melleti szakaszt

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

Öt és félévnyi börtönt kapott
Elhagyatott sötét erdőbe vitte áldozatát az a taxis, aki
megerőszakolta utasát, majd hazaszállította, amelyért még
fuvardíjat is kért. Az eset még 2012-ben történt, ám a brit
bíróság csak most hozta meg jogerős ítéletét, melyben öt
és fél év börtönre ítélte a vádlottat.

A 21 éves Lily Birminghamben született, oda jár egyetemre is. 2012
márciusában barátnőjével, a 22 esztendős Jamielee-vel pár italt fo-
gyasztottak egy klubban, majd taxit fogtak, hogy hazamenjenek. Lily,
akit kicsit kiütött az ital, nem találta a telefonját, így megadta a szá-
mát a taxisofőrnek, és kérte, hívja föl, ha Lilyt hazaszállította. A fuva-
rozó mindent megígért, majd elindult egyedül maradt utasával egé-
szen más irányba. Pár perc múlva egy koromsötét, csendes ország-
úton félreállt, felhívta Jamielee-t, hogy Lily hazaért, majd kiszállt az au-
tóból, kinyitotta az ajtót, és megpróbálta lerángatni a lány nadrágját.
Ő addigra hirtelen kijózanodott, és kétségbeesetten küzdött, ám a
férfi kielégítette magát rajta.

Miután a lány könyörgött, hogy Mohammed Iqbal vigye haza, az ar-
cátlan támadó ennek a kérésnek ugyan eleget tett, ám 50 fontot kért
az útért. Azt csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a fuvardíj normál
esetben nem haladta volna meg a 20 angol fontot.

Hazaérve Lily az elveszett telefont okolta az egészért. Hívta a rend-
őrséget, akik elkérték a ruháját, hogy megvizsgálják. Hét nap múlva
telefonon hívták, hogy biztonsági kamerák segítségével beazonosítot-
ták a támadót, akinek az autójában megtalálták a lány mobiltelefonját.

A 2012 szeptemberében kezdődött eljárás során az akkor 34 éves
Iqbal kezdetben tagadta bűnösségét, ám aztán – egy  DNS-vizsgála-
tot követően – két rendbeli szexuális zaklatást, és egy rendbeli em-
berrablást ismert el. Lilyn kívül mást is bántalmazott.

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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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.

41

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

Természetes, hogy egyre több autós szerel kamerát az autójába.
Egy esetleges közlekedési balesetnél perdöntő lehet a készített
felvétel. A taxisokra különösen érvényes a kamera iránti igény.
Egy taxis elleni támadást megelőzhet a kamera jelenléte, a végre-
hajtott támadásnál pedig segítheti a tettesek elfogását a taxiban
rögzített képsorozat.

A napokban fizetés nélkül távoztak a „kedves” utasok az egyik
budapesti taxistól a teljesített fuvar után. Taxisunk elballagott a
rendőrségre, leadta a kamera által készített felvételt. Tudta az
utas lakcímét, a rendőröknek így könnyebb lesz megtalálni, és az
igazságszolgáltatás elé állítani a törvényeket nem tisztelő állam-
polgárt.

Sok taxis szeretne kamerát az autójába, de erre nincs lehető-
ség a jelenlegi helyzetben. Ugyanis csak abban a járműben lehet
kamera, ahol ezt a tényt a jármű oldalán, kívülről feltüntetik.
Ugyanakkor a BKK „látványtervében” nem szerepel a „KAMERÁ-
VAL MEGFIGYELT TERÜLET” matrica a taxik oldalán.

Gondoltam, a legegyszerűbb megkérni a Budapesti Közleke-
dési Központ illetékesét, módosítsák a rendeletet, hogy lehessen
kamera a budapesti taxikban. Sajnos nem lehet…

(A válaszuk rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem J. P.)

A kamerák a taxikban való elhelyezését illetően a Taxirendelet
csak a meglévő törvényi szabályozáshoz igazodott. A Személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló törvényben került meghatározás-
ra, hogy a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást vég-
ző járműveket illetően hol és ki jogosult elektronikus biz-
tonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytat-
ni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, va-
lamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni.

A felsorolásban nem szerepel a személytaxival végzett sze-
mélyszállítási szolgáltatás, a taxiállomás, illetve maga a személy-
taxi sem, ezért az engedély nélkül alkalmazott kamera sértheti az
információs jogról és az információszabadságról szóló törvény-
ben is meghatározott személyes adatok védelmének alapelvét,
továbbá nem megengedetten személyes adatok gyűjtését teszi
lehetővé.

A kamerák taxi gépjárműben való elhelyezéséhez a személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítására volna szük-
séges, ami azonban hatáskörünkön kívül esik. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

TToovvábbrábbra sem lehea sem lehet kt kameramera a ta a taxikbanaxikban
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Természetes, hogy egyre több autós szerel kamerát az autójába.
Egy esetleges közlekedési balesetnél perdöntő lehet a készített
felvétel. A taxisokra különösen érvényes a kamera iránti igény.
Egy taxis elleni támadást megelőzhet a kamera jelenléte, a végre-
hajtott támadásnál pedig segítheti a tettesek elfogását a taxiban
rögzített képsorozat.

A napokban fizetés nélkül távoztak a „kedves” utasok az egyik
budapesti taxistól a teljesített fuvar után. Taxisunk elballagott a
rendőrségre, leadta a kamera által készített felvételt. Tudta az
utas lakcímét, a rendőröknek így könnyebb lesz megtalálni, és az
igazságszolgáltatás elé állítani a törvényeket nem tisztelő állam-
polgárt.

Sok taxis szeretne kamerát az autójába, de erre nincs lehető-
ség a jelenlegi helyzetben. Ugyanis csak abban a járműben lehet
kamera, ahol ezt a tényt a jármű oldalán, kívülről feltüntetik.
Ugyanakkor a BKK „látványtervében” nem szerepel a „KAMERÁ-
VAL MEGFIGYELT TERÜLET” matrica a taxik oldalán.

Gondoltam, a legegyszerűbb megkérni a Budapesti Közleke-
dési Központ illetékesét, módosítsák a rendeletet, hogy lehessen
kamera a budapesti taxikban. Sajnos nem lehet…

(A válaszuk rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem J. P.)

A kamerák a taxikban való elhelyezését illetően a Taxirendelet
csak a meglévő törvényi szabályozáshoz igazodott. A Személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló törvényben került meghatározás-
ra, hogy a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást vég-
ző járműveket illetően hol és ki jogosult elektronikus biz-
tonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytat-
ni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, va-
lamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni.

A felsorolásban nem szerepel a személytaxival végzett sze-
mélyszállítási szolgáltatás, a taxiállomás, illetve maga a személy-
taxi sem, ezért az engedély nélkül alkalmazott kamera sértheti az
információs jogról és az információszabadságról szóló törvény-
ben is meghatározott személyes adatok védelmének alapelvét,
továbbá nem megengedetten személyes adatok gyűjtését teszi
lehetővé.

A kamerák taxi gépjárműben való elhelyezéséhez a személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítására volna szük-
séges, ami azonban hatáskörünkön kívül esik. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

TToovvábbrábbra sem lehea sem lehet kt kameramera a ta a taxikbanaxikban
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A taxis főállású vállalkozók többsége átalány-
adós adózást választ (vagy KATA, de ez jelen
cikknek nem témája). Megvan ennek a logi-
kus oka, ez egy józan és megfontolt vállalko-
zói döntés. A tételes adózásnál ugyanis,
amellett hogy költségeinket számlákkal kell
bizonyítani, még a cégautó-fizetési kötelezett-
ség is fennáll. Az átalányadózásnál pedig be-
vételünk 80%-a automatikusan költségnek
számít.

A főállású átalányadózó vállalkozók járulé-
kaikat a bevétel által meghatározott jövede-
lem, de legalább a minimálbér után fizetik.
Havi bevallásukban e szerint számítják járulé-
kaikat. Vajon előfordulhat, hogy a havi járulék-
alap a minimálbérnél többre jön ki? Elvileg
nem fordulhat elő ilyen eset, legalábbis az
alanyi áfamentes válalkozók esetén, márpe-
dig a taxisok meghatározó többsége a körbe
tartozik. Az áfamentes határ ugyanis évi hat-
millió forint, vagyis havi ötszázezer, e bevétel
pedig csak százezer forint jövedelmet „gene-
rál” (a bevétel 20%-a) A minimálbér azonban
2016-ban 111 000 Ft. 

Havi 111 000 Ft bérhez már havi 555 000
Ft bevétel tartozik, ami évente 6 660 000 fo-
rint, ennyi meg általában nincs a taxis vállal-
kozónak. Logikusnak tűnik tehát, hogy havi já-

rulékbevallásainkat folyamatosan a minimál-
bér (és az előírt szorzók) alapján töltjük ki és
úgy is fizetjük. Vagy van valami kivétel?

Próbáljuk értelmezni az előírást: Az 1997.
évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellá-
tásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, va-
lamint e szolgáltatások fedezetéről  29.
§ (3) a következőképpen szól: „A biztosított
egyéni vállalkozó a 19. § (2) bekezdése sze-
rinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) be-
kezdése szerinti egészségbiztosítási és mun-
kaerőpiaci járulékot vállalkozói jövedelem
szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, áta-
lányadózás esetén az átalányban megállapí-
tott jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjáru-
lék alapja havonta legalább a minimálbér, az
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
alapja havonta legalább a minimálbér más-
félszerese.”

Kiemeltem a „legalább” szót. Mikor van en-
nek jelentősége? Amikor a vállalkozó, bár az
éves hatmillió forintos határt nem éri el, egy-
egy hónapban túllépi az ötszázezer forintos
bevételt. Pontosabban az 555.000 Ft-os be-
vételt is, hiszen ez eredezteti a minimálbért,
mint jövedelmet. Ekkor a nyugdíjjárulékát már
a tényleges – átalányadózás alapján számított
– jövedelme, és nem a minimálbér alapján fi-

zeti. A szociális hozzájárulási adónál 624 375
Ft bevételnél, az egészségbiztosítási járulék
esetében pedig 832 500 Ft-nál érjük el a ha-
tárt a különböző szorzók miatt.

Fentebb azt írtam, hogy értelmezzük a jog-
szabályt, de persze ez nem a mi feladatunk.
Ezért aztán az adóhatóságtól is megerősítést
kértünk a fenti kérdésben, és a válasz ezt az
értelmezést erősítette meg: ha egy-egy hó-
napban túllépjük a minimálbért megha-
tározó bevételt, akkor a tényleges ösz-
szeg alapján kell bevallanunk és fizet-
nünk. A többi esetben pedig legalább a mi-
nimálbér (és a megfelelő szorzók) alapján. 

Na most, miért nem derült ki ez eddig?
Egyszerű oka van: míg járulékainkat havonta
valljuk be, tényleges jövedelmünket, vagyis a
személyi jövedelemadó alapját csak évente
egyszer. Ha éves árbevételünk nem éri el a
hatmillió forintot, akkor járulékalapunk – gön-
gyölítve – elvileg nem lehet magasabb, mint
a minimálbér. Azonban – mint a fentiekből ki-
derül – időnként mégis lehet. 

Háromféle esetben „derülhet ki” ha hibáz-
tunk: egyrészt egy tételes adóvizsgálat során,
másrészt a bevallott adóelőlegekből ha egy
adott negyedévben is túlléptük a minimálbért
meghatározó bevételt, harmadrészt pedig a
családi kedvezményt igénybe vevőknél – ők
már a havi bevallás kitöltése során is szembe-
sülhetnek a program hibajelzésével.

Taxis kolléga keresett meg, hogy ked-
ves utasa menetközben elővette az
elektromos cigarettáját és nagy nyu-
galommal el kezdett pöfékelni… 
„Ne ijedjen meg, ez nem füst, csak
köd, ködpára” 

Taxisunk nem nyugodott meg, mert
nemcsak pára volt a kocsiban, ha-
nem illatfelhő is, ugyanis illatosított
elektromos cigarettára „gyújtott” rá a
kedves utas. Most mi csináljon? –
töprengett a taxis. Ha rászólt az utas-
ra, lehet, hogy panaszt tesz a taxivál-
lalatnál és akkor ő mehet az Etikai
Bizottsághoz, kiesik fél napja. Ráadá-
sul, ha az utasnak van igaza, mert az
elektromos cigaretta nem tiltott a ta-
xiban, akkor még meg is büntetik. 

Megkerestem a Budapesti Közle-
kedési Központot, mi az álláspontjuk
az elektromos cigarettával kapcsolat-
ban. (A válasz rövidítve, szerkesztve,
kiemelés tőlem. J. P.)

A Taxirendelet dohányzás-
sal kapcsolatos paragrafu-
sai az utasok egészséges
környezetben történő uta-
zása érdekében születtek.

A Fővárosi Közgyűlés

véleménye szerint az utas a pén-
zéért nem kíván egészségtelen
környezetben utazni, így az elekt-
romos cigaretta a közösségi köz-
lekedés járművein, a megállók-
ban és a taxikban sem engedélye-
zett.

Az elektromos cigaretta káros,
vagy nem káros hatásait még nem bi-
zonyították egyértelműen, azonban az
Európai Unió új dohánytermék-irány-
elve a közegészség magasabb szintű
védelme érdekében szigorú szabályo-
kat állapít meg az elektromos cigaret-
tára is, amely a tagállamokra nézve
2016. május 20-ig kerül bevezetésre.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Köszönjük a választ, tehát tilos a ta-
xikban az elektromos cigaretta is.

Juhász Péter

Átalányadó és minimálbér

Az elektromos cigaretta
is tilos a taxikban! 

Újévi taxis baleset Ausztriában

Kenguru kontra Mercedes
Különös taxis balesettel kezdődött az Újév Ausztriá-
ban egy taxisnak. A Mercedesében ülő fuvarozó janu-
ár másodikán hajnali öt órakor találkozott a sógorok-
nál nem igazán otthonos állattal, ami Zlani becenévre
hallgatott. A nem kívánatos „randevú” az erszényes
számára végzetesnek bizonyult, ugyanis az ütközésbe
belepusztult.

Nem elírás, az eset nyugati szomszédunknál és nem a déli föld-
részen Ausztráliában történt. Kärnten tartomány egyetlen sza-
badon élő kenguruja egy taxival ütközött és elpusztult – számol
be róla az osztrák közszolgálati televízió (ORF) honlapja, az
orf.at

A híradásból kiderül, a Zlani becenévre hallgató állat már két
éve élt szabadon, többször próbálták meg befogni, ez azonban
nem járt sikerrel. Korábban is előfordult már, hogy autók elé
szaladt a kenguru, az ütközést azonban eddig sikerült elkerül-
nie.

Január első hétvégéjén azonban egy taxi nem tudta elkerülni
a kenguruval az ütközést. Az eset szombat hajnali öt órakor tör-
tént, Mauthbrücken közelében. Az állat olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a helyszínen elpusztult. A híradás nem tér
ki a taxis és a taxi állapotára, de minden bizonnyal az autó ka-
rosszériáján nyoma maradt becsapódásnak, míg a sofőr nem
sérült meg, de a meglepetéstől biztosan nem találta a szavakat,
amikor értesítette a történtekről a hatóságokat. Az állat elpusz-
tulását a rendőrség megerősítette az ORF-nek.

A szabadon élő kengurura a vadászok gyakran panaszkod-
tak, mivel a vadaknak télire kitett eleséget a jószág gyakran
megdézsmálta – eddig.

Cash

– A foghúzás háromezer forint.
– Ilyen sokat számít fel egy pillanat-

nyi munkáért?
– Hát, ha akarja, húzhatom a fogát

akár félórán keresztül is.
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Nincsen többé semmilyen matrica a
rendszámokon! Aki ezután műszaki vizs-
gára viszi az autóját, meg fog lepődni,
ugyanis nem ragasztanak többé matricát
a hátsó rendszámtáblára a műszaki érvé-
nyességéről, sem pedig a gépkocsi kör-
nyezetvédelmi besorolásáról, sőt a ko-
rábbiakat is lekaparják. Vagyis ezentúl, a
rendszámról nem lehet leolvasni a fenti
adatokat, csak a forgalmi engedély ma-
rad a tájékozódásra.

A rendőröknek ez azonban nem fog
gondot okozni, ugyanis a kamerarendszer
és a traffipaxok mind egy központi egy-
ségbe vannak bekötve – az érvényben lé-
vő törvények alapján – visszamenőlege-
sen is büntethetnek a felvételek alapján!

A jogszabály-módosítás szintén a bü-
rokráciacsökkentő csomaghoz tartozik,
ugyanis a ragasztott matricának is ára volt.

Igaz, hogy csak pár száz forint, amit érvé-
nyesítettek a műszaki vizsga költségei kö-
zött, így fel sem tűnt az autósoknak, de
ennyivel is egyszerűsödött az eljárás.

Akinek eddig lejárt az autóján a műsza-
ki, két választása volt. Elvihette a gépko-
csit egy állami műszaki vizsgaállomásra,
vagy kereshetett magánkézben lévő vizs-
gabázist, ahol a hatósági alapdíjnál drá-
gábban vizsgáztatnak. Ha időszaki műsza-
ki vizsgára készülünk, januártól csak ma-
gánvállalkozásokhoz fordulhatunk, igaz, itt
egy úgynevezett előminősítő vizsgát is kö-
telesek elvégezni, és az „éles” kontrollra
csak akkor kerül sor, ha ezen megfelelt az
autónk. Így megspórolhatjuk egy plusz
vizsga költséget, ha valamilyen problémát
találnak.

Egy fővárosi vizsgáztató cég vezetője
szerint: a személygépkocsiknál központi-

lag megállapított 16 290 forintos árat
egyik magánvállalkozás sem fogja tudni
tartani, mert a valós költségek ennél ma-
gasabbak, ott nagyjából 24 ezer forintba
kerül a kétszintű műszaki vizsga.

A bürokrácia egyszerűsítése címén
mégis nekünk kell többet fizetnünk. Igaz
ez még akkor is, ha az első jogosítványu-
kat megszerzők ma már ingyenesen jut-
hatnak az okmányukhoz.

k.z.t.

Kapronczay Géza 
(City 287) 
élt 59 évet

Megint gyászolunk, Géza is
elment! Itt hagyott minket egy jó
barát. Csendes, szerény ember
volt. Igazi sportember. Fiatal
életébe a család, a munka mellett
egyetlen dolog fért be: a sport
minden időben. A foci és a tenisz
volt a mindene. A Főtaxi Öreg-
fiúk focicsapatában játszott, a
Citynél aktívan teniszezett. Nem
volt nélküle egyéni vagy páros
verseny. Egészségesen élt, a
betegség mégsem kímélte életét.
Sok fájdalom mellett az utolsó
pillanatig reménykedett a gyó-
gyulásban. Sajnos nem Ő nyert. 

Emlékedet megőrizzük,
nyugodj békében, Géza! 

City Taxi Vezetőség,
Főtaxi Öregfiúk csapat

1. Helyes a „B” válasz. Ha a rendőrha-
tóság értesítésére nincs szükség, a bal-
esetben érintettek kötelesek személyazo-
nosságukat egymás számára kölcsönö-
sen hitelt érdemlően igazolni és megne-
vezni azt a biztosítót, amellyel a járműre fe-
lelősségbiztosítási szerződést kötöttek. 
2. Helyes a „B” válasz. A veszélyes
anyagot szállító gépkocsikat szám nélküli
vagy számmal ellátott táblákkal jelölik
meg.

A környezetre közvetlen veszélyt jelent,
ha egy ilyen jármű balesetet szenved és az
általa szállított anyag az útra esik vagy öm-
lik. A veszélyes anyagot az útról csak a
mentési feladat elvégzésére felkészített
szakember végezheti el.
3. Helyes a „B” válasz. A parkoló köze-
pén elhelyezett járművek vezetői figyel-
men kívül hagyták a megállásra vonatkozó
hatályos előírásokat.
4. Helyes a „B” válasz. A vontatott jár-
mű féklámpáját és irányjelző berendezé-
sét – kivéve, ha a járművet emelve vontat-
ják – működtetni kell. 
5. Helyes a „B” válasz. Ha a „Gyalogos
övezet (zóna)” tábla alatt időszakot megje-
lölő kiegészítő tábla van, a jelzett idősza-
kon kívül a járművek a gyalogosok veszé-
lyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/h se-
bességgel haladhatnak.
6. Helyes a „C” válasz. A kerékpáros
legfeljebb keresztezheti a zebrát, de nem

közlekedhet rajta. A kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyen csak gyalogosan szabad közle-
kedni.
7. Helyes a „B” válasz. Ha a „Sebes-
ségkorlátozás” táblát a vasúti átjárót jelző
háromszög alakú veszélyt jelző táblával
együtt helyezték ki hatálya csak a vasúti át-
járó kezdetéig tart. 
8. Helyes az „A” válasz. Az úton a jár-
műveknek az út- és forgalmi viszonyok sze-
rint lehetséges mértékben jobbra tartva
közlekedni. Így nemcsak a szemben jövő
járművek veszélyeztetését tudják elkerül-
ni, de az előzést is megkönnyíthetik.
9. Helyes az „A” válasz. Balesetveszély
esetében bárhol adhatunk hangjelzést.
10. Helyes a „B” válasz. Az útkereszte-
ződésnél forgalmi okból álló gépkocsik
között kétkerekű kerékpárral nem szabad
előresorolni. A biciklisek a szabályos elő-
rehajtást csak az úttest jobb szélén tehe-
tik meg.
11. Helyes a „C” válasz.  Ha a személy-
és vagyonbiztonság megkívánja, a hátra-
menethez a járművezetőnek gondoskod-
nia kell egy arra alkalmas irányító személy
közreműködéséről.
12. Helyes a „B” válasz. Járda, járdaszi-
get, gyalogút, gyalog- és kerékpárút és ke-
rékpársáv mellett nem szabad úgy vára-
kozni, hogy a jármű szerkezeti eleme ezek
fölé nyúljék. 

Műszaki vizsga csak magánállomásokon

Eltűnnek a matricák a rendszámról
Január elseje óta semmilyen matricát nem ragasztanak a műszaki vizs-
gán a rendszámtáblára. Nem csupán ez változik, a tanulóvezetők első jo-
gosítványkiállítása is ingyenes lett.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Nincsen többé semmilyen matrica a
rendszámokon! Aki ezután műszaki vizs-
gára viszi az autóját, meg fog lepődni,
ugyanis nem ragasztanak többé matricát
a hátsó rendszámtáblára a műszaki érvé-
nyességéről, sem pedig a gépkocsi kör-
nyezetvédelmi besorolásáról, sőt a ko-
rábbiakat is lekaparják. Vagyis ezentúl, a
rendszámról nem lehet leolvasni a fenti
adatokat, csak a forgalmi engedély ma-
rad a tájékozódásra.

A rendőröknek ez azonban nem fog
gondot okozni, ugyanis a kamerarendszer
és a traffipaxok mind egy központi egy-
ségbe vannak bekötve – az érvényben lé-
vő törvények alapján – visszamenőlege-
sen is büntethetnek a felvételek alapján!

A jogszabály-módosítás szintén a bü-
rokráciacsökkentő csomaghoz tartozik,
ugyanis a ragasztott matricának is ára volt.

Igaz, hogy csak pár száz forint, amit érvé-
nyesítettek a műszaki vizsga költségei kö-
zött, így fel sem tűnt az autósoknak, de
ennyivel is egyszerűsödött az eljárás.

Akinek eddig lejárt az autóján a műsza-
ki, két választása volt. Elvihette a gépko-
csit egy állami műszaki vizsgaállomásra,
vagy kereshetett magánkézben lévő vizs-
gabázist, ahol a hatósági alapdíjnál drá-
gábban vizsgáztatnak. Ha időszaki műsza-
ki vizsgára készülünk, januártól csak ma-
gánvállalkozásokhoz fordulhatunk, igaz, itt
egy úgynevezett előminősítő vizsgát is kö-
telesek elvégezni, és az „éles” kontrollra
csak akkor kerül sor, ha ezen megfelelt az
autónk. Így megspórolhatjuk egy plusz
vizsga költséget, ha valamilyen problémát
találnak.

Egy fővárosi vizsgáztató cég vezetője
szerint: a személygépkocsiknál központi-

lag megállapított 16 290 forintos árat
egyik magánvállalkozás sem fogja tudni
tartani, mert a valós költségek ennél ma-
gasabbak, ott nagyjából 24 ezer forintba
kerül a kétszintű műszaki vizsga.

A bürokrácia egyszerűsítése címén
mégis nekünk kell többet fizetnünk. Igaz
ez még akkor is, ha az első jogosítványu-
kat megszerzők ma már ingyenesen jut-
hatnak az okmányukhoz.

k.z.t.

Kapronczay Géza 
(City 287) 
élt 59 évet

Megint gyászolunk, Géza is
elment! Itt hagyott minket egy jó
barát. Csendes, szerény ember
volt. Igazi sportember. Fiatal
életébe a család, a munka mellett
egyetlen dolog fért be: a sport
minden időben. A foci és a tenisz
volt a mindene. A Főtaxi Öreg-
fiúk focicsapatában játszott, a
Citynél aktívan teniszezett. Nem
volt nélküle egyéni vagy páros
verseny. Egészségesen élt, a
betegség mégsem kímélte életét.
Sok fájdalom mellett az utolsó
pillanatig reménykedett a gyó-
gyulásban. Sajnos nem Ő nyert. 

Emlékedet megőrizzük,
nyugodj békében, Géza! 

City Taxi Vezetőség,
Főtaxi Öregfiúk csapat

1. Helyes a „B” válasz. Ha a rendőrha-
tóság értesítésére nincs szükség, a bal-
esetben érintettek kötelesek személyazo-
nosságukat egymás számára kölcsönö-
sen hitelt érdemlően igazolni és megne-
vezni azt a biztosítót, amellyel a járműre fe-
lelősségbiztosítási szerződést kötöttek. 
2. Helyes a „B” válasz. A veszélyes
anyagot szállító gépkocsikat szám nélküli
vagy számmal ellátott táblákkal jelölik
meg.

A környezetre közvetlen veszélyt jelent,
ha egy ilyen jármű balesetet szenved és az
általa szállított anyag az útra esik vagy öm-
lik. A veszélyes anyagot az útról csak a
mentési feladat elvégzésére felkészített
szakember végezheti el.
3. Helyes a „B” válasz. A parkoló köze-
pén elhelyezett járművek vezetői figyel-
men kívül hagyták a megállásra vonatkozó
hatályos előírásokat.
4. Helyes a „B” válasz. A vontatott jár-
mű féklámpáját és irányjelző berendezé-
sét – kivéve, ha a járművet emelve vontat-
ják – működtetni kell. 
5. Helyes a „B” válasz. Ha a „Gyalogos
övezet (zóna)” tábla alatt időszakot megje-
lölő kiegészítő tábla van, a jelzett idősza-
kon kívül a járművek a gyalogosok veszé-
lyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/h se-
bességgel haladhatnak.
6. Helyes a „C” válasz. A kerékpáros
legfeljebb keresztezheti a zebrát, de nem

közlekedhet rajta. A kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyen csak gyalogosan szabad közle-
kedni.
7. Helyes a „B” válasz. Ha a „Sebes-
ségkorlátozás” táblát a vasúti átjárót jelző
háromszög alakú veszélyt jelző táblával
együtt helyezték ki hatálya csak a vasúti át-
járó kezdetéig tart. 
8. Helyes az „A” válasz. Az úton a jár-
műveknek az út- és forgalmi viszonyok sze-
rint lehetséges mértékben jobbra tartva
közlekedni. Így nemcsak a szemben jövő
járművek veszélyeztetését tudják elkerül-
ni, de az előzést is megkönnyíthetik.
9. Helyes az „A” válasz. Balesetveszély
esetében bárhol adhatunk hangjelzést.
10. Helyes a „B” válasz. Az útkereszte-
ződésnél forgalmi okból álló gépkocsik
között kétkerekű kerékpárral nem szabad
előresorolni. A biciklisek a szabályos elő-
rehajtást csak az úttest jobb szélén tehe-
tik meg.
11. Helyes a „C” válasz.  Ha a személy-
és vagyonbiztonság megkívánja, a hátra-
menethez a járművezetőnek gondoskod-
nia kell egy arra alkalmas irányító személy
közreműködéséről.
12. Helyes a „B” válasz. Járda, járdaszi-
get, gyalogút, gyalog- és kerékpárút és ke-
rékpársáv mellett nem szabad úgy vára-
kozni, hogy a jármű szerkezeti eleme ezek
fölé nyúljék. 

Műszaki vizsga csak magánállomásokon

Eltűnnek a matricák a rendszámról
Január elseje óta semmilyen matricát nem ragasztanak a műszaki vizs-
gán a rendszámtáblára. Nem csupán ez változik, a tanulóvezetők első jo-
gosítványkiállítása is ingyenes lett.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Közeleg az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje. Többen kér-
dezték, hogy változott-e a lakásbérbeadás adózására vonatkozó jogsza-
bály. Az alábbiakban ezt a kérdést járjuk körbe.

Az adózó lakásbérbeadás tevékenységre tekintettel – ha az nem vál-
lalkozáson keresztül történik – számla helyett a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatot is használhat.

„166. § (1)Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiál-
lított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban
álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített
okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bi-
zonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősít-
hető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától
–, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását)
támasztja alá.” A szöveg szerint tehát akár egy „kockás papír” is lehet
ez az igazolás, mégis, az áttekinthetőség  érdekében javasoljuk példá-
ul Bevételi Pénztárbizonylat használatát. Ez a tömb a nyomtatványbol-
tokban kapható, vásárlásához nem szükséges adószám.

A – termőföldnek nem minősülő – ingatlan
bérbeadásából, mint önálló tevékenységből
származó bevételből a jövedelmet a magánsze-
mély választása szerint vagy tételes költségel-
számolással vagy a 10 százalék költséghányad
alkalmazásával állapíthatja meg.

A 10 százalék költséghányad alkalmazása esetén továbbra is a bevé-
tel 90 százaléka minősül az adó számításánál figyelembe vett jövede-
lemnek. Tételes költségelszámolás esetén, az igazolható költségek leg-
feljebb a bevétel 50 százalékát érhetik el. Jellemzően előforduló és költ-
ségként elszámolható kiadás lehet például az ingatlan fenntartásával,
rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan felmerülő rezsiköltség.
Az ingatlan folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási, felújítási munkákra fordított kiadás is elszámolha-
tó költségként.

Abban az esetben, ha a bérlő nevére átírják a közüzemi szolgáltatást
mérő készülékeket, vagyis a közüzemi számlák a bérlő nevére szólnak,
akkor a bérlő által a szolgáltatónak fizetett díj költségként sem számol-
ható el. 

A magánszemély által fizetendő adó mértéke a jövedelem 16 száza-
léka (2016-tól 15%). A bérbeadás után adóelőleg-fizetési kötelezettség
is fennáll, a bérbeadónak kell(ett) az önálló tevékenységből származó
jövedelem szabályai szerint megállapított 16 százalék (2016-tól 15%)

adóelőleget negyedévenként a negyedévet követő hónap 12-éig
az adóhatósághoz befizetnie.

A termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából szár-
mazó jövedelmet, bármely módszert is alkalmazza a magánsze-
mély, be kell vallani az állami adóhatósághoz.

A magánszemély 14 százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulást köteles fizetni az adóévben megszerzett ingat-
lan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó
jövedelem esetén a teljes jövedelem után.

Lakásbérbeadás adója
ÉS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Nem lesz változás 
az ügyintézésben áprilistól

Február első hetében azt a hírt hozták taxisok, hogy a BKK Aszta-
los Sándor utcai Taxi Ügyfélszolgálata március 31. után bezár.
Sőt, olyan hírek is terjedtek, hogy maga a minősítés is megszűnik
ekkortól. Tekintettel arra, hogy a „jó hír” egyre nagyobb körben
terjedt, megkerestük a BKK Zrt.-t, hogy első kézből tájékozód-
junk. A válasz alább olvasható:

Tisztelt Főszerkesztő úr!
Megkeresésével kapcsolatban a BKK az alábbi tájékoztatást adja:
A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2016. április 1-jétől a BKK Zrt. fel-
adatainak egy része a BKK leányvállalatához, a Budapest Közút Zrt.-hez ke-
rül. A megadott időponttól a Budapest Közút Zrt. végzi majd a taxiállomás-
használati megállapodások megkötését és azt megelőző – a taxirendelet
előírásainak való – taxik megfelelőségi vizsgálatát, amely a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodások megkötésének előfeltétele. A vizsgálatok helyszíne
nem változik, továbbra is a VIII. kerületi Asztalos Sándor utca 16. alatti Taxi
Ügyfélszolgálat várja az előjegyzett időpontokban az ügyfeleket.

A taxiállomás-használati megállapodások kérelmeinek átvételére, a szer-
ződések megkötésére, a díjak megfizetésére és az engedélyek (plasztikkár-
tya, szélvédő matrica, szerződés) kiadására változatlan helyen és formában
kerül majd sor 2016. április 1-jét követően is a VIII. kerületi Asztalos Sándor
utca 16. alatti Taxi Ügyfélszolgálaton. A taxirendeletben meghatározott taxi-
állomás-használati megállapodások és kapcsolódó eljárások végrehajtására
előzetesen, a jelenleg érvényes szabályok szerint (az engedély lejáratát
megelőző 30 napon belül) időpont foglalható az ismert http://taxivizs-
ga.bkk.hu/bkk címen. A foglalási rendszer elérhetőségi címének esetle-
ges változásáról az ügyfelek időben értesítést kapnak.

Nincs változás abban, hogy fővárosi személytaxi-szolgáltatók a hatósági
tevékenységi engedélyt/engedélykivonatot továbbra is csak azt követően
kapják meg, ha a vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben megállapított
feltételek teljesülését a BKK Zrt., mint közlekedésszervező előzetesen iga-
zolja. Az előzetes igazolások kiállítása tehát továbbra is a BKK Zrt.-ben ma-
rad, az eredeti igazolásokat, előzetes értesítés alapján, ügyfélfogadási idő-
ben várhatóan 2016. április után is a BKK ügyfélszolgálatán lehet majd át-
venni. A részletekről, az előzetes igazolások átvételének pontos menetéről
a BKK honlapján adunk majd időben tájékoztatást.

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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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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– Doktor úr, segítsen rajtam. Egész
nap kék pácsavatokat látok.

– Mik azok a pácsavatok?
– Fogalmam sincs. Ezért jöttem ide!

* * *
– Az iskolában a tanító néni így

szól Pistikéhez:
– Pistike, ha anyukádnak van há-

rom almája, és hétfelé kell osztania,
mit csinál?

– Kompótot!
* * *

Orvosi vizsgálat:
– Dohányzik?
– Nem, köszönöm, inkább innék va-

lamit.

* * *
Miért sírsz, Pistike?
– Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a

kalapáccsal és... és...
– De kisfiam, ezért neked nem kel-

lene így ordítanod!
– Hááát, elõször én is röhögtem...

Az új CITROËNAz új CITROËN
SpaceTourerSpaceTourer
Háromféle karosszériaváltozattal és a különböző
belső kialakítási lehetőségekkel új választ ad a
nagycsaládok, a baráti társaságok, valamint a vál-
lalati ügyfelek igényeire. Az új személyszállító mo-
dell Genfben mutatkozik be a nagyközönségnek,
az energiával teli és izgalmas SpaceTourer
HYPHEN koncepcióváltozattal együtt.

Tisztelt kollégák! 
Nem könnyű a dolgom, hogy mindig valami
újat hozzak, már ami még nem szerepelt vir-
tuális étlapunkon, de azért sikerült kitalál-
nom a mai receptet. 

Most egy levest és egy desszertet készí-
tettem, ami nem nehéz, és elég gyorsan el-
készíthető.

A leves hagymaleves lesz, póréhagymá-
ból készítve: 

Egy szép nagy póréhagymát egész vé-
kony karikákra felszeletelünk, s tíz deka
vajon párolni kezdünk, kevergetés mellett,
nehogy megégessük. Ahogy kezd puhulni,
sózzuk, borsozzuk, valamint egy kevés
friss gyömbért reszelünk bele. Majd felen-
gedjük alaplével, vagy vízzel, de ekkor kap-
jon egy leveskockát is. Addig főzzük, míg-
nem egész puha lesz a hagyma, szinte már
szétfő, krémessé válik. Ekkor belehabarunk
egy deci tejszínt, és készen is vagyunk. Tá-
lalásnál adunk hozzá reszelt sajtot, esetleg

lehet krutont is, aki úgy szereti, s díszít-
hetjük még a tejszínnel.

Most jöhet a desszert:
Ez egy vaníliás tejberizs, amit lehet

akár zacskóból is felfőzni, így pár perc
az egész, s ha kihűlt, tálkákba szedjük.
Itt jön hozzá a vitamindús gyümölcs,
ami jelen esetben gránátalma mag gyü-
mölcse, valamint sárgadinnye, melyből

golyókat vájunk egy cél-
szerszámmal, ezeket rakjuk a rizsre. Tej-
színhabot nyomunk a tetejére s ezt még
díszíthetjük, mint mi  most fekete szeder-
rel, s mandarin-gerezdekkel. Készítsük
bőven, mivel finom és vendégeink nagy
valószínűséggel igénylik a repetát.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István 

City 22

Vaníliás tejberizs, tejszín-
habbal és gyümölccsel

Hagymaleves sajttal,
tejszínnel díszítve
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– Doktor úr, segítsen rajtam. Egész
nap kék pácsavatokat látok.

– Mik azok a pácsavatok?
– Fogalmam sincs. Ezért jöttem ide!

* * *
– Az iskolában a tanító néni így

szól Pistikéhez:
– Pistike, ha anyukádnak van há-

rom almája, és hétfelé kell osztania,
mit csinál?

– Kompótot!
* * *

Orvosi vizsgálat:
– Dohányzik?
– Nem, köszönöm, inkább innék va-

lamit.

* * *
Miért sírsz, Pistike?
– Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a
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– De kisfiam, ezért neked nem kel-

lene így ordítanod!
– Hááát, elõször én is röhögtem...

Az új CITROËNAz új CITROËN
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Háromféle karosszériaváltozattal és a különböző
belső kialakítási lehetőségekkel új választ ad a
nagycsaládok, a baráti társaságok, valamint a vál-
lalati ügyfelek igényeire. Az új személyszállító mo-
dell Genfben mutatkozik be a nagyközönségnek,
az energiával teli és izgalmas SpaceTourer
HYPHEN koncepcióváltozattal együtt.

Tisztelt kollégák! 
Nem könnyű a dolgom, hogy mindig valami
újat hozzak, már ami még nem szerepelt vir-
tuális étlapunkon, de azért sikerült kitalál-
nom a mai receptet. 

Most egy levest és egy desszertet készí-
tettem, ami nem nehéz, és elég gyorsan el-
készíthető.

A leves hagymaleves lesz, póréhagymá-
ból készítve: 

Egy szép nagy póréhagymát egész vé-
kony karikákra felszeletelünk, s tíz deka
vajon párolni kezdünk, kevergetés mellett,
nehogy megégessük. Ahogy kezd puhulni,
sózzuk, borsozzuk, valamint egy kevés
friss gyömbért reszelünk bele. Majd felen-
gedjük alaplével, vagy vízzel, de ekkor kap-
jon egy leveskockát is. Addig főzzük, míg-
nem egész puha lesz a hagyma, szinte már
szétfő, krémessé válik. Ekkor belehabarunk
egy deci tejszínt, és készen is vagyunk. Tá-
lalásnál adunk hozzá reszelt sajtot, esetleg

lehet krutont is, aki úgy szereti, s díszít-
hetjük még a tejszínnel.

Most jöhet a desszert:
Ez egy vaníliás tejberizs, amit lehet

akár zacskóból is felfőzni, így pár perc
az egész, s ha kihűlt, tálkákba szedjük.
Itt jön hozzá a vitamindús gyümölcs,
ami jelen esetben gránátalma mag gyü-
mölcse, valamint sárgadinnye, melyből

golyókat vájunk egy cél-
szerszámmal, ezeket rakjuk a rizsre. Tej-
színhabot nyomunk a tetejére s ezt még
díszíthetjük, mint mi  most fekete szeder-
rel, s mandarin-gerezdekkel. Készítsük
bőven, mivel finom és vendégeink nagy
valószínűséggel igénylik a repetát.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István 

City 22

Vaníliás tejberizs, tejszín-
habbal és gyümölccsel

Hagymaleves sajttal,
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MAGYARORSZÁGON
MÉG AZ UBERNEK IS

BE KELL TARTANIA A TÖRVÉNYEINKET,
AKÁR TETSZIK AKÁR NEM!

www.facebook.com/taxiszovetseg
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CITROËN GRAND C4 PICASSO CITROËN C-ELYSÉE CITROËN BERLINGO

FUVAROKBAN GAZDAG, 
SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN 

A CITROËN! 

citroen.hu

Egyedi � ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: � otta_hu@citroen.com

2016-BAN IS EGYEDI AJÁNLATOKKAL* VÁRJUK, HOGY NAGY 
MUNKABÍRÁSÚ, MEGBÍZHATÓ MODELLJEINK MÉG TÖBB UTAS 

SZÁMÁRA NYÚJTHASSANAK KÉNYELMES UTAZÁST! 

CITROËN TAXI

 A képek illusztrációk.  A Citroën Grand C4 Picasso modellek vegyes fogyasztása: 3,8 – 4,3 l/100 km, CO2 kibocsátása: 99 – 112 g/km. A Citroën C-Elysée modellek vegyes fogyasztása: 
3,9 – 6,4 l/100 km, CO2 kibocsátása: 101 – 148 g/km. A Citroën Berlingo Multispace modellek vegyes fogyasztása: 4,2 – 6,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 109 – 151 g/km .
*Az egyedi ajánlat modellenként eltérő mértékű kedvezményre vonatkozik.
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