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Egy átalányadózó taxis egyéni vállalkozónak 
évente legalább

15
bevallást kell elektronikus úton teljesítenie az 

állami adóhatóság felé. Ha alkalmazottat is 
foglalkoztat, akkor 27-et.

Mégpedig lehetőleg határidőben...



Egy átalányadózó taxis egyéni vállalkozónak 
évente legalább

15
bevallást kell elektronikus úton teljesítenie az 

állami adóhatóság felé. Ha alkalmazottat is 
foglalkoztat, akkor 27-et.

Mégpedig lehetőleg határidőben...

A nyár folyamán kedd és csütörtök dél-
előttönként 10.00-től 13.00 óráig szün-
idei programsorozatot rendez a Műszaki
Tanulmánytár és a Ganz Ábrahám Öntö-
dei Gyűjtemény. Az izgalmas alkotófolya-
matok közepette a látogatók felfedezhetik
Budapest két kevésbé ismert,
ám nagyon is figyelemre mél-
tó gyűjteményét. Mindkét
múzeum csodaszép kerttel
rendelkezik, így ha az idő
engedi, a foglalkozásokat a
kertben tartják. A hetente
megújuló nyári alkotómű-
hellyel elsősorban a vakáci-
ózó fiatalokat vár-
ják.  A programok
a múzeumba vál-
tott belépőjeggyel
látogathatóak.
Keddenként
„Alkotó RAK-
tárház” a Mű-
szaki Tanul-
mánytárban
Kedd délelőttön-
ként nyílik az „Al-
kotó RAKtárház”
kapuja a Műszaki
Tanulmánytár-
ban. A látvány-
raktár izgalmas
gyűjteményeihez
kapcsolódva he-
tente más-más
témával foglal-
koznak, alkotnak és mu-
tatják be a gyűjtemény érdekességeit. Az
érdeklődők felfedezhetik a csillagászat, a
fényképészet, a gépesített írás, a tengeri
tájékozódás, a régi háztartás és a számí-
tástechnika kezdeti eszközeit, világhírű
találmányokkal találkozhatnak és sok
egyéb érdekes tárgyon át megismerhetik
a technika fejlődésének történetét. Az al-
kotóműhelyben pedig a látottakhoz kap-
csolódó feladatok, alkotások várják a gye-
rekeket. 

Időpontok: július 5., 12., 19., 26., au-
gusztus 2., 23.  

Helyszín: Műszaki Tanulmánytár  Cím:
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 10. 

Telefon: (+36-1) 204-4095, 
E-mail: info@mmkm.hu
Web:

www.mmkm.hu/index.php/hu/muszaki-
tanulmanytar

Csütörtökönként „Ganz bácsi mű-
helye” az Öntödei Gyűjteményben
Csütörtök délelőttönként az egykori öntö-
de bejárásával, kézműves foglalkozással
várja az érdeklődőket az Öntödei Gyűjte-

mény. A látogatókkal együtt a pincétől a
padlásig bejárják az öntödét: az érdeklő-
dők megtudhatják hogyan működött az
adagoló, mi minden került a kemencébe,
és az is kiderül, hogy mi a pőrekocsi. 
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Úgy élj, hogy ne feledd,  hogy minden tetted

örökre visszhangzik a mindenségben… ben…

ben… ben…  Kowalsky

Különleges szünidei 
programok gyerekeknek
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A gyerekek az alkotóműhelyben a gyűj-
teményhez kapcsolódó izgalmas felada-
tokat kapnak, csodaszép alkotásokat ké-
szíthetnek. Közép-Európa egyetlen mű-
emlékként megmaradt öntödéjében mű-
ködő múzeumban pedig „zengő öntvé-
nyek”, díszes lámpaoszlopok, használati
tárgyak, áttört mintázatú vaskályhák,
Ganz Ábrahám és Mechwart András sze-
mélyes emlékei is megtalálhatóak. A fog-
lalkozások június 30-tól augusztus végéig
csütörtökönként lesznek, minden héten
más programmal.   

Időpontok: Június 30., július 7., 14.,
21., 28., augusztus 4., 25.  

Helyszín: Ganz Ábrahám Öntödei
Gyűjtemény 

Cím:  1027 Budapest, Bem József u.
20.

Telefon: (+36-1) 201-4370, (+36) 30
693 34 05

E-mail: ontode@mmkm.hu
Web:

www.mmkm.hu/index.php/hu/ontodeimu
zeum

Ajánlott korcsoport: A foglalkozások
3 éves kortól ajánlottak, de garantálják,
hogy a felnőtt kísérők sem fognak unat-
kozni.  

Bővebben: Az aktuális hét programjai-
ról részletek a honlapon és a Magyar Mű-

szaki és Közlekedési Múzeum Facebook
oldalán: 

www.mmkm.hu
https://www.facebook.com/Kozlekede

siMuzeum
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A tanár felelteti Mórickát:
– Móricka, honnan jön az áram?
– Az õserdõbõl.
– Ezt mibõl gondolod?
– Mert amikor a múltkor elment az áram, apa azt

mondta: már megint lekapcsolták az áramot ezek a maj-
mok.

Vízcsapok a kánikulában 

Itt a forróság, a Fővárosi Vízművek apró figyelmességgel kedveskedik
Budapest lakosságának. A hírek szerint 50 (tűzoltó) csapra speciális
– kék – szerkezetet helyeztek. A nyomógomb megnyomása után ma-
gasba lövell belőlük a kristálytiszta ivóvíz. Horváth András

Keressük a kék csapo-
kat. Ez a tűzcsap (víz-
csap) például a VII. kerü-
leti Klauzál téren van

Egy kolléga 1961-ből 
Érdekes képet kaptunk taxis kollégánktól. Egy kolléga várja a droszton
a csodát majd hat évtizeddel ezelőtt…

Új légitársaság a Liszt Ferenc 
Nemzetközi repülőtéren 

Az elmúlt hetekben egy új légitársaságot köszönthettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren:

Tailwind Havayollari  . . . . . . . . . . . .B terminál
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Idősebb kollégák még emlékezhetnek
rá, mi mindennel foglalkoztunk valaha
taxisként. Mármint az utasok szállítása

mellett. Voltunk beszerzők, vittük a pezs-
gőt, meg a cigit az elhúzódó házibulikba.
Ha kellett, bevásároltunk, házhoz szállítot-
tuk az ebédet. Jómagam is részese vol-
tam olyan előrendelésnek, amikor a ked-
ves hölgy utasnak el kellett készíteni a
reggelijét, míg ő fürdött (ne képzelj ebbe
többet, mint ami ide van írva)… 

Oly sokszor vittük állandó utasunk gye-
rekét az iskolába (és mentünk érte), hogy
a tanárnő már minket vélt az apának. El-
tévedt kamionokat vezettünk rendeltetési
helyükre és ittas vendégek autóját vittük
haza. Segítettünk indítani, ha lemerült az
akkumulátor, alkatrészt szállítottunk a sze-
relőknek, és ha kellett, lerobbant kocsit
vontattunk. Szombatonként sorba álltunk
a virágosnál, hogy felrakja az esküvői dí-
szítést a frissen mosott fehér taxinkra, és
a temetéseket is meg tudtuk oldani, csak
feketével. Városnéző túrákra vittük a japá-
nokat, a kazettáról szólt az angol nyelvű
információ. Szállítottunk kutyát, macskát,
egzotikus állatokat, végeztünk futárszol-
gálatot nagy nemzetközi cégek égisze
alatt. Dolgoztunk a filmgyárban, egyszer
még a kamera kezelését is ránk bízták
(igaz, csak egy hullámzó búzamezőt kel-
lett lefilmezni vágóképnek…).
A hetvenes években volt olyan
kollégánk, aki  „kaszkadőrkö-
dött” egy kicsit – amit az akko-
ri kaszkadőrök nem „mertek”
megcsinálni azt a taxis gond
nélkül megtette – noha kissé
leizzadt, amikor visszanézte a
musztert…

Szerintem itt fejezzük is be a
nosztalgiázást. A ma taxisának
már nem lesz része ezekben
az élményekben – talán nem is
kívánja. Meg hát alkalma sem
lenne rá, hiszen a fuvarozói pi-
ac rendkívüli módon specializá-
lódott. Ma már van százféle au-
tós, motoros, biciklis futárszol-
gálat, ilyen-olyan esküvői szol-
gáltató, ételszállító, autósegély,
sofőrszolgálat. Az eltévedt te-
herautókat nem a taxi, hanem a
GPS vezeti fel. Az áruházlán-
cok házhoz szállítanak, a cso-
magok posta-boxba érkeznek.
Tényleg nem maradt számunk-
ra már, csak az, amire a taxi va-
lóban alkalmas: utasokat szállí-
tunk. És most már ezt is el
akarják venni tőlünk…

Tudod miről beszélek! A
rendkívül „innovatív” meg „tren-
di”, továbbá „korszerű” közös-
ségi fuvarozásról. Ami persze,
ha lehántjuk róla a lózungokat,

nem más mint egy taxi. Csak mindenféle
engedély nélkül…

A korábbi taxis tüntetéseken igen jó
példa volt a zárjegy nélküli cigarettával
való összehasonlítás. Azért kívácsi len-
nék rá, hogyha például az agyonszabály-
zott Nemzeti Dohánybolt elé kiülnék egy
kisasztallal és zárjegy nélküli cigarettát
kezdenék árulni, hány perc múlva feküd-
nék arccal a földön, kezemen bilinccsel,
a vesémben egy TEK-es térdével. Félórá-

nál többet nem valószínű, hogy kellene
várnom… 

De maradjunk a saját szakterületün-
kön. Személygépkocsival személyt szállí-
tani ma hivatalosan kétféle módon lehet:
taxisként, vagy személygépkocsis sze-
mélyszállítóként. Ez utóbbira ne is veszte-
gessünk sok szót, a rendelet szerint önál-
lóan nem tevékenykedhet, csatlakoznia
kell valamilyen idegenforgalmi, turisztikai
stb. szolgáltatóhoz… de inkább bemáso-
lom a rendelet vonatkozó részét:

„22. § (1) A személygépkocsis sze-
mélyszállító szolgáltatási szerződésre a
személytaxi-szolgáltatási szerződésre vo-
natkozó rendelkezéseket a (2)-(5) bekez-
désben, valamint a 23. §-ban meghatáro-
zott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító
szolgáltatás kizárólag

a) szálláshely-hasznosítási, idegenfor-
galmi, turisztikai, sport, kulturális vagy ok-
tatási, rendezvény szervezési tevékeny-
séghez (a továbbiakban együtt: főszolgál-
tatás), vagy

b) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi,
légi utas-szállításhoz

közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás-
ként, vagy külön díj megállapítása nélkül a
főszolgáltatás részeként – a főszolgálta-
tást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk ál-

tal adott előzetes
megrendelés alap-
ján – végezhető.

(3) Az autóbusz-
szal végzett vagy
vasúti, vízi, légi utas-

szállítási tevékenységhez közvetlenül kap-
csolódó személygépkocsis személyszállí-
tó szolgáltatást az utas

a) a személygépkocsis személyszállító
szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy

b) annál a szálláshely-hasznosítónál,
idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturá-
lis vagy oktatási tevékenységet végző
szervezetnél, vagy rendezvényszervezőnél
– akinek, vagy amelynek a tevékenységé-
hez e szolgáltatás közvetlenül kapcsoló-
dik – továbbá annál a közlekedési szolgál-
tatást nyújtó vállalkozásnál, amelynek szol-
gáltatása közvetlenül megelőzi a személy-
gépkocsis személyszállítást,

rendelheti meg.
(4) Ha a személygépkocsis személy-

szállító szolgáltatást a vállalkozás elkülö-
nült szervezetben, főtevékenységként
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A  taxisok joggal mondhatják, hogy az Uber a
szürkegazdaságban lavíroz – például nem várja
el a sofőrjeitől, hogy legyen taxiengedélyük, az
egyéb feltételekről már nem is beszélve. Ez a
tény nagy balhékat okozott azokban az  orszá-
gokban, ahol keményen szabályozzák a piacot.
Vannak  régiók, ahol „tokkal-vonóval” betiltották
az Ubert, és a szövetségi vagy állami törvények-
re hivatkozva illegálisnak minősítették. Vádolták
adócsalással, a törvények figyelmen kívül hagyá-
sával, magas biztonsági kockázatokkal, felmerült
a vásárlók megtévesztése stb. Németországban
és Franciaországban például csak egyes szol-
gáltatásaikat tiltották be, szabályos taxicégként
továbbra is működhetnének.

Dél-Koreában felszólították őket, hogy füg-
gesszék fel a működésüket, amíg lezajlik a velük
kapcsolatban indított eljárás; ennek a kérésnek
eleget is tettek. Más országokban a tiltás ellené-
re is tovább működnek. A Dél-afrikai Köztársa-
ságban például autókat foglaltak le a rendőrök,
mert a tiltás ellenére többen is magántaxiztak.

Mára az Ubert több nagyvárosban és ország-
ban nem kívánatosnak tartják: van, ahol csak
korlátozottan használható, van ahol csak ideigle-
nes tiltás van ellenük érvényben, és van, ahol
egyes államokban nem érhető el a szolgáltatás.

Németország először a fővárosban csapott le
az Uberre, amikor 2014 augusztusában betiltot-
ták a szolgáltatást Berlinben, és húszezer eurós
pénzbírságot helyeztek kilátásba mindenkinek,
aki megpróbálkozna ezzel a magántaxi-dolog-
gal. 

A frankfurti kerületi bíróság 2014 szeptembe-
rében mondta ki a tiltást az Uberre, sikeresen el-
érte, hogy ideiglenesen felfüggesszék tevékeny-
ségét a német személyszállítási törvény megsér-
téséért. Végül tavaly októberben, kevesebb mint
egy évvel a berlini határozat után az Uber kény-
telen volt kivonulni további három német nagyvá-
rosból: Hamburgból, Frankfurtból és Düssel-
dorfból.

Ezek a döntések látszólag nem rázták meg az
Ubert. Azt nyilatkozták, hogy továbbra is hasz-
nálni fogják a cég kedvezményes árú szolgálta-
tásait, ami az amatőr sofőröket köti össze az uta-
sokkal. Arról beszéltek, hogy a fejlődést nem le-
het megállítani, kijelentették, hogy tovább folytat-
ják a tárgyalásokat a hatóságokkal, remélve,
hogy sikerül megegyezniük. 

A világszerte zajló tüntetésekből mindazonál-
tal az Uber többnyire jól jött ki: azt állítják (némi
joggal), hogy a népszerűségüket főleg a kritiku-
saiknak köszönhetik…

A taxi és a versenytársak

Az Uber világszerte
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végzi, a (2) bekezdés b) pontja szerinti
személyek, szervezetek e vállalkozással –
a személygépkocsis személyszállító szol-
gáltatás teljesítésére – a személyszállítást
megelőzően külön szerződést kötnek.

(5) Arról, hogy az adott személygépko-
csival az utas vihet-e magával poggyászt –
az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezé-
seinek a hiányában – a körülmények isme-
retében a személygépkocsi vezetője dönt.
Ha a vállalkozás az adott feladatot az autó-
busszal végzett, vagy vasúti, vízi, légi utas-
szállítási tevékenységhez közvetlenül kap-
csolódóan teljesíti, a poggyász továbbítá-
sát a vállalkozás, illetve a személygépko-
csi vezetője nem tagadhatja meg.

23. § (1) A személygépkocsis személy-
szállítást folytató vállalkozás és a diszpé-
cserszolgálat a személyszállító szerződé-
sek, illetve a diszpécserszolgálatra kötött
szerződések részletes feltételeit üzleti fel-
tételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek az általános szerződési fel-
tételekre vonatkozó előírásai az irány-
adók.

(2) A vállalkozásnak az üzleti feltétele-
ket a székhelyén és a telephelyén ki kell
függesztenie, és kérésre – a szolgáltató
által megállapított díj megfizetése ellené-
ben – kinyomtatva is rendelkezésre kell
bocsátania, valamint a személyszállító

szolgáltatást végző személygépkocsikban
annak az utasokra vonatkozó kivonatát
úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok
megtekinthessék. A szolgáltató az üzleti
feltételek rendelkezésre bocsátásának dí-
ját a székhelyén és a telephelyén vagy
honlapján közzéteszi.”

Miről is szól ez? A személygépkocsis
személyszállító nem vállalhat fuvart a sa-
ját nevében, nem dolgozhat önállóan.
Csatlakoznia kell valamilyen fent említett
szervezethez, vállalkozáshoz. A konkrét
személyszállítást megelőzően ezzel a
szervezettel, vállalkozással szerződést
kell kötnie. Ennek a szerződésnek az uta-
sokra vonatkozó kivonatát a gépkocsiban

el kell helyeznie. 
Semmiképpen sem jár-

hat el úgy, hogy a leendő
utasa telefonon, vagy
egyéb módon megrendeli,
utazik vele, majd az utazás
végén készpénzzel, vagy
bankkártyával kifizeti. Ezt
a szolgáltatást ugyanis
taxiszolgáltatásnak neve-
zik…

A rendkívül „innovatív”
és „trendi” cég tulajdono-
sait persze ez egyáltalán
nem érdekli. Ők ugyanúgy
folytatják tevékenységüket,
és viszik el a taxi utasait,
ahogy eddig. Az egyre szi-
gorúbb büntetések kilátás-
ba helyezése sem tántorít-
ja el őket: ilyenkor sajtótá-
jékoztatót tartanak, ahol
közlik, hogy „vizsgálják a
jogi helyzetet, hogy milyen
formában tudnak  tovább
működni”. A sok okos új-
ságíró erre megértően bó-
logat, miközben falatozik a
büféasztalról, és nincs
köztük egy tökös gyerek

sem, aki feltenné a kérdést, hogy ha csak
„vizsgálják a lehetőségeket”, akkor most
ugye még illegálisan tevékenyked-
nek?!?

(A Taxisok Világa nem kap meghívót
ezekre a sajtótájékoztatókra…)

Egészen addig, amíg valami komoly
szándék nem akad arra, hogy a meglévő
rendeleteket valaki végre is hajtsa, csak a
képünkbe röhögnek. Nehogy azt higgyük
ám, hogy egy cégről van szó! Tele van az
internet mindenféle reptéri transzfer meg

egyéb hirdetéssel. Kedvencem az a „tele-
kocsi”, amelyik menetrend szerint közle-
kedik egyik vidéki nagyvárosunk és Buda-
pest között – naponta többször! –, és er-
re útitársakat keres, akik beszállnak a
költségekbe! De nem, ez szerinte nem
számít díj ellenében történő személyszál-
lításnak…

A taxisok egyre nehezebben tűrik az ef-
féle „versenytársakat”, beadványokat fo-
galmaznak, petíciókat írnak és tüntetnek.
Ez utóbbi azonban jobbára balul sül el.
Egyrészt megutáltatjuk magunkat a közle-
kedés résztvevőivel, másrészt meg in-
gyenreklámot biztosítunk annak, aki ellen
tüntetünk. Pedig most már valaminek tör-
ténnie kell, mert a helyzet kezd tarthatat-
lanná válni.

Ugyanakkor nem javasolnám az eddigi
taktikát. Mint fentebb említettem, a tünte-
tésekkel, útlezárásokkal csak magunkra
haragítjuk a lakosságot, eredmény nem
nagyon mutatkozik. Ha ragaszkodunk va-
laminek a betiltásához, akkor mi vagyunk
a begyöpösödött, korszerűtlen, megúju-
lásra alkalmatlan taxisok, akik ellene
mennek az újnak, modernnek, akik nem
képesek felvenni a kesztyűt az innovatív
21. századi megoldásokkal szemben. Hír-
verés híján nagyon kevesen tudják, hogy
a legtöbb taxitársaság már rendelkezik
ugyanolyan, vagy akár jobb applikációval,
mint a „közösségi fuvarozó”. A betiltás
követelése helyett inkább mondjuk azt,
hogy oké, elismerjük, tényleg nagyon kor-
szerű, innovatív, szinte már 22. századi,
tehát mi is szeretnék olyan lenni! Vagyis
szeretnénk:

• szabályok nélkül fuvarozni
• nem menni évente szigorított műsza-

ki vizsgára
• nem fizetni 50%-os felárral a kötelező

biztosításunkat
• nem fizetni a drosztdíjat
• nem fóliázni sárgára a kocsit
• nem fizetni iparűzési adót
• nem fizetni járulékokat
• nem fizetni a személyi jövedelemadót
• nem regisztrálni magunkat évi öteze-

rért a kamarákban
• olyan tarifát alkalmazni amit éppen

kedvünk tartja
• akár öreg, szakadt, kétszemélyes au-

tóval fuvarozni
• nem használni taxiórát (az online órá-

ról már nem is beszélve!)
• nem adni nyugtát

6

A bíró az ítélethirdetés után oda-
szól a visszaesõ vádlotthoz:

– Remélem, ez volt az utolsó alka-
lom, hogy itt találkoztunk, Gazsi!

– Miért, nyugdíjba készül a bíró úr?

Az utasok szempontja
Érdekes lenne egy olyan felmérést készíteni, hogy a közös-
ségi utazást választók nem tartanak-e attól, hogy esetleg
egy kezdő, gyakorlatlan vezető mellé ülnek be. Megkérdez-
ni, hogy például egy légitársaságnál elfogadnának-e amatő-
röket, beülnének egy olyan repülőbe, amelyet kezdő, gya-
korlatlan pilóta vezet? Nevezzük a céget mondjuk Ub-air-
nek? 

Erről először azt hittem, milyen jó kis szójátékot találtam
ki, aztán kicsit kutakodtam a neten, és láss csodát: létezik
ilyen cég az Egyesült Államokban (Norwell, Massachu-
setts). Kisgépekkel szállítja az utasokat (arról nincs infor-
máció, mennyire gyakorlott pilótákkal…).

De vissza a földre: szóval nem fél az utas egy magánau-
tóba beülni? Nem tart attól, balesetet szenved? (Én még a
feleségem mellett is úgy ülök, hogy folyton taposom a trep-
nit, pedig neki harmincéves jogsija van!) Vagy az ár min-
dent meghatároz? Ami olcsóbb, csak az a jó? Gyanítom,
hogy ez az egyik legfontosabb szempontja az utasoknak.
Ezért nagyon veszélyes hagyni, hogy ez a fajta szolgáltatás
ilyen módon elterjedjen. Mert 120-130 forintos tarifával
szolgáltatni csak veszteségesen lehet, ezt mi már taxifu-
varozóként kitapasztaltuk. Viszont évekbe telne, amíg ezt a
jelenlegi „közösségi fuvarozók” is megértenék…
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• hogy egyáltalán, hagyjanak minket
békén…

Érdekes világ lenne! Jelenleg azonban
maradjunk a realitás talaján. Az, hogy az
Uber és a többi hasonló szolgáltató beáll-
na a sorba, és teljesítené az összes, taxira
vonatkozó követelményt, szinte kizártnak
tekinthető. Valami másnak kell tehát történ-
nie. Az országgyűlés júniusban  fogadott
el egy törvényt, ami alapján blokkolni lehet
azokat az internetes oldalakat és alkalma-
zásokat, amelyek jogellenesen működő
taxiszolgáltatást kínálnak. Jelzem, fellépni
már az eddigi jogszabályok alapján is lehe-
tett volna, talán a szándék hiányzott. Az új
törvény életbelépésétől kezdve – ami ép-

pen napjainkban esedékes – sokkal szigo-
rúbb és következetesebb eljárást lehet al-
kalmazni. Kérdés csak az, hogy ki fogja ezt
végrehajtani?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely-
nek joga van ellenőrizni a személy- és te-
herfuvarozókat, pillanatnyilag öt főállású
ellenőrrel rendelkezik. Mármint országo-
san. Ebből az ötből kettő szinte minden
nap ott áll a 6-os út bevezető szakaszán a
Duna-parton az ÖMV kútnál és teherautó-
kat állít meg. Nem nagyon van idejük taxi-
sokkal, ál-taxisokkal meg mindenféle kö-
zösségi fuvarozókkal piszmogni…

Bár túlzott optimizmusra egyelőre nincs
okunk, mindenesetre egy halvány remény-

sugár már feltűnt. Információink szerint a
közlekedési hatóság átalakulásával egyide-
jűleg 135 új ellenőrt vettek fel, akiknek a
képzése jelenleg zajlik. Ők a júliusban ér-
vénybe lépett törvény felhatalmazása alap-
ján már sokkal nagyobb jogkörrel rendel-
keznek majd az illegális személyszállítás te-
rületén, mint eddig bárki. És ha a végre
megszületett szigorú és következetes ren-
deletekhez szigorú és következetes végre-
hajtás társul – és ezt a kormányzati szán-
dék is erősíti –, akkor talán még a mi éle-
tünkben valamiféle rend lesz ebben a sokat
szenvedett, lenézett, de mégis nagyszerű
szakmában…

Nagy Zoltán

• Talán kezdjük a fix tarifa eltörlésének ötletével. Jöhet ismét a
taxisok kárára történő egymás alá ígérgetés, és az utas-megkáro-
sítások időszaka?
• Remélem, hogy a hatósági rögzített ár eltörlésének a gondola-
ta még sokáig a rémálom-kategória tartozéka marad. Nem azért
egyeztettünk a szakmai szervezetekkel és a fővárosi rendeletal-
kotókkal hosszú évekig, nem azért vállaltuk a taxisokkal közösen
a megszorításokat és azok anyagi terheit, hogy mára bizonyos ér-
dekcsoportok – minden problémájuk megoldásaként – újra
visszahozzanak egy taxisnyomorító rendszert. Egy olyan káoszt,
amikor a tarifatáblákon nem lehetett eligazodni. 2013 tavaszán,
Budapesten közel 300-féle tarifát használtak a kollégák. Az uta-
sok egy Safari-életérzés részesévé váltak, amikor próbáltak eliga-
zodni a feltüntetett árak között. A taxisok pedig kénytelenek vol-
tak a fuvarszervezők kénye-kedve szerinti kedvezményes
arany/ezüst/ 3-as/5-ös és egyéb céges kártyákhoz tartozó 130-
150 Ft-tal fuvarozni. A fuvarszervezők kreativitása a mi zsebünk-
re történő kiajánlások tekintetében óriási volt. Elfelejtettük volna?
Sokan elfelejtették már sajnos azt is, hogy milyen transzfereket
erőltettek ránk a társaságok 2013. augusztus 31-ig.

Hosszú hetekig még magunk sem mertük elhinni, hogy 2013.
szeptember 1. után a belvárosból 3400-3900 Ft helyett 6.500-
7200 Ft-ért, Hidegkútról pedig 5900-6200 Ft helyett 9.500-
10.500 Ft-ért is ki lehet a reptérre jutni utassal! Tényleg ennyire

hosszú idő telt volna el? Tényleg elég 3 év arra, hogy elfelejtsük
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Metál Zoltán: – Az elmúlt évek-
ben rengetegen kértek és kap-
tak is segítséget

Számvetés
Amikor a taxis tüntetések elkezdődtek, még a tél végén, furcsa dologra fi-
gyeltek fel a fővárosi taxisok. Nevezetesen arra, hogy a nevükben és értük
demonstrálók többek között a fix tarifa eltörlését követelik. A finoman szól-
va meglepő javaslatot azzal indokolták a taxisok nevében nyilatkozók, hogy
az a piaci versenyt korlátozza. Érdekes, hogy néhány év alatt mennyit felejt
a szakma. Ugyanis a magántaxi engedélyezését követően közel 30 éven ke-
resztül a piac „szabályozta” az árat. Talán nem mindenki felejtette el azt a
fajta árképzést, melyben döntő volt, hogy az adott cég papíron olcsóbb le-
gyen, mint a konkurense. Mindegy, milyen áron. A következményeket is kez-
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– Hallottad? A Tóni
anyósa beleesett a folyó-
ba!

– Szegény asszony!
– Aztán sikerült kihúzni!
– Szegény Tóni!
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szolgáltatókkal szembeni fellépést. Nézzük, mikortól lépnek fel
az Uber és a többi hasonlóan törvénytelenül működő fuvarozóval
szemben? 
• Több lépcsőben és fokozatban foglalkozott a Kormány a taxi-
sokat érintő szabályozással. Már év elején, a 176/2015.  Korm.
rendelet módosításával garanciát vállalt a Kormány arra, hogy az
illegális szolgáltatókkal szemben szigorú szankciókat alkalmaz a
jövőben. Ennek hatására, a rendelet hatályba lépése után, kirót-
ta a Hatóság az Uberre a 300.000 Ft-os bírságot a jogosulatla-
nul végzett diszpécserszolgálati tevékenység végzése miatt. Ezt
tudomásom szerint a mai napig nem fizette meg a cég.  Mivel
még ekkor a törvényi keretek nem tették lehetővé, hogy „csírájá-
ban” szűnjön meg tevékenysége, ezért még a nyári parlamenti
ciklus végén a Kormány beterjesztését elfogadta az Országgyű-
lés az ellenzéki pártok ellenvéleménye ellenére. A már hatályban
lévő Törvény felhatalmazza a szakhatóságokat, hogy a jogosulat-
lan diszpécserszolgáltatókkal és személyszállítókkal szemben,
komoly és elrettentő szankciókat alkalmazzon. Én azt gondolom,
hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság az év végére teremtheti meg
a technikai feltételeit a jogosulatlan applikációk és internetes ol-
dalak 365 napra történő blokkolásának.
• Amennyiben az egész fővárosi rendeletet nézzük, mi az, amit a
képzeletbeli mérleg pozitív oldalára tennél?
• 2013-tól nagyon sok minden megváltozott, szerintem előnyére.
Az utasok az első pillanattól örömmel fogadták az egységes arcu-
latot, megszokták és elfogadták a kiszámítható árakat. Az utcai le-
intések száma érezhetően nőtt. Az egységesen bevezetett bank-
kártya-elfogadás még az EU-ban is példaértékű. Halkan jegyzem
meg, amennyiben bármelyik német városban bankkártyával sze-
retnénk fizetni a taxikban, bizony meglepődnénk, mert az esetek
nagy részében ez nem lehetséges. Pedig Németország sok tekin-
tetben „példaország”. A címkiadási rendszerek reformjának kö-
szönhetően a fuvarkiadás – a kezdeti időszak hibáinak javítását
követően – a legtöbb társaságnál már hatékonyabban működik,
mint az előző URH-rendszer. Sőt, a legutóbbi fejlesztéseknek kö-
szönhetően sok fővárosi applikáció többet nyújt az utasoknak,
mint a csúcsszolgáltatóként bemutatott Uber. Változott a jármű-
park is, előnyére. Ez a változás nekünk, taxisoknak nagyon sokba
került, de a visszajelzések utasoldalról e tekintetben is kifejezet-
ten jók. Megrendelőink értékelik a szép, új, vagy újszerű autópar-
kot, a kényelmes belső méreteket. A járműcsere anyagi feltételeit

teremtette meg a főváros a kiszámítható ár, azaz a fix taxitarifa be-
vezetésével. Erre a korábbi 150-170 forintos tarifával nem kerülhe-
tett volna sor. 2013-ban a taxik átlagéletkora Budapesten 16 év
volt, ami a cseréknek köszönhetően mára 5,6 évre változott.
• Mi az, ami nem valósult meg, mi kerülne a képzeletbeli serpe-
nyő negatív oldalára?
• Sajnos azok a „kollégák”, akik folyamatosan megkárosítják túl-
számlázásaikkal az utasokat, akik nem rendelkeznek az előírt ha-
tósági engedélyekkel, és persze nagy ívben „tesznek” a szabá-
lyokra, komolyan rombolják a többségben lévő, a szabályokat és
rendeleteket tiszteletben tartó társaik megítélését. Ők morális ve-
szélyt jelentenek a teljes szolgáltatási ágazatra. A kezdetekben
megfelelő létszámmal rendelkező BKK-s ellenőri csoport, az
utóbbi időszakban a hatóságok tesze-tosza hozzáállása miatt,
nem tudott komoly eredményeket felmutatni. Az ellenőrzés pedig
elengedhetetlen feltétele a tisztességes munkavégzésnek. Nem
fogadható el, hogy százas nagyságrendben fuvaroznak a főváros-
ban olyanok, akiknek nincs engedélye, vagy az autója nem meg-
felelő. Nem megoldott a taxiállomás-kisajátítók elleni fellépés
sem. Továbbá, az is zavaró, hogy a személygépkocsis személy-
szállítás és a taxi-szolgáltatási tevékenység csak a jogszabályok-
ban van különválasztva. A gyakorlatban keveredik és ez visszaélé-
sekre ad lehetőséget. E tekintetben is az ellenőrzés lenne a meg-
oldás, ám ez jelenleg csak papíron létezik. A nyári Törvénymódo-
sításnak köszönhetően, talán ezen a területen is eredményesebb
lesz a következő időszak.
• Vegyük egy kicsit részletesebben is sorra a problémákat. A
drosztok közül a belvárosban, a pályaudvaroknál és a frekventált
helyeken (hajóállomások, vár stb.) találhatók azok, melyek bizo-
nyos csoportok által kisajátítottak. Ezekre a nagy többség nem
állhat be. Továbbá nagyon sok egyszerűen használhatatlan.
Látsz arra esélyt, hogy e téren érdemi változás történjen?
• Azt világosan kell látni, hogy a taxiállomások helyéért és férő-
helyeiért 23 kerülettel kell évente csatáznia a Budapest Közút
Zrt.-nek. Amennyiben a kerület elzárkózik, úgy csak a Fővárosi
Önkormányzat kezelésében lévő útvonalakra telepíthető droszt.
Ez pedig forgalomtechnikailag néha kivitelezhetetlen. Ennek elle-
nére természetesen azon vagyunk, hogy minél több állomás léte-
süljön azokon a helyeken, ahol a taxisok is értelmét látják. A
drosztfoglalók elleni érdemi fellépést attól várjuk, hogy a Kor-

8

A benzinár és a tarifa
Sokat szapultuk annak idején azokat a „tudós elméket”, akik esküd-
tek rá, hogy egy kilométer taxitarifának meg kell egyeznie egy liter
benzin árával. Most mégis, és tényleg csak az összehasonlítás ked-
véért nézzük meg, hogy alakult a benzinár és a maximált tarifa viszo-
nya az elmúlt évek során. 

1998 szeptemberében, a maximált tarifa rendelet életbe lépése-
kor egy liter 95-ös ólommentes benzin ára 156 forint volt, a gázolaj
literjéért 141 forintot kértek. Az üzemanyagok ára tehát nemhogy
nem érte el, de meg se közelítette a legmagasabb alkalmazható vi-
teldíj mértékét (200 Ft/km). 

2000-ben újból előkerült a maximált tarifa mértéke. Az áremelke-
dések miatt a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy 20%-kal emeli a
maximális viteldíjakat, így a nappali kilométerdíj 240, az éjszakai 336
Ft lett. Ha megvizsgáljuk ugyanezen időszakban az üzemanyagára-
kat, rögtön kiderül, hogy bizony aktuális volt az emelés. A 95-ös
benzinért ugyanis ekkor már 252, a gázolajért 213 forintot kértek.
Tehát már nemcsak elérte, de meg is haladta a benzin ára az egy ki-
lométerre eső (nappali) tarifamaximumot. 

A továbbiakra nem érdemes sok szót vesztegetni: a főváros hosz-
szú-hosszú éveken keresztül nem nyúlt a tarifákhoz. 2005-ben a

benzinár meghaladta a 260 forintos mértéket, napjainkban (2006-
ban) pedig már a 300-at is átlépte. Nyolc év alatt a benzin ára közel
duplájára nőtt, a tarifa meg mindössze 20%-kal, kilométerenként 40
Ft-al emelkedett…

Átépítik a „gyorsforgalmit”
A ferihegyi gyorsforgalmi út az egyik legbalesetveszélyesebb szaka-
sza a budapesti úthálózatnak. Szinte havi rendszerességgel kell be-
számolnunk súlyosabbnál súlyosabb – nemegyszer halálos – bal-
esetekről. 

Kollégánk, Juhász Péter (a lámpafelelős), töretlen kitartással hívja
fel a figyelmet erre a szakaszra, ám változás nemigen történik. 1996
májusában azonban megtört a jég: az alábbi válasz érkezett a Közle-
kedési Ügyosztálytól: „A Ferihegyi repülőtérre vezető út fejlesztésé-
re beruházási program készült, amely a kritikus szakasz 2x3 sávos
keresztmetszetűre alakításán kívül a Gyömrői út Újhegy utca-Hangár
utca közötti szakaszának és a gyorsforgalmi út Ferihegy 1 és Üllői
út (városhatár) közötti szakaszának 2x2 sávos szélesítését is tartal-
mazza. A szalagkorlátos szakasz átépítésére a beruházás ütemterve
szerint 1998-ban fog sor kerülni.” Nos, tudomásom szerint ez utób-
bira azóta sem került sor. Továbbra is emberek halnak meg ezen az
életveszélyes útszakaszon… 

Erről írt a Taxisok Világa 2006 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1996 júliusában

20 éve történt

Folytatás a 10. oldalon
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Átépítik a „gyorsforgalmit”
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sza a budapesti úthálózatnak. Szinte havi rendszerességgel kell be-
számolnunk súlyosabbnál súlyosabb – nemegyszer halálos – bal-
esetekről. 
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kedési Ügyosztálytól: „A Ferihegyi repülőtérre vezető út fejlesztésé-
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Erről írt a Taxisok Világa 2006 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1996 júliusában

20 éve történt

Folytatás a 10. oldalon
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mány pár héttel ezelőtt döntött egy gyorsreagálású ellenőrző szerve-
zet felállításáról. A következő 18 hónapra a működésre biztosított kö-
zel 1 milliárd Ft-ot. A szervezet feladata a jogosulatlan személyszállí-
tók és fuvarszervezők felkutatása és szankcionálása. Ne felejtsük el,
hogy nem babra megy a játék! Aki jogosulatlanul fuvart szervez akár
mobiltelefonon, akár közösségi oldalakon, interneten stb., az első
körben 300.000 Ft-os bírságot kell fizessen, amit adók módjára
előbb-vagy utóbb, de behajtanak.

A jogosulatlan személyszállító (nincs engedélye, volt valamikor,
vagy nem arra a tevékenységre stb.) esetében a kiszabott szankciók
is változtak. Első esetben 9 büntető pont (jogsi!), és 200-600 ezer
Ft-os bírság, mely adók formájában behajtható, illetve ami új elem: a
gépkocsi első esetben 6 hónapra, második esetben pedig 3 évre
történő lefoglalása függetlenül attól, hogy az sajátja, bérli vagy köl-
csönkérte valakitől. Ha a szervezet hatékony lesz, akkor nagy a való-
színűsége, hogy a problémák is csökkenni fognak.
• Július második hetére, az OTSZ kezdeményezésére, konzultációt
szervez a BKIK Taxis Szakmai Osztálya, a Budapest Közút Zrt., és a
nagyobb fóliázók részére. Mi a célja ennek a találkozónak? Össze-
függ ez az utóbbi időkben sok feszültséget kiváltó színproblémával? 
• Természetesen! Mihozzánk is eljutottak az ilyen-olyan hírek, híresz-
telések a Budapest Közút Zrt.-s vizsgákon felmerülő színárnyalat-
problémákról. Ezek egy része megalapozatlannak bizonyult, de van jó
néhány kérdőjel is. Szeretnénk tiszta képet kapni az elmúlt 3 év ta-
pasztalatairól. A negatív taxis tapasztalatok mindig hangosabbak és
indulatosabbak, ezért kezdeményeztük a konzultációt a Budapest
Közút Zrt. vezetőivel arról, hogy a ténylegesen visszautasított minősí-
tések mekkora számot jelentek havi és éves szinten. Meg kívánjuk is-
merni, hogy milyen módon történik a zárt rendszerű folyamat. Lehető-
sége van-e manipulálni, vagy módosítani a színmérések eredményét
a minősítéssel megbízott munkatársaknak? Ilyen és hasonló kérdé-

sekre szeretnénk választ kapni az illetékesektől, amire feltétlenül szá-
mítunk, mert a kezdeményezett konzultációt örömmel fogadták. Az
eredményekről e hasábokon is tájékoztatjuk majd kollégáinkat.
• A taxisoktól különféle történeteket lehet hallani a taxis vizsgákkal
kapcsolatos problémákról. Ezek egy jelentős részéről kiderül, azt a
mesélő mástól hallotta, viszont van olyan, ami megalapozott. Tudtok
segíteni a kollégáknak?
• Természetesen. Az elmúlt években rengetegen kértek és kaptak is
segítséget. Tudunk arról, hogy a vizsgára a bejelentkezés körülmé-
nyes, túlbürokratizált. Sőt, most már többen előbb odamennek, meg-
nézetni a fólia megfelelőségét, csak utána jelentkeznek be. Tény,
hogy olyan iratokat is kérnek, melyeket be lehetne szerezni inter-
neten, mégis a kollégáknak kell érte rohangászni. Hallottunk olyan
pletykát is, hogy bizonyos személyek ismét „segítenek” az ügyinté-
zés gyorsításában, vagy annak problémamentessé tételében. Ezeket
a kérdéseket megvizsgáljuk, és ha igaznak bizonyulnak, lépünk a Bu-
dapest Közút Zrt. vezetése felé, mert ez elfogadhatatlan lenne. Ám
hangsúlyozom: „hallomásra”, gyanúsítgatásra nem lehet egy vizsgá-
latot alapozni. Akinek konkrét, valóságos problémája adódott, azt
megpróbáltuk mielőbb, és a Budapest Közút Zrt.-vel közösen meg-
oldani. Segítséget viszont csak annak tudtunk nyújtani, aki felvállalja
a saját gondjait és nem név nélkül vár „valakitől” megoldást. Siral-
mas, hogy a vélt, vagy valós problémákkal a drosztokon, vagy a be-
szélgető csatornákon egymást riogatják értelmes, és amúgy teljesen
normális emberek. Ám abban a pillanatban, amikor ezt papírra kelle-
ne vetni, hirtelen kiderül, hogy végül is csak hallotta, mondták a kol-
légák, stb. Ezen változtatni kellene. Tudom, fontos lenne az is, hogy
a taxisok lássák értelmét a jobbításnak. Talán a várt változások bekö-
vetkeznek, melyek meggyőzik a kollégákat.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Folytatás a 8. oldalról

A taxiállomások a taxisoké?
Miért természetes Budapesten, hogy mindenki megállhat a taxiállomá-
sainkon? 

I. Pauler utca

V. Alkotmány utca

II. Tölgyfa utca

Egy férfi fegyverrel a kezé-
ben beront egy bankba és az
összes készpénzt követeli,
amit a rémült pénztárosnõ át
is ad neki. Miután megszerez-
te a pénzt, körülnéz és meg-
kérdezi a mellette álló férfit:

– Látott maga engem itt
bankot rabolni?

– Igen, uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül

lelövi. Majd a mögötte álló
férfihoz fordul:

– És maga látta, ahogy ki-
raboltam ezt a bankot?

– Én nem, de az anyósom
itt áll mellettem, azt hiszem,
õ látta...

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:17  Page 10



mány pár héttel ezelőtt döntött egy gyorsreagálású ellenőrző szerve-
zet felállításáról. A következő 18 hónapra a működésre biztosított kö-
zel 1 milliárd Ft-ot. A szervezet feladata a jogosulatlan személyszállí-
tók és fuvarszervezők felkutatása és szankcionálása. Ne felejtsük el,
hogy nem babra megy a játék! Aki jogosulatlanul fuvart szervez akár
mobiltelefonon, akár közösségi oldalakon, interneten stb., az első
körben 300.000 Ft-os bírságot kell fizessen, amit adók módjára
előbb-vagy utóbb, de behajtanak.

A jogosulatlan személyszállító (nincs engedélye, volt valamikor,
vagy nem arra a tevékenységre stb.) esetében a kiszabott szankciók
is változtak. Első esetben 9 büntető pont (jogsi!), és 200-600 ezer
Ft-os bírság, mely adók formájában behajtható, illetve ami új elem: a
gépkocsi első esetben 6 hónapra, második esetben pedig 3 évre
történő lefoglalása függetlenül attól, hogy az sajátja, bérli vagy köl-
csönkérte valakitől. Ha a szervezet hatékony lesz, akkor nagy a való-
színűsége, hogy a problémák is csökkenni fognak.
• Július második hetére, az OTSZ kezdeményezésére, konzultációt
szervez a BKIK Taxis Szakmai Osztálya, a Budapest Közút Zrt., és a
nagyobb fóliázók részére. Mi a célja ennek a találkozónak? Össze-
függ ez az utóbbi időkben sok feszültséget kiváltó színproblémával? 
• Természetesen! Mihozzánk is eljutottak az ilyen-olyan hírek, híresz-
telések a Budapest Közút Zrt.-s vizsgákon felmerülő színárnyalat-
problémákról. Ezek egy része megalapozatlannak bizonyult, de van jó
néhány kérdőjel is. Szeretnénk tiszta képet kapni az elmúlt 3 év ta-
pasztalatairól. A negatív taxis tapasztalatok mindig hangosabbak és
indulatosabbak, ezért kezdeményeztük a konzultációt a Budapest
Közút Zrt. vezetőivel arról, hogy a ténylegesen visszautasított minősí-
tések mekkora számot jelentek havi és éves szinten. Meg kívánjuk is-
merni, hogy milyen módon történik a zárt rendszerű folyamat. Lehető-
sége van-e manipulálni, vagy módosítani a színmérések eredményét
a minősítéssel megbízott munkatársaknak? Ilyen és hasonló kérdé-

sekre szeretnénk választ kapni az illetékesektől, amire feltétlenül szá-
mítunk, mert a kezdeményezett konzultációt örömmel fogadták. Az
eredményekről e hasábokon is tájékoztatjuk majd kollégáinkat.
• A taxisoktól különféle történeteket lehet hallani a taxis vizsgákkal
kapcsolatos problémákról. Ezek egy jelentős részéről kiderül, azt a
mesélő mástól hallotta, viszont van olyan, ami megalapozott. Tudtok
segíteni a kollégáknak?
• Természetesen. Az elmúlt években rengetegen kértek és kaptak is
segítséget. Tudunk arról, hogy a vizsgára a bejelentkezés körülmé-
nyes, túlbürokratizált. Sőt, most már többen előbb odamennek, meg-
nézetni a fólia megfelelőségét, csak utána jelentkeznek be. Tény,
hogy olyan iratokat is kérnek, melyeket be lehetne szerezni inter-
neten, mégis a kollégáknak kell érte rohangászni. Hallottunk olyan
pletykát is, hogy bizonyos személyek ismét „segítenek” az ügyinté-
zés gyorsításában, vagy annak problémamentessé tételében. Ezeket
a kérdéseket megvizsgáljuk, és ha igaznak bizonyulnak, lépünk a Bu-
dapest Közút Zrt. vezetése felé, mert ez elfogadhatatlan lenne. Ám
hangsúlyozom: „hallomásra”, gyanúsítgatásra nem lehet egy vizsgá-
latot alapozni. Akinek konkrét, valóságos problémája adódott, azt
megpróbáltuk mielőbb, és a Budapest Közút Zrt.-vel közösen meg-
oldani. Segítséget viszont csak annak tudtunk nyújtani, aki felvállalja
a saját gondjait és nem név nélkül vár „valakitől” megoldást. Siral-
mas, hogy a vélt, vagy valós problémákkal a drosztokon, vagy a be-
szélgető csatornákon egymást riogatják értelmes, és amúgy teljesen
normális emberek. Ám abban a pillanatban, amikor ezt papírra kelle-
ne vetni, hirtelen kiderül, hogy végül is csak hallotta, mondták a kol-
légák, stb. Ezen változtatni kellene. Tudom, fontos lenne az is, hogy
a taxisok lássák értelmét a jobbításnak. Talán a várt változások bekö-
vetkeznek, melyek meggyőzik a kollégákat.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

10

Folytatás a 8. oldalról

A taxiállomások a taxisoké?
Miért természetes Budapesten, hogy mindenki megállhat a taxiállomá-
sainkon? 

I. Pauler utca

V. Alkotmány utca

II. Tölgyfa utca

Egy férfi fegyverrel a kezé-
ben beront egy bankba és az
összes készpénzt követeli,
amit a rémült pénztárosnõ át
is ad neki. Miután megszerez-
te a pénzt, körülnéz és meg-
kérdezi a mellette álló férfit:

– Látott maga engem itt
bankot rabolni?

– Igen, uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül

lelövi. Majd a mögötte álló
férfihoz fordul:

– És maga látta, ahogy ki-
raboltam ezt a bankot?

– Én nem, de az anyósom
itt áll mellettem, azt hiszem,
õ látta...

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:17  Page 10



Válaszd te is a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51.200,-Ft/fő!!!

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

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

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

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

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

– Szintén a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan egy adatmó-

dosító lapon kell jeleznünk a szüneteltetés té-
nyét.

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

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

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

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

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

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

vödörbõl iszik. Nincs kávéskanala…
* * *

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

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

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

énekelt.
– Aha, szóval a lánya kezdte…

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

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

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

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az Etikai Bizottságok 
működéséről 

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

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

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

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

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

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

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

Horváth András

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

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

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

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

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

– Szintén a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan egy adatmó-

dosító lapon kell jeleznünk a szüneteltetés té-
nyét.

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

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

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

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

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

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

vödörbõl iszik. Nincs kávéskanala…
* * *

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

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

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

énekelt.
– Aha, szóval a lánya kezdte…

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

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

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

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az Etikai Bizottságok 
működéséről 

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

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

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

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

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

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

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

Horváth András

Abbahagynád?
Egy másik megoldás
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2016. évi LXXV. törvény
az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállí-

tó szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről1

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiak-
ban: Kkt.) 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha
a) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az

a vezetői engedély visszavonásával nem jár;
b) a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag, a közúti közleke-

dési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehaj-
tásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási bírsággal sújtandó
jogsértéshez tartozó 9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza.”

2. § A Kkt. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A közúti árutovábbításra kötött szerződésekre a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló törvény szerződésekre vonatkozó általános, továbbá
a fuvarozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben,
valamint a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendelet-
ben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

3. § A Kkt. 47. §-a a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„35. közúti árutovábbítás: közúton tehergépjárművel végzett árufuva-

rozás, díj ellenében más által – gépjárművezetővel együtt – rendelke-
zésre bocsátott tehergépjármű áruszállítás céljára való felhasználása,
valamint díj ellenében végzett vontatás;

36. tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató, a lassú jármű, vala-
mint a tehergépkocsiból, vontatóból vagy lassú járműből és pótkocsi-
ból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.”

3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló
2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

8. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 4. § (1) bekezdés d) pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető
pontok száma:]

„d) a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1-9
pont.”

9. § A Kpt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-

at elérte, – a 9. § (1a) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevéte-
lével – tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes után-
képzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésé-
nek következményeire.”

10. § A Kpt. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép:

[A 7. § (1) bekezdése alapján visszavont vezetői engedélyt annak le-
adásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha]

„a) a járművezető a vezetői engedély visszavonását követően
utánképzésen vett részt - kivéve, ha a közúti közlekedésről szóló törvény
alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül -, és”

11. § (1) A Kpt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) A járművezető nyilvántartott pontjainak számát - az (1a) bekez-
désben meghatározott kivétellel - utánképzésen való önkéntes részvé-
tellel csökkentheti. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beér-
kezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres el-
végzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal,
14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.”

(2) A Kpt. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírság-

gal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is
szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az
utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírság-
gal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekinte-
tében csökkenthető az (1) bekezdés szerint.”

4. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény módosítása

12. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tör-
vény (a továbbiakban: Sztv.) a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

„9/B. Személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy szervező szolgál-
tatásra vonatkozó szabályok

12/B. § (1) A közlekedési hatóság elrendeli az ideiglenes hozzáfér-
hetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett
adatnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus
adat), amelynek a szolgáltatás működtetője által hozzáférhetővé tétele
olyan üzletszerűen végzett személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy
szervező szolgáltatás

a) igénybevételét biztosítja vagy
b) igénybevételéhez szükséges lépések bemutatásával közvetlenül

népszerűsíti, elősegíti azt,
amely nem felel meg a Kormány rendeletében meghatározott diszpé-

cserszolgálati vagy önálló diszpécserszolgálati tevékenységre vonatko-
zóan megállapított követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus adat hozzáférhetetlenné té-
tele akkor rendelhető el, ha a Kormány rendeletében meghatározott
diszpécserszolgálati engedély hiánya miatt az eljáró hatóság bírságot
szabott ki és a megbírságolt az engedély nélküli tevékenységet tovább
folytatja.

(3) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel az elektronikus adathoz
való hozzáférés ideiglenes megakadályozása. Az elektronikus adat ide-
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Szigorúbb lett a törvény
de ennek most örülünk…

A taxisok közül vélhetően nem sokan szeretnek száraz törvényszöve-
geket olvasni, hát még értelmezni, ezért az alábbiakban összefoglaljuk
a lényeges változásokat:

• Elrendelhető a szabályoknak nem megfelelő személyszállítási szol-
gáltatást közvetítő vagy szervező szolgáltató elektronikus adatának
blokkolása (a törvény még ennél is sokkal kacifántosabban fogalmaz,
lényeg, hogy felfüggeszthető a fuvarközvetítő applikáció működése).

• A blokkolás, felfüggesztés egy évre szól.
• Megsértése esetén 200.000 Ft bírság szabható ki, akár ismétel-

ten is.
• Személygépkocsival engedély nélkül végzett közúti közlekedési szol-

gáltatáshoz használt személygépkocsit  a vonatkozó kormányrende-
letben meghatározott időtartamra ki kell vonni a forgalomból. (Felhí-
vom a figyelmet, hogy nem ki lehet, hanem ki kell!)

• A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a
hatósági jelzés bevonásával első alkalommal hat hónapra, is-
métlődő esetben három évre kell ideiglenesen a forgalomból ki-
vonni.

• A személygépkocsis személyszállító vállalkozásnak rendelkeznie kell
a tevékenységi engedély mellett a tevékenység végzésére jogo-
sult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.

• Fenti szerződést a járművezetőnek az ellenőrző hatóság kérésére be
kell mutatnia.

• Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szol-
gáltatás 9 közlekedési előéleti pont kiszabásával jár.

• Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás
szervezése személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
első esetben 300.000 Ft bírság szabható ki.

• Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tud-
ja bemutatni, 200.000 Ft büntetést kap.

A módosító törvény szövegét, a szakmát nem érintő – pl. a víziközleke-
désről szóló – részek kihagyásával az alábbiakban közöljük:
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iglenes hozzáférhetetlenné tételét a közlekedési hatóság 365 napra
rendeli el.

(4) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elren-
delő határozatot a közlekedési hatóság hirdetményi úton közli. A hirdet-
ményt 15 napig kell a közlekedési hatóság honlapján közzétenni.

(5) A (4) bekezdés szerinti hirdetmény tartalmazza:
a) az ügy tárgyát és rövid ismertetését,
b) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéhez szük-

séges adatokat,
c) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek

be az ügy irataiba.
12/C. § (1) A közlekedési hatóság 12/B. § (1) bekezdése szerinti ha-

tározatának kötelezettje – annak határozatban történő megjelölése nél-
kül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus
hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.

(3) A közlekedési hatóság 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő
bírsággal sújthatja azt az (1) bekezdés szerinti szolgáltatót, amely a
12/B. § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötele-
zettség nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható.

12/D. § (1) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó köte-
lezettség az elrendelést követő 365 nap elteltével megszűnik.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a közlekedési hatóság an-
nak megszűnése előtt megszünteti, ha 

a) az elrendelés oka megszűnt, vagy
b) a büntetőügyben eljáró bíróság vagy hatóság megkeresése, illet-

ve az NMHH közlése alapján valamely bűncselekménnyel kapcsolatban
elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintéz-
kedés, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele in-
tézkedés elrendelése vagy végrehajtása van folyamatban.

(3) A határozatra a 12/B. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

12/E. § A közlekedési hatóság a jogkövető magatartás elősegítése és
az állampolgárok tájékoztatása érdekében honlapján a 12/B. § szerinti
intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideigle-
nes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését.

12/F. § Személygépkocsival engedély nélkül végzett közúti közleke-
dési szolgáltatáshoz használt személygépkocsit a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamra
ki kell vonni a forgalomból.”

13. § Az Sztv.
a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „2005. évi CLXXXIII. törvény (a to-

vábbiakban: Vtv.) szerinti” szövegrész helyébe a „2005. évi CLXXXIII.
törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott” szöveg,

b) 21. § (1) bekezdésében a „valamint a 35. §-ában” szövegrész he-
lyébe az „és a 35. §-ában” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „évente egy alkalommal” szövegrész
helyébe az „évente legalább egy alkalommal” szöveg,

d) 22. § (1) bekezdésében az „átadására jogszabályban” szövegrész
helyébe az „átadására vonatkozó jogszabályban” szöveg,

e) 22. § (8) bekezdésében a „zavarok elhárítása és rendkívüli igé-
nyek” szövegrész helyébe a „zavarok elhárítása és a rendkívüli igények”
szöveg,

f) 22. § (9) bekezdésében a „valamint az a közlekedési” szövegrész
helyébe az „és az a közlekedési” szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében az „a pénzügyi ellentételezés” szövegrész
helyébe az „annak a pénzügyi ellentételezés” szöveg,

h) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe
az „és” szöveg

lép.
5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 6. § 2016. szeptember 18-án lép hatályba.
15. § Ez a törvény
a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközök-

ről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv ha-
tályon kívül helyezéséről szóló, 2014. június 23-i 2014/90/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
16. § A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az informá-

ciós társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptem-
ber 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cik-
ke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 
az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, 

személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással
összefüggő módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVI-

II. törvény 15. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-

vény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-

vény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló

2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésé-

ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló
2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet sze-
rint módosul.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, va-
lamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közle-

kedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszab-
ható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósá-
gi feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 5.
pont b) alpontjában,” szövegrész.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedé-

si okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 103. § (1) bekezdés h) pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a
hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és a (2) bekezdésben fog-
laltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forga-
lomból kivonni:]

„h) a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
ha) első alkalommal hat hónapra,
hb) ismétlődő esetben három évre.”
5. § Az R3. 108. §-ának az egyes közlekedési tárgyú kormányrende-

letek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-
ával beiktatott (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból tör-
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iglenes hozzáférhetetlenné tételét a közlekedési hatóság 365 napra
rendeli el.

(4) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elren-
delő határozatot a közlekedési hatóság hirdetményi úton közli. A hirdet-
ményt 15 napig kell a közlekedési hatóság honlapján közzétenni.

(5) A (4) bekezdés szerinti hirdetmény tartalmazza:
a) az ügy tárgyát és rövid ismertetését,
b) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéhez szük-

séges adatokat,
c) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek

be az ügy irataiba.
12/C. § (1) A közlekedési hatóság 12/B. § (1) bekezdése szerinti ha-

tározatának kötelezettje – annak határozatban történő megjelölése nél-
kül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus
hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.

(3) A közlekedési hatóság 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő
bírsággal sújthatja azt az (1) bekezdés szerinti szolgáltatót, amely a
12/B. § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötele-
zettség nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható.

12/D. § (1) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó köte-
lezettség az elrendelést követő 365 nap elteltével megszűnik.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a közlekedési hatóság an-
nak megszűnése előtt megszünteti, ha 

a) az elrendelés oka megszűnt, vagy
b) a büntetőügyben eljáró bíróság vagy hatóság megkeresése, illet-

ve az NMHH közlése alapján valamely bűncselekménnyel kapcsolatban
elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintéz-
kedés, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele in-
tézkedés elrendelése vagy végrehajtása van folyamatban.

(3) A határozatra a 12/B. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

12/E. § A közlekedési hatóság a jogkövető magatartás elősegítése és
az állampolgárok tájékoztatása érdekében honlapján a 12/B. § szerinti
intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideigle-
nes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését.

12/F. § Személygépkocsival engedély nélkül végzett közúti közleke-
dési szolgáltatáshoz használt személygépkocsit a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamra
ki kell vonni a forgalomból.”

13. § Az Sztv.
a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „2005. évi CLXXXIII. törvény (a to-

vábbiakban: Vtv.) szerinti” szövegrész helyébe a „2005. évi CLXXXIII.
törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott” szöveg,

b) 21. § (1) bekezdésében a „valamint a 35. §-ában” szövegrész he-
lyébe az „és a 35. §-ában” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „évente egy alkalommal” szövegrész
helyébe az „évente legalább egy alkalommal” szöveg,

d) 22. § (1) bekezdésében az „átadására jogszabályban” szövegrész
helyébe az „átadására vonatkozó jogszabályban” szöveg,

e) 22. § (8) bekezdésében a „zavarok elhárítása és rendkívüli igé-
nyek” szövegrész helyébe a „zavarok elhárítása és a rendkívüli igények”
szöveg,

f) 22. § (9) bekezdésében a „valamint az a közlekedési” szövegrész
helyébe az „és az a közlekedési” szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében az „a pénzügyi ellentételezés” szövegrész
helyébe az „annak a pénzügyi ellentételezés” szöveg,

h) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe
az „és” szöveg

lép.
5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 6. § 2016. szeptember 18-án lép hatályba.
15. § Ez a törvény
a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközök-

ről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv ha-
tályon kívül helyezéséről szóló, 2014. június 23-i 2014/90/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
16. § A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az informá-

ciós társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptem-
ber 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cik-
ke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 
az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, 

személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással
összefüggő módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVI-

II. törvény 15. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-

vény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-

vény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló

2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésé-

ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló
2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet sze-
rint módosul.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, va-
lamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közle-

kedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszab-
ható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósá-
gi feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 5.
pont b) alpontjában,” szövegrész.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedé-

si okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 103. § (1) bekezdés h) pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a
hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és a (2) bekezdésben fog-
laltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forga-
lomból kivonni:]

„h) a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
ha) első alkalommal hat hónapra,
hb) ismétlődő esetben három évre.”
5. § Az R3. 108. §-ának az egyes közlekedési tárgyú kormányrende-

letek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-
ával beiktatott (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból tör-
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ténő forgalomba helyezést követően a jármű a közúti forgalomban ak-
kor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban
előírt feltételek fennállnak.”

6. § Az R3.
a) 97. § (1) bekezdés e) pontjában a „személytaxi-szolgáltatást” szö-

vegrész helyébe a „személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis
személyszállító szolgáltatást”,

b) 101. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „96. § (1) és (9) be-
kezdéseiben” szövegrész helyébe a „96. § (1) és (9) bekezdésében, va-
lamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában”,

c) 108. § (1) bekezdésében a „87. § (4) bekezdése és a 101. § (1)
bekezdés c) pontja alapján” szövegrész helyébe a „87. § (4) bekezdé-
se, a 101. § (1) bekezdés c) pontja és a 97. § (1) bekezdés e) pontja
alapján”

szöveg lép.

4. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. 

rendelet módosítása
7. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállí-

tásról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5.
§ (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A vállalkozásnak – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül –
rendelkeznie kell:]

„c) személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevé-
kenységi engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevé-
kenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.”

8. § Az R4. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A járművezetőnek az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutat-

nia az adott főszolgáltatással összefüggésben kötött, az 5. § (2) bekez-
dés c) pontja szerinti szerződést.”

5. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez
Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt táblázat a 2502 kódszámú
sort követően a következő 26. kódszámú sorral egészül ki: 

2. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. pontja a következő d) és e)
sorral egészül ki: 

1 A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta
el.
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(Kódszám Tényállás Pontszám)
„26 Engedély nélkül személygépkocsival végzett 9”

közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1. mel-
léklet 1. pontjában meghatározott]

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

forintban cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető)

„d) Utazási igény közvetítése 300 000 diszpécser-
vagy személyszállító szolgáltatás- szolgálat
nyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem 
jogosult részére
e) Személygépkocsis személy- 200 000 gépjármű-
szállító szolgáltatáshoz közvetle- vezető“
nül kapcsolódó szolgáltatásra 
kötött szerződést a járművezető 
nem tudja bemutatni

Tisztelt Kollégák!
A BA Zrt. tájékoztatása, és a július 7-i területbejárás szerint, a korábbi,
a rendelt taxiknak biztosított „puffer parkolót” 2016. 07.15-től építkezés
miatt (Szálloda) megszüntették.

A következő hónapokban, előreláthatólag 2016. novemberig, ideigle-
nes „puffer parkolót” biztosítanak a repülő múzeum melletti régi út leg-
végén található szakaszon.

(Mosdó, WC, víz stb. nincs) 
A tervezett és végleges puffer parkolót már elkezdték kialakítani a

Posta logisztikai épülete előtti területen. Ennek átadása várhatóan
2016. novemberében lesz.

A táblázós parkoló használat miatt megemelkedő költségekről továb-
bi egyeztetést kezdeményeztem a BA Zrt -vel. 

Erre az egyeztetésre várhatóan még július végéig sor kerül. Az ered-
ményről e lap hasábjain is tájékoztatást adunk majd.

Metál Zoltán elnök, OTSZ

AAzz   OOTTSSZZ   hh íí rree ii

Nem lesz mosdó, wc sem

Az új parkoló novemberre várható

Az ideiglenes terület
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Táppénz

Biztosítási jogviszonyban álló személy, ha  fi-
zeti (vagy fizetik utána) a 3 százalék pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot, keresőképte-
lensége esetén táppénzre jogosult. A 3%-os
pénzbeli járulék egyébként a 8,5 százalékos
egészségügyi járulék része. A keresőképte-
lenséget az orvos jogosult igazolni (azzal a bi-
zonyos rózsaszín papírral…).

Az ellátás tehát nem alanyi jogon, hanem
biztosítási jogviszony alapján jár, táppénzre
lehet jogosult többek között:

– a munkaviszonyban álló,

– az egyéni vállalkozó,
– a társas vállalkozó.
A táppénz megállapításához szükséges a

3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járu-
lék bevallása. Egyéni vállalkozók ezt az xx58-
as nyomtatványon teszik meg, alkalmazottak
után a xx08-as bevallást küldi be a munkálta-
tójuk (ideális esetben…). A nyomtatvány szá-
mában szereplő xx az aktuális évszám utolsó
két számjegyét jelzi, jelenleg a 16-ot (1658,
1608). Nem minden biztosított fizet azonban
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Példa
erre a nyugdíjas munkavállaló, akinek a mun-

kabéréből nem vonja a munkáltató, vállal-
kozóként pedig nem kell bevallania, ill
megfizetnie ezt a 3 százalékos járulékot,
így táppénzre sem jogosult.

A táppénzt – néhány kivételtől eltekint-
ve – az egészségbiztosító és a foglalkoz-
tató együttesen fizeti. A táppénz egyhar-
madát, mint táppénz-hozzájárulást, a fog-
lalkoztató fizeti meg. Így már érthető,

hogy a munkáltatók miért „nem szeretik” a
betegeskedő munkatársat; nemcsak hogy
nem dolgozik, de még pénzbe is kerül…  

Az egyéni vállalkozó keresőképtelensége
esetén a táppénzt már annak első napjától
teljes egészében az egészségbiztosító fizeti.

A táppénz összege legalább kétévi
folyamatos biztosítási idő esetén a figyelem-
be vehető jövedelem átlagának a 60 száza-
léka. Gyanítom, taxis vállalkozók nagy
részénél ez a bizonyos „figyelembe vehető
jövedelem” nemigen haladja meg a minimál-
bért… Rövidebb folyamatos biztosítási idő

16

Köszönet! 
Végre – hosszú évek után – felfestették a TAXIÁLLOMÁS útburko-
lati jeleket Budapesten, a Városligetben, a Fővárosi Nagycirkusz

előtt. |gy már intézkedhetnek a „Közterület-felügyelők”, a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai. 

És ők intézkednek is, köszönet érte! Lebilincselték a taxiállomá-
son parkoló civil autót… 

Tóth Tibor

A tilosban parkoló autót
kerékbiliccsel látták el Megjöttek a FÖRI munkatársai

A pesti taxisok – érthetően – nem értik,
miért jelentek meg a Budapest Közút el-
lenőrei a BKK-ellenőrök mellett a buda-
pesti taxik ellenőrzésében. A Budapest
Közút ellenőrei – az ismert Honda autók-
kal – a taxiállomásokat ellenőrzik, az útbur-
kolati jeleket, a jelzőtáblákat, a taxiállomás-
ok használatát, a taxiállomásokon megálló
civil autókat. Velük járnak, járhatnak a Köz-
terület-felügyelet munkatársai, akik igazol-
tathatják a taxiállomáson megálló civil jár-
művek vezetőit. A BKK-ellenőrök magukat
a taxisokat ellenőrzik, akár próbautazás
során, akár a taxiállomáson. 

A taxik minősítését – a már ismert mó-

don – a Budapest Közút végzi, a Taxiállo-
más-használati megállapodást a Budapes-
ti Közlekedési Központtal lehet megkötni.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az
egyébként is meglévő, ellenőrzésre jogo-
sult hatóságok mellett (rendőrség, NKH
stb.) miért csak két fővárosi cég ellenőrzi
a taxisokat és a taxikat? Lehetne még egy,
amelyik a taxisok öltözetét ellenőrzhetné,
egy negyedik meg a taxikban található
technikai eszközöket, táblagépeket, kár-
tyalehúzókat, navigációs berendezéseket
figyelhetné. Meg lehetne még egy ötödik,
egy hatodik…

Juhász Péter

Szerepek a budapesti taxik ellenőrzésében 

A Budapest Közút és a BKK-ellenőrök
A hivatal álláshirdetésére jelentkezik

egy férfi. A személyzetis behívja, és ala-
posan kikérdezi, majd így szól:

– Jól van, fel van véve, de engedjen
meg még egy kérdést: volt ön katona?

– Igen, uram, Vietnamban.
– Megsérült?
– Igen, uram. Ellõtték a herémet.
– Oké. Nyolckor kezdünk, de magának

elég tízre jönni…
– Miért ennyivel késõbb…?
– Mert 8-tól 10-ig úgyis csak a tökün-

ket vakarjuk.
* * *

– Szia, anyu. Megyek diszkóba!
– Diszkóba?! 13 évesen a diszkózáson

jár az eszed, és közben megfeledkezel
az anyukád 27. születésnapjáról..?

Betegszabadság vagy táppénz
A Munka törvénykönyvében 1992-ben jelent meg először a betegszabadság fogal-
ma, amelynek keretében a munkáltató fizeti ki munkavállalója keresőképtelenségé-
nek bizonyos időszakára a  keresetpótló juttatást. Az időszak többi részére táp-
pénz jár. Az egyéni vállalkozó viszont egyszerre munkaadó és munkavállaló is. Te-
hát kinek jár betegszabadság és kinek táppénz?
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esetén, vagy kórházi ellátás tartama alatt a
táppénz a jövedelem 50 százaléka.

A táppénznek van maximális összege (de
vélhetően a mi szakmánban dolgozókat
nem érinti). Egy napra jutó összege nem
haladhatja meg a minimálbér 200 száza-
lékának a harmincad részét.

KATA adózást választó egyéni vállalkozók
táppénzének alapja jelenleg  81.300 Ft. 

A táppénz naptári napokra jár. Ha a bizto-
sított betegszabadságra is jogosult (alkal-
mazott stb.), akkor a táppénz a beteg-
szabadság lejártát követő naptól jár. 

A táppénz a keresőképtelenség tartamá-
ra, maximum a biztosítási jogviszony fennál-
lásának időtartama alatt egy éven át adható. 

Külön szabály vonatkozik a gyermekápo-
lási táppénzre, de ez jelen értekezé-
sünknek nem témája. 

Betegszabadság

A táppénzzel szemben betegszabadság
nem minden biztosítottnak jár, kereső-
képtelenség esetén arra ugyanis csak a
munkavállalók, és a munkaviszony jellegű
jogviszonyban dolgozók jogosultak. Ebből
adódik, hogy a betegszabadság a nyugdíjas
munkavállalót is megilleti, függetlenül attól,
hogy táppénzre jogosult-e vagy sem. A táp-
pénzzel szemben a betegszabadságot tel-
jes egészében a munkáltató fizeti.

A fentiekből logikusan következik, hogy
nem jogosult betegszabadságra például az
egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó.
Ezekben az esetekben a keresőképtelen-
ség első napjától táppénz illeti meg a biz-
tosítottat. Nyugdíj melletti vállalkozót még
az az sem, ő legfeljebb a havi 7.050 Ft-os

egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése
alól mentesül az orvos által igazolt kereső-
képtelenség időszakára.

A betegszabadság tartamára a munka
törvénykönyvében meghatározott távolléti díj
70 százaléka jár. A táppénzzel szemben a
betegszabadság időtartamára járó távolléti
díjnak nincs felső határa. A betegszabadság
– szemben a táppénzzel – munkanapokra
jár. A keresőképtelenség tartamára naptári
évenként 15 munkanap betegszabadságot
fizet a munkáltató. Év közben kezdődő
munkaviszony esetén a munkavállaló a
betegszabadság arányos részére jogosult.

Jogszabályi alap:
2012. évi I. törvény a munka törvény-

könyvéről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező

egészségbiztosítás ellátásairól
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VII. Kazinczy utca 14. 

!Egy évvel ezelőtt ígéretet kaptunk arra,
hogy feljebb helyezik az 1 méter (!) magas-

ban lévő jelzőtáblát. Miután ezt nem tették
meg, ismételten kérjük.
• A jelzőtáblák egyedi készítésű lámpaoszlo-
pon helyezkednek el, ebből adódóan nem lehet magasabbra rakni
őket. Véleményünk szerint a gyalogos forgalmat nem zavarja. A ron-
gált tábla cseréjét a kivitelező felé jeleztük.

VIII. Práter utca – Bókay sarok

!Elforgatták a sarkon lévő „Behajtani tilos” jelzőtáblát. 
• A kivitelezőt felszólítottuk, hogy forgassa vissza a jelzőtáblát. 

VII. Kazinczy 4.

!Buta emberek
összeragaszt-

gatták a sarkon lé-
vő jelzőtáblát. Kér-
jük megtisztítani. 
• A jelzőtábla javí-
tását a kivitelező
felé jeleztük. 

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VI. Zichy Jenő utca 16.

!Tilos a megállás a közvetlenül a sarokra kihelyezett jelzőtábla szerint,
de hát ez a jelzőtábla is felesleges, hiszen a „Megállni tilos” jelzőtáb-

la hatálya a következő sarokig tart. Itt a jelzőtábla hatálya ott kezdődik,
ahol véget is ér… 
• A megállási tilalmat jelző tábla leszereléséhez a szükséges intézkedé-
seket megtettük. 
III. Bécsi út – Nagyszombat utca sarok

!Taxis
kollégák jelzése szerint az új forgalmi rendben csak 3-4 autó mehet a

centrum felé. Jó lenne, ha több szabad jelzés lenne a Bécsi úton.
• A Bécsi út Nagyszombat és Szépvölgyi út közötti szakaszának kapa-
citása igen korlátozott, mivel a villamosok és a közúti forgalom egymást
zavarja ezen a rövid útszakaszon, nagyon gyakoriak a torlódások. Ennek
figyelembevételével biztosítunk korlátozott szabadjelzést a Bécsi út bel-
ső szakaszára behaladó járművek számára. A probléma megoldása ér-
dekében alternatív útvonalként a közelmúltban a Lajos utcában javítot-
tuk a közlekedési felületeket a jelzőlámpák ciklusidejének és ezzel a
szabadjelzés hosszának megnövelésével. Reméljük, hogy intézkedése-
ink nyomán egyre többen fogják választani a gyorsabb eljutási lehetősé-
get jelentő Nagyszombat utca – Lajos utca – Szépvölgyi út útvonalat
ahelyett, hogy hosszan sorban állnának a Bécsi út belső szakaszára va-
ló bejutás érdekében. 

VI. Zichy Jenő utca: Ez a jelzőtábla felesleges

III. Bécsi út: Kevés autót enged át
ez a jelzőlámpa a centrum felé

VIII. Práter utca: El-
forgatták a Behajta-
ni tilos jelzőtáblát

VII. Kazinczy utca: Össze-
ragasztgatták a táblát

VII. Kazinczy utca: Na-
gyon alacsonyan van-
nak a jelzőtáblák
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VI. Zichy Jenő utca: Ez a jelzőtábla felesleges

III. Bécsi út: Kevés autót enged át
ez a jelzőlámpa a centrum felé

VIII. Práter utca: El-
forgatták a Behajta-
ni tilos jelzőtáblát
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VII. Kazinczy utca: Na-
gyon alacsonyan van-
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XI. Kosztolányi Dezső tér
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lát lecserélni „Várakozni tilos,
kivéve BKK” jelzőtáblára.
A másik probléma a Bukarest
utcai oldalon van. Az úttest
jobb oldalán autóbusz-végállo-
más, az úttest bal oldalán pe-
dig autóbusz-tároló hely van.
Így most „idegen” autók fizikai-
lag nem tudnak behajtani, cél-
szerű lenne egy „Mindkét irány-
ból behajtatni tilos, kivéve BKK”
jelzőtáblát kihelyezni.
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Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest
közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen
keresztül.

Mobil: 06/20/924-7645 (FŐTAXI flotta) 
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

VII. Dohány utca: Felfestés hiányában teljes a káosz

VII. Damjanich utca:
Sokan bentragadnak
a kereszteződésben

X. Kerepesi út: Megígérték a sávok módosítását

XI. Kosztolányi D. tér: Ilyen
kombinációt nem enged a
KRESZ

XI. Bukarest utca: Meg kellene tiltani a be-
hajtást, hiszen ez úgysem lehetséges

I. Fő utca: Két kerék-
párút is fut a közel-
ben, itt a harmadik
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Mindannyian tudjuk, hogy a taxi szakma (ha hivatalosan nem is számít
szakmának) nem csak egyszerű gépkocsivezetés. A jó taxisnak helyis-
merete is van (mert mi van, ha egyszer kipurcan a GPS), továbbá jó, ha
ráérez utasai hangulatára, habitusára. Van, aki szereti ha beszélgetnek
vele, esetleg jókat röhögnek a viccein, és van aki bemondja a címet, az-
tán hallgat. Egy biztos: fontos a jó kommunikáció. Nézzünk egy példát:

Egyik társasághoz tartozó éjszakás kolléga a piros lámpánál áll, ép-
pen azon gondolkodik, hogy hazamenjen-e, amikor egyszer csak hirte-
len behuppan a jobb elsőre egy utas. Taxisunk nem szokott utcáról
dolgozni, rossz tapasztalatai voltak ezzel, tehát nem örül. Főleg, ami-
kor meglátja, hogy ki ült be mellé.

Tudod, az a nagydarab, atlétatrikós, kigyúrt, tetovált típus, akiről el-
ső pillantásra nem tudod megállapítani, hogy izmait a konditeremben,
vagy a börtönben fejlesztette ki. Amikor megszólalt, akkor azonban
rögtön tiszta lett a kép: – Na, ecsém, vigyél el Kőbányára. Ne szarjá’
be, nem kell az aprópénzed. Csak vigyé’ haza!  Ha rendesen viselke-
del, esetleg nem csaplak meg…!

Ennek a kellemes bemutatkozásnak a tükrében kellett taxisunk-
nak dönteni, mit tegyen. Indulás után mindenesetre a mikrofont iz-
zadó tenyerébe szorította, hogy ha esetleg segítséget kell kérni,
kéznél legyen. Aztán beszélgetni kezdett utasával, mintha csak egy
teljesen hétköznapi fuvar lenne. Merre járt, mit csinált, hova megy,
ilyesmiket. 

– Megpróbáltak átb*-ni a piszkok, de az egyiket levertem, mint vak a
poharat! – vagánykodott az emberhegy. – Hö-hö, olyat kapott, hogy új
fényképet kell csináltatnia a személyijébe – röhögcsélt. 

Taxisunk öreg róka volt már és az évek során kitanulta az utas-pszi-
chológiát, tehát azonnal tudta, mi a követendő eljárás. Elkezdte cso-
dálni a fazont! – Ne mondd, tényleg? Többen is voltak, de te rendet
tettél? Mindenki fél tőled? Te vagy a környék vezére? Apám, ha én is
ilyen erős, meg vagány tudnék lenni… és így tovább, egészen az úti
célig.

Na, mit gondoltok, mi lett a fuvar vége? Verés? Nem! A jól megvá-
lasztott kommunikáció eredményeképpen végül egy jó fuvar lett, meg-
fejelve igen tekintélyes jattal. 

– Aztán, ha gondod van valakivel, csak keressé’ meg – szólt a hús-
torony, majd elimbolygott a sötétben…

-oli-

Dr. Komáromi Endre
igazgató részére
Tárgy: budapesti taxiszolgáltatás aktuális kérdései

Tisztelt Igazgató Úr!
Tárgyban említett tevékenység vizsgálatát kérte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától, különös tekintettel az alábbi részletek-
re:

• a taxitevékenységet szabályzó hatályos fővárosi rendelet esetleges módosítása, finomítása,
• az érvényes hatósági ár mértékének vizsgálata, különös tekintettel az üzemanyagár-változásra,
• hatóság ár, mint árforma megfelelősége.
A fentiek szakszerű megválaszolása érdekében értekezletet tartottunk több szinten. Foglalkozott a témával a Taxis Szakmai Osz-

tály, a VI. Közlekedési, Szállítási, Szállítmányozási Osztály és az Ipari Tagozat elnöksége is, bevonva a legmeghatározóbb taxitársa-
ságok szakembereit. 

Egyöntetű vélemény volt az, hogy a korábban, mintegy 4 éven át húzódó egyeztető, érdekütköztető, s rendelet-megalapozó tár-
gyalássorozat elérte a célját. A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 13/2013. (IV.18.) Kgy. Rend. hatására magas szakmai szín-
vonalú lett a budapesti taxiszolgáltatás mind műszaki, mind esztétikai, mind szolgáltatási vonatkozásban. A folyamat résztvevői a Fő-
város, a taxi-vállalkozások képviselői, az érdekképviselet és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is törekedett arra, hogy mara-
dandó szabályozást, időtálló elvárásokat alkosson, a szolgáltatást igénybe vevők részére pedig mindenekelőtt a magasabb színvo-
nal mellett az egyértelmű biztonságot, kiszámíthatóságot kellett garantálni. 

Természetesen figyelembe kellett venni az egyéb, de a területre is ható szabályzásokat, egyéb költségek mértékét és összehan-
golhatóságát is. A rövid távú taxiutazás költségeinek mértéke versenyképes kellett, hogy legyen a parkolási díjakkal, s így jelenleg
az ügyintézésre, tárgyalásra, egyéb helyváltoztatásra fordítandó költségek közül jellemzően a taxiköltség a legalacsonyabb, s ez köz-
lekedéspolitikai céljainkkal is összhangban van, tehermentesítjük a főváros erősen leterhelt úthálózatát. 

Mindezek után az a szakmai véleményünk, hogy a fővárosi rendelet jelen időszakban nem szorul változtatásra. Egyértelműnek
tartjuk, hogy a hatósági árforma teljesen megfelel céljainknak, különösen azért, mert nem kellően büntetett a gyakorlatban az ön-
költség szint alatti áron való vállalkozás, holott piacromboló hatása közismert.  

Nem tartjuk időszerűnek az ár mértékének változtatását sem, tekintettel a komplett költségek közötti alacsony üzemanyagár-há-
nyadra, s arra sem, hogy a közeljövőben inkább üzemanyagár-emelkedéssel kalkulálunk. 

Természetesen a szakterületnek megvannak a maga sajátságos problémái és a tisztuló folyamat sem fejeződött még be. Szük-
ség van az állandó belső és külső ellenőrzésre és a szakmai színvonal további emelésére is, melybe természetesen beletartozik a
körülmények színvonalának emelése is, pl. minősítés, előszűrés, személyszállítási szabályok szakterületi betartása mindenféle „át-
hallás” nélkül. 

Budapest, 2016. június 29.
Üdvözlettel, 

Csoltó Gábor
Ipari Tagozat elnöke, BKIK

I P A R I  T A G O Z A T

KKommunikálommunikál j!j!
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I P A R I  T A G O Z A T

KKommunikálommunikál j!j!
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Ez alkalommal egy olasz étel
receptjét írom, s készítem, ami
kicsit átgondolva, akár magyar
is lehetne. 

Az étel neve: Olasz húsgom-
bócok. Elkészítése nem túl ne-
héz. 

Négy főre elég hozzá fél kiló
darált hús, az eredeti recept
szerint marhából, de szerintem
ízlés szerint bármelyik darált
hús megfelel. Az egyéb össze-
tevők mennyisége szintén vál-
toztatható, de kell 3-4 fokhagy-
ma, 5 dkg parmezán reszelve,
só, bors, zeller, paradicsom, ba-
zsalikom, mozzarella, vagy más
reszelt sajt.

A húst összedolgozom a fen-
ti fűszerekkel és a parmezán-
nal, majd gombócokat formálok
belőle. Olívaolajon átpirítom
minden oldalán, majd ráöntök
némi sűrített paradicsomot,
amibe belekeverek apróra koc-
kázott friss paradicsomot is,
valamint sót, borsot, bazsaliko-
mot, zellert, annyit, hogy ép-
pen ellepje. Ezután előmelegí-
tett sütőben tartom 200 fo-
kon, 25 percig. Kivéve meg-

szórom a reszelt sajttal, és ismét sütöm 20
percig, a sajt szépen rápirul, és kész.
Pennét főzök ki hozzá, s azzal tálalom.

Kívánok hozzá fakanalas jó étvágyat:
Soós István

City 22

A sokat távollévõ üzletember gya-
nakszik a feleségére. Ezért megbízza a
szomszédját, értesítse ha valami szo-
katlant tapasztal.

Egy hét múlva jön is az értesítés:
– Valami szokatlan történt: az a fic-

kó, aki eddig minden éjszakát a felesé-
geddel töltött, tegnap nem jött el…A sajt rápirult

Olívaolajon átpirítom minden
oldalát a húsgombócoknak

Tisztelt Kollégák!

Tálalva, pennével
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1. Az alábbiak közül melyik forgalmi sá-
vot kell a párhuzamos közlekedés szem-
pontjából figyelmen kívül hagyni?
a) Az előjelző (besorolás rendjét jelző) nyíllal
megjelölt forgalmi sávokat.
b) A veszélyes hely előjelzésére szolgáló vona-
lakkal megjelölt forgalmi sávot. 
c) Az autóbusz-forgalmi sávot.  

2. Mit jelez a piros X alakot mutató fény?

a) Megállási kötelezettséget az alatta levő for-
galmi sávban közlekedő járműveknek. 
b) Az alatta levő forgalmi sávra a szemben köz-
lekedő járművek nem hajthatnak rá. 
c) Azt a sávot, amelyet a sürgős feladat ellátá-
sára szolgáló járművek, valamint a védett sze-
mélyek és kíséretük részére szabadon kell
hagyni.

3. Mit jelez a táblakombiná-
ció?
a) Azt, hogy a lejtő hossza 500
méter, valamint az útszakasz
legnagyobb lejtése 12%.
b) Azt, hogy az út lejtése 12%-
os és a lejtő kezdete 500 mé-

ter távolságban van.
c) Az út lejtése 100-150 méteren belül 500
méter.

4. Útkereszteződésnek minősül-e az út-
torkolat?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha az a menetirány szerinti jobb
oldalon torkollik az útba.
c) Nem. 

5. Megkerülheti-e a gyalogos a lezárt vas-
úti sorompót?
a) Igen, ha kellő figyelemmel meggyőződött ar-
ról, hogy egyik irányból sem érkezik vasúti jármű.

b) Csak akkor, ha a vasúti átjáróban tábla jelzi,
hogy a sorompó 10 percen túl is zárva tartható.
c) Nem. 

6. Mely járművek vezetői
hagyhatják figyelmen kívül
a tábla tilalmát?
a) Csak a megkülönböztető jel-
zéseket használó járművek. 
b) Legfeljebb a megkülönböz-

tető jelzéseket használó járművek és a villa-
mos. 
c) A megkülönböztető jelzéseket használó jár-
művek, a villamos, trolibusz, továbbá bizonyos
feltételekkel; a mozgáskorlátozott személy és
az őt szállító jármű, a betegszállító gépjármű, a
köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy
postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására
szolgáló jármű.

7. Szabályt sért a piros személygépkocsi,
amikor az adott helyen visszafordul?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a manőverével akadályozza
partnerei közlekedését. 
c) Nem.

8. Vezetheti-e taxiját. ha erős fejfájás
és/vagy rosszullét kínozza?
a) Legfeljebb a fuvarfeladat elvégzéséig. 
b) Legfeljebb mérsékelt sebességgel a taxija
telephelyéig (lakhelyéig). 
c) Nem. 

9. Őrizetlenül hagyhatja-e kétkerekű ke-
rékpárját a villamos.járdaszigeten?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha gondoskodik arról, hogy ille-
téktelen személy azt el ne vigye. 
c) Nem.                         

10. Mit jelez az útkereszteződés forgal-
mát irányító rendőr mindkét karjának ol-
dalirányú kinyújtása? 
a) Szabad utat a kinyújtott karral párhuzamos

irányból érkezőknek. 
b) A forgalom irányának a megváltozását.
c) Bekanyarodási tilalmat a kinyújtott karral
párhuzamos irányból érkezők részére. 

11. Mit jeleznek az útburkolatra festett
sárga keresztirányú, egymást követő vo-
nalak?

a) A forgalmi rend ideiglenes módosítását. 
b) Az úton folyó javítási, karbantartási munká-
latokat.
c) Az úton sebességkorlátozásra vagy megál-
lási kötelezettségre kell számítania.

12. Köteles-e a taxis a táb-
lával jelölt úton úthasznála-
ti díj fizetésére?
a) Csak egyszámjegyű orszá-
gos főútvonalon. 
b) Csak lakott területen kívül,

az egy- vagy kétszámjegyű úton való haladás
esetén.
c) Csak akkor, ha a díjfizetési kötelezettséget
az erre szolgáló kiegészítő táblával külön jelzik.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 43. oldalon találhatók.

A kislány nézegeti az édesanyja
krémjeit a fürdõszobában:

– Ez mire jó? – kérdezi.
– Hogy szép fényes legyen a ha-

jam.
– Hát ez mire való?
– Hogy szebb legyek.
– Akkor ezt kidobhatod, mert sem-

mit sem használ!
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Június 18-án a kellemes nyári meleg-
ben a Kincsem Park ideális helyszín-
nek, jó választásnak bizonyult. Az óri-
ási légvárat és csúszdát, ami a gyer-
mekek kedvence, a kellemes árnyék
jótékony hatása folyamatosan vonzó-
vá tette a felnőttek számára is. Az ál-
latsimogatás sok örömet, és a felfe-
dezés, rácsodálkozás lehetőségét
biztosította minden érdeklődő szá-
mára. 

Elmaradhatatlan focimeccsek tarkí-
tották a színes programot, amelyet a
díjátadóval Szunomár Tibor vezérigaz-
gató zárt. Négy csapat küzdött egy-
mással, körmérkőzéses formában,
kétszer 10 perces meccseket játszot-
tak. A nap gólkirálya: dr. Mérei Balázs,
a legjobb kapus, Vilics János, a leg-

jobb mezőnyjátékos pedig Hosszú
Zoltán lett. 

A két stand up comedy előadó, Var-
ga Ferenc József és Aradi Tibor, főleg
énekes számaikkal emelték az elő-
adás színvonalát.

A bohóc folyamatosan foglalkozott
a gyermekekkel, valamint műsorral is
szórakoztatta a közönséget. Közben a
kis galopp-pályán a hajtókkal egy-egy
kört is mehettek az arra kíváncsi ér-
deklődök.

Mága Zoltán hegedőművész fiával
érkezett a Főtaxi családi napjára. A
rendőrmotoros bemutató is óriási ér-
deklődés mellett zajlott, miközben a
retro party zenéjére, az arra nyitottak
táncolhattak is. Az ebéd elfogyasztása
és némi pihenő után tomboláztunk.

Szunomár Tibor, a Főtaxi vezérigaz-
gatója 16 taxisnak köszönte meg a
Főtaxi Zrt.-nél eltöltött évek alatt vég-
zett kiváló munkáját, melyet az utasok
visszajelzése is több alkalommal iga-
zolt. Külön kiemelte, hogy ezek a kol-
légák kimagasló teljesítményükkel
erősítik a több mint 100 éves Főtaxi
Zrt. hírnevét a budapesti taxispiacon.
Szunomár Tibor oklevéllel és emlék-
éremmel erősítette meg köszöntő be-
szédét.

A Főtaxi Családi Nap meghívásos
labdarúgó tornájának első három he-
lyezettje:

- 1. helyezett: Csalogány csapat
- 2. helyezett: Főtaxi II. csapat
- megosztott 3. helyezett: BKIK csa-

pat és Főtaxi I. csapat.

A Főtaxi idén is megrendezte 
hagyományos családi napját
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

A legtöbb taxi – meglepő módon
– Skoda volt, utána következtek a
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigle-
nesen javított taxi. „Öregecskék”
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
Nem lehet mindenhol bankkártyá-
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyér-
telműen jelzik. Az öltözködés nem
egységes, kivételt képez-
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Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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A Csalogány csapat
A BKIK csapata

Főtaxi I. 

Főtaxi II.
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A Csalogány csapat
A BKIK csapata

Főtaxi I. 

Főtaxi II.
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II. Csalogány utca

• Rendszeresen állomásoznak itt taxik, mert sok a telefonos ren-
delés és nincs droszt a közelben. Jó lenne kialakítani egy taxiál-
lomást a Fazekas utca sarok közelében. 
• A Csalogány utcában a Fazekas utca környékén az I., illetve a
II. kerület Önkormányzat bevonásával megvizsgáljuk taxiállomás
kialakításának lehetőségét.  
VI. Lövölde tér

• Évek óta kérünk itt kialakítani egy taxiállomást. Korábban kéré-
sünket azzal utasították el, hogy ez egy kanyarodó sáv. Most vi-
szont a jelzőlámpák áthangolása miatt jobbra csak akkor lehet to-
vábbhaladni, ha egyenesen is szabad a jelzőlámpa.
• Helyszíni vizsgálat alapján a járműveknek a jobbra kanyarodás-
hoz továbbra is szükségük van erre a sávra, ezért a forgalmi rend
megszüntetését nem tervezzük. Javasoljuk a VII. kerületi Városli-
geti fasor 1. szám előtt található taxiállomás használatát. 

XIV. Hermina út 3. 

• Civil autók állnak a taxiállomáson, mert nincsenek útburkolati
jelek. Kérjük az útburkolati jeleket pótolni. 
• Az útburkolati jelek pótlása várhatóan még ebben a hónapban
megkezdődik. 
XIII. Pap Károly utca 

• Taxis kollégák nem értik, hogyan dolgozhat hónapok óta a
Honvéd kórház előtti taxiállomásról egy – minősített szabadjelző-
vel, minősítéses matricával – taxi, amelyik Budapesten taxizásra
alkalmatlan…
• A jelzett észrevétel nem forgalomtechnikai probléma, azonban
a szolgáltatások ellenőrzését fogjuk kérni az illetékes szervezet-
től. 
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Amikor az egyik TV-csator-
nánál titkárnõt kerestem, az
egyik delikvens bejelentette,
hogy azért akar a televízió-
ban dolgozni, mert szereti a
történelmet, különösen a re-
formkort. A tömegkommuni-
káció és a történelem össze-
kapcsolásán kissé meglepõd-

tem, de a meghatottságom-
ban megkértem, sorolna fel
néhányat az aradi vértanúk
közül. Esküszöm az élõ isten-
re, hogy a következõket mon-
dotta:

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

Ehhez képest lehet nekünk
vigasz, hogy a mai német fia-
talok java része nem tudja, ki
volt Hitler, Lenin, Erich Hone-
cker, pedig a 20. század még
nincs oly távol.

EU-parlamenti képviselõ
mondta:

Ha a magyaroknak olyan

rossz Szlovákiában, akkor mi-
nek mentek oda......

És ezek a hatökör emberek,
orbitális marhák a demokrácia
szabályai szerint megválasz-
tott képviselõk! Hofi Géza
mondotta: „És õk a jövõ zálo-
gai,.. de dögöljek meg, ha ki-
váltom õket!!” 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kérései, a Budapest Közút válaszai

II. Csalogány utca: A taxisok ott vá-
rakoznak, ahol utasok várhatók

VI. Lövölde tér: Lehet-
ne taxiállomás a troli-
busz megálló előtt

XIII. Papp Károly utca: Hogyan szolgáltat-
hat Budapesten hónapok óta zavartalanul
ezzel az autóval a taxis? Rá miért nem vo-
natkoznak a másokra érvényes szabályok?

XIV. Hermina út: Civil autók állnak a
droszton, mert hiányzik a felfestés
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VI. Nagymező utca 

• Itt is évek óta (!) kérjük a taxiállomásra utaló útburkolati jelek
felfestését. 
• Az útburkolati jel pótlása várhatóan még ebben a hónapban
megkezdődik. 
VI. Andrássy út 54. 

• Az Oktogontól áthelyezték a taxiállomást egy sarokkal hátrébb,
azonban ott nem festették fel az útburkolati jeleket. Kérjük azokat
pótolni. 
• Az útburkolati jel pótlása várhatóan még ebben a hónapban
megkezdődik. 

XI. Kopaszi-gát 

• Nagyon jó helyen alakítottak ki taxiállomást a járdán a Lágymá-
nyosi-híd alatt a közeli szórakozóhelyek miatt. Azonban elfelejtet-
ték felfesteni az útburkolati jeleket, kérjük azokat pótolni. 
• A tábla nyilvántartásunkban nem szerepel, ezért leszereléséről
intézkedtünk. 

Végezetül egy köszönet:
XI. Műegyetem rakpart 

Új taxiállomást alakítottak ki nagyon jó helyen a Műszaki Egye-
tem Központi épületével szemben. Könnyen elérhető a Szabad-
ság-híd felől a pesti oldal, az első lámpánál pedig vissza lehet
fordulni és lehet menni az INFOPARK épületeihez. 
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Többször olvastam szakmai lapunkban,
hogy nem egyenlőek a feltételek személy-
szállító és személyszállító vállalkozók között.
És ez nagyon igaz! Amíg például egy riksát
vezető  „vállalkozónak” szinte semmilyen ki-
adása nincs a jármű „megvásárlása” után,
addig havi szinten, ha a taxim meg sem
mozdul, nekem 300.000 forint a kiadásom.
Ha már dolgozom is, akkor az összeg havi
szinten jelentősen megnő.

Ha, a taxi meg sem mozdul:
1. Taxitársaság díja
2. Autórészlet

3. Kötelező biztosítás 
4. Casco biztosítás
5. Szociális hozzájárulás
6. Nyugdíjalap
7. Egészségbiztosítás
8. Könyvelő
9. Súlyadó 
10. Taxis kezes biztosítás
11. Műszaki vizsga
12. Kamarai regisztráció 

Ha dolgozom is, ehhez még hozzájönnek:
13. Iparűzési adó
14. Szerviz

15. Üzemanyag
16. Autópálya-díjak
17. Parkolási díjak 
18. Személyi jövedelemadó 
19. Taximinősítés
20. Nyomtatványok
21. Esetenként általános forgalmi adó 

A tételek mögött most nincsenek számok,
mert minden vállalkozónak más a kiadása.
Van könyvelő, aki havi szinten kevesebbet kér,
van, aki többet. Van, akinek kevesebb az autó-
törlesztő-részlete, van, akinek több. Minden
biztosító más és más tarifát használ. Ám aki
akarja, a tételeket behelyettesítheti számokkal
is. Aki ezt eddig nem tette, meg fog lepődni. 

Név és cím a Szerkesztőségben

Személytaxis vállalkozók kiadásai 

VI. Nagymező utca: Évek óta
kérjük az útburkolati jeleket

XI. Kopaszi-gát: Itt sincse-
nek útburkolati jelek

XI. Műegyetem rakpart: Új taxi-
állomás, tessék használni

VI. Andrássy út: Új helyre költözött a ta-
xiállomás, ám a felfestések hiányoznak
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VI. Nagymező utca 
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Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

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

Az árak 2016. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279

E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.

Augusztus 12. • Havi járulékbevallás és -befizetés 

• KATA-befizetés

Fontos határidõk – Dugunk?
– De... de... de hiszen jó-

formán még nem is be-
szélgettünk.

– Oké! Jártál már Afri-
kában?

– Nem!
– Na, akkor dugunk?

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:19  Page 31



32

Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚLIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (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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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
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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

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:19  Page 32

33

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati "igazolólap"-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély Pest,
vagy más megyei vállalkozó esetében a "Személytaxi-vezetõi
szakvizsga igazolvány", melyben Budapest, vagy országos be-
jegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros terüle-
tén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelent-
kezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll
fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett. 
• a fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS terminál, szabadjel-
zõ), mûszaki megfelelõség

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Telefon az elõzetes igazolá-
sok átvételével kapcsolatban
hétfõtõl-péntekig 
9.00-13.00 között 
06-70-390-3276
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

Péntek: Szünnap

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

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Frau Anne-nak
valójában 
honvágya van,
de titkolja

Frau Anne, a húgom telefonozott, hogy
jönne nehány napra, látogatóba, otthoni
ügyei megengedték a kiruccanást. No
most az az otthon már több mint harminc
éve a Stájer-Alpok egyik kis települése,
zöld réteken tarka, jámbor tehenekkel, jól
táplált, dolgos helybéliekkel, csinos, gon-
dozott házakkal, nyurga tornyú templom-
mal, ápolt, csöndes, virágpompás teme-
tővel. Ott erdő erdő hátán a zöld minden
árnyalatával büszkélkedik, és ahogy a köl-
tő mondja: „Erdő borította vidék kísér
csodájával, a csenddel”, és még azt is
mondja, hogy: „A szív itt jóságot tanul”.

Mármost mi kell ennél több egy nagy-
mamakorú hölgynek? Hiányérzete lesz
minálunk e pár nap alatt, gondoltam, és
kiterveltem, hogy odaviszem toronyhá-
zunk ablakához, mutatok én neki zöldet,
ha csak az hiányzik. Ugyanis szemben ve-
lünk, túlnan, igaz, hogy messzébb, de lát-
szik a budai hegyekből – már ami persze
még zöldnek megmaradt. Ami zöld még
megmaradt? Keskeny csík az a hegy tete-
jén, mert már odáig kúsznak fel a házak,
terpeszkedve, rendetlen összevisszaság-
ban.

– Jaj már, eszednél legyél! – így a hú-
gom. – Dehogy kell nekem zöldet látnom,
abban élek már mióta! Ha csak egy bok-
rot, mit bokrot!, fűszálat meglátok, elkap
az émelygés. Nekem sürgősen szüksé-
gem lett a nagyvárosi nyüzsgésre, tömeg-
közlekedést akarok látni, utcákat, kiraka-
tokat, nyüzsgést, embersűrűséget („Em-
bersűrűs gigászi vadon” – ezt Ady írta
Párizsról).

Mondom neki, hogy ő aztán bármikor
láthat ilyesmit, ott van példának okáért fő-
városuk, Bécs. Erre mérgesen csak enny-
it mond: Nono! (ami gyerekkorunkban
annyit jelentetett, hogy ne gorombáskod-
jak vele).

– Mert mi kell nekem, he? Megmon-
dom. Amikor kilépek a Keleti pályaudvar
főkapuján, magam, egyedül, magason
vagyok: kissé még szédölgök (így mond-
ja: szédölgök) és magasról látom a vá-
rost, látom a nyüzsgést, látom a pesti
embereket, és látom, hogy valamikor én
is ilyen fél-idegbajosan rohangáltam, itt
álltunk gyerekkorunkban, itt, ahol a két

széles, zajos út megy egybe, nohát, meg
a város szaga, igen, a szag, mert ilyet
nem szippantottam sehol máshol, ez
megmaradt bennem, az orromban, a lel-
kemben örökre.

Született pesti, pontosabban szólva jó-
zsefvárosi leány. Az első melankólikus út-
ja arrafelé viszi, „hazamegy” – mondja,
megy a József utcán, át a Mátyás téren,
Teleki tér (jaj istenem, hol vannak a bó-
dék?), Magdolna utca, Kálvária tér.

Intem, hogy: közbiztonság. Vállat von:
kit érdekel? Megy, mert azt hiszi, régi is-
merősökre, gyerekkori barátaira találhat.
Hej, te butácska öregasszony! Nincs
azok közül már senki, mind meghaltak,
aki meg nem holt, az elköltözött innét.

Akkoriban utcaszerte afféle lelkiköz-
pont is volt ő. Öregasszonyok súgták fü-
lébe titkos vágyaikat, és megértésre talál-
tak, rosszlánynak tanulók kértek tőle ap-
róbb szívességet, megkapták, segített hi-
ányzó gyógyszert, tápszert, babakocsit,
bármit beszerezni, haldokló ágyhoz félig-
titkos papot vinni és így tovább.

– Ej, ez a mi lányunk talpraesett, va-
gány teremtés – mondogatták a helybéli-
ek –, a jég hátán is megélne… Aztán jött
„a jég háta”, maga választotta, nem
kényszerítette senki. Elő hát a józsefváro-
si utcákon, tereken, piacon, vásárcsar-
nokban szerzett „tudománnyal” meg a
sarki fűszerestől, muzsikusnak vágyódó
cigánygyerekektől, pletykás asszonyoktól
eltanult vagánysággal!...

Idővel csak rájött arra, hogy ott kint a
„tudománya” keveset ér, újat kell tanulnia.
Azzal a bizonyos vagánysággal meg úgy
járt, mint az ötvenes évek végi magyar
filmben a „pesti vagány” akit disszidálás-
ra bíztattak, de ő erre azt válaszolta:
„Ugyan minek? Egy pesti vagány, csak
Pesten vagány.”

– Gyere haza, húgom! – mondom ne-
ki, de tudom, hogy már nem teheti. Oda-
át van a család, ráadásul már vegyesen,
hogyan is, minek is szakadnának széj-
jel…

Azt mondja, néhány jelenséget nem
ért. Például nem érti, hogy a külföldi la-
pok miért írnak oly sok rosszat szülőha-
zájáról. Merthogy nosztalgia-körút ide
vagy oda, ő látja a változást is, majd ne-
kem (nekem!?) meséli, hogy mi minden
újat és szépet látott.

– Ide figyelj! Olvasom én, de rendsze-
resen a magyar újságokat, nézem az ösz-
szes magyar tévécsatornát, hallgatom ezt
meg azt a rádiót. Azt mondd meg nekem,
mi a búbánatnak kötözködnek egyesek,
ha az éppen soros illetékesek a főváros-
ban vagy akár az országban valamit fel

akarnak építeni, ki akarnak csinosítani, új-
já szeretnének varázsolni?

Csacsi öregasszony! Ezt te nem érthe-
ted, időnként még mi sem, így zajlik a mi
életünk, ez egy különleges ország külön-
leges fővárosa, mindig is az volt, emlé-
kezhetsz rá!

Ennek folytán felbuzdult a drágám és
heves  indulatából adódóan ismeretségi
köréből szervezett egy nem hivatalos tár-
sasutazást ide Budapestre tízegynehány
olyan ottani hivatalnok vagy bankos fiatal-
nak, akik a nem éppen jóindulatú újsághí-
rek alapján úgy vélték, hogy itten nálunk,
a magyar fővárosban mindenki komoran,
leszegett fejjel jár, gyomorbajosan, rossz-
kedvvel sietnek a szocializmus építette
roskadozó építményfélék alatt, miközben
rasszisták bunkósbottal kergetik a Közel-
Keletről vagy még távolabbról meggon-
dolatlanul ide menekülteket. 

A kirándulás jól sikerült. Talán túlságo-
san is jól. A lelkes ifjak egymás szavába
vágva ecsetelték, mi tetszett nekik: „Frau
Anne, nem is gondoltuk volna! Frau
Anne, hát azok a csodálatos szecessziós
épületek! Frau Anne, a Parlament, az
meg egyenesen csodás! Oldalt pedig a
két hajdani miniszterelnök szobra! Az
oroszlánszobrok előtt meg ez a hatalmas
platz, nincs fűvesítve, beültetve, nyilván
hogy itten lehet zavartalanul naggyűlést
tartani, vagy szükség esetén tüntetni –
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Miért természetes?

– néhány utasnak nyitott sörös doboz-
zal, kólás üveggel taxiba ülni?

– néhány utasnak szakadó esőben a vi-
zes esernyőt az ülésre tenni?

– néhány utasnak applikációval és tele-
fonálással is egyszerre rendelni taxit? 

– néhány utasnak a telefonos rendelés
után 15 perc múlva beülni a taxiba és
azt mondani, gyorsan menjünk, mert
nagyon sietek? 

– néhány utasnak a csöpögő hambur-
gert a taxiban elfogyasztani? 

– néhány utasnak a csokoládépapírt a
taxi ajtajának oldalzsebébe tenni? 

– néhány utasnak, hogy egy háromper-
ces fuvarnál is belekössön az útvonalba? 

– néhány utasnak telefonálás közben
beülni a taxiba és a fuvar végéig folya-
matosan telefonálni, megakadályozva
ezzel a taxist abban, hogy feltegye a kö-
telezően előírt kérdéseket? 

– néhány utasnak hogy engedély nélkül
tekergesse a taxiban a műsorszóró rá-
dió gombjait? 

– néhány utasnak elkérni a taxis telefon-
ját egy „rövid” telefonálásra?

– néhány utasnak egyszerre több taxitár-
saságtól is rendelni taxit, majd azzal el-
menni, amelyik a leghamarabb érkezik?

– néhány utasnak előlegadás nélkül ki-
szállni a taxiból?

– néhány utasnak, hogy a taxis köteles ál-
latokat szállítani?

– néhány utasnak „Tesókámnak” szólíta-
ni a taxist? 

– néhány utasnak, hogy a taxisoknak mind
a 7.500 budapesti közterületi elneve-
zést ismernie kell? 

– néhány utasnak a nylonszatyorba tett
vasárnapi ebédet a taxi ülésére tenni? 

Miért nem természetes?

– néhány taxisnak, hogy minden nap
tiszta inget kell felvenni?

– néhány taxisnak, ha az utas bankkár-
tyával akar fizetni? 

– néhány taxisnak, hogy mindennap
mosakodni kell? 

– néhány taxisnak, hogy a taxiban a taxis
sem dohányozhat?

– néhány taxisnak, hogy 10–12 órai
munka után haza kell menni!

– néhány taxisnak, hogy váltópénzzel
kell rendelkezni? 

– néhány taxisnak, hogy az utas határoz-
hatja meg az útvonalat?

– néhány taxisnak, hogy csak az utas
engedélyével telefonálhat? 

– néhány taxisnak, hogy a KRESZ elő-
írásai a taxisokra is érvényesek? 

– néhány taxisnak, hogy időnként sza-
badnapot kell tartani! 

– néhány taxisnak, hogy nem illik bele-
szólnia az utasok beszélgetésébe? 

– néhány taxisnak, ha az utas előrende-
lésben kér taxit, ha a néhány száz mé-
terre lévő SZTK-ba akar eljutni? 

– néhány taxisnak, hogy nem szólhat a
műsorszóró rádiója, ha utas ül a taxiban? 

– néhány taxisnak, hogy üresnek kell
lennie a taxi csomagtartójának? 

– néhány taxisnak, hogy illik neki kinyitni
a taxi ajtaját, ha utas érkezik a taxihoz? 

– néhány taxisnak, hogy szakadó esőben
saját esernyőjével kísérje el az utast a
taxijától a kapualjig? 

A kérdés költői: MIÉRT? 
Ferenczy P. Károly
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Miért?  Miért?  Miért? 

187 ezer dollárt felejtett az örökös a hátsó ülésen

100 dollárt kapott a becsületes megtaláló
Fukarnak bizonyult az a váratlan örökséghez jutott haj-
léktalan, aki 187 ezer dollárt felejtett a taxi hátsó ülé-
sen. Raymond „Buzzy” MacCausland, a gépkocsi sofőr-
je azonban nem tartotta meg a vagyont, hanem a rend-
őrségre vitte az elhagyott pénzt.

Raymond „Buzzy” MacCausland, bostoni taxisofőrrel immár má-
sodik alkalommal fordult elő, hogy nagyobb pénzösszeget talált
az autója hátsó ülésén, ugyanis 30 évvel ezelőtt 10 ezer dollár
készpénzt adott vissza a tulajdonosának. A becsületes taxis ak-
kor nem kapta meg a várt jutalmat, amit elméletileg a jó tettért az
embernek kapnia kellene, és ez most is elmarad – derül ki a hír-
ügynökségi jelentésből.

A minapi esetben MacCausland egy váratlan örökség miatt
meggazdagodott hajléktalant vett fel a taxiba. A fedél nélküli
utasról kiderült, hogy 6 hónapja élt az utcán, de most úgy dön-
tött, hogy átköltözik egy hotelba. Amikor a 72 éves taxis leparkolt
a szálloda előtt, akkor a férfi úgy szállt ki, hogy megfeledkezett a
pénzéről.

MacCausland később a hátsó ülésen találta meg az utas táská-
ját, amiben 187 ezer dollár lapult. A taxisofőr fejében hirtelen há-
rom dolog fordult meg. Az egyik, lehet, hogy a férfi veszélyes
alak. A másik, mi lenne, ha egyszerűen hazavinné a pénzt, ám vé-
gül a harmadik ötletet valósította meg: bevitte a táskát a rendőr-
ségre.

A becsületes taxis elmondta: még soha nem látott ennyi pénzt,
ezért hihetetlen látvány volt, ahogy az asztalra borították a táska
tartalmát. MacCausland bevallotta, nem volt könnyű helyesen
döntenie, de ő soha nem volt bűnöző, habár tény, ennyi pénz
megváltoztathatja az ember életét.

MacCausland tehát becsületes emberként viselkedett, ám az

örököstől nem azt kapta, amire számított, ugyanis a férfi, amikor
megérkezett a rendőrségre, 100 dollár jutalommal „szúrta ki”
MacCausland szemét, majd elvitette magát a hotelhoz.

A taxis bevallotta: ezek után nem bánta volna, ha a hálátlan örö-
kös megint a kocsi hátsó ülésének hagyja a pénzt…

Cash

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

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

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

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az alkohol öl, butít és a gyomromba döntöm.
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VII. Erzsébet körút 

Az elmúlt hónapban megengedték a Király utcából a jobbra for-
dulást a Teréz körútra, most meg – váratlanul – engedélyezték a
jobbra fordulást az Erzsébet körútról a Király utcába a Lövölde
tér felé. 

XIV. Hősök tere
A gyalogosok, a turisták biztonságának növelése érdekében le-
lassították a forgalmat az emlékmű háta mögött. Elvettek egy
forgalmi sávot és gyalogátkelőhelyet alakítottak ki. De azért vi-
gyázzunk a gyalogátkelőhelyen átszaladó figyelmetlen járóke-
lőkre.
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FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások XIV. Hősök tere: Gyalogátkelőhelyet
alakítottak ki az emlékmű mögött

VII. Erzsébet krt.:
Engedélyezték a
jobbra kanyaro-
dást a Király ut-
cánál, a Lövölde
tér felé

Nagyon sok taxin láthattunk ma-
gyar zászlókat az EB idején, így is
szurkolva a magyar csapat sikeré-
ért. Sőt, néhány pesti taxitársaság
még – nemes gesztussal – ingyen
adott zászlókat, matricákat a taxi-
soknak, hogy feldíszíthessék autói-
kat. 

A magyar csapat ugyan kiesett
az Európa Bajnokság küzdelmei-
ből, de minden dicséretet megér-
demelnek a fiúk! Hajtottak, küzdöt-
tek, mindent megtettek a sikerért.
A jobbtól meg nem szégyen
kikapni…     Mészáros Szabolcs

A magyar taxisok is szurkoltak
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Miért dohányoznak a taxiállomáson?

Köztudott, hogy autóbuszokon, autóbusz-megállókban, villamoson, vil-
lamosmegállókban, trolibuszon, trolibusz-megállókban tilos a dohány-
zás. Ugyanígy tilos a dohányzás a taxikban. Akkor miért nem tilos a
dohányzás a taxiállomásokon? 

A fővárosban több taxiállomás van szórakozóhelyek, éttermek előtt.
A szórakozóhelyeken, az éttermekben szintén tilos a dohányzás ezért
a szórakozóhelyek, az éttermek előtt, a taxiállomáson dohányoznak
nagyon sokan.

A taxisok meg szívhatják a füstöt, de a taxi megtelik füsttel, a követ-
kező utas meg betelefonál a társasághoz, hogy cigiszag volt a taxi-
ban. A taxist meg berendelik az Etikai Bizottság elé… Tóth Tibor

39

T betű van rajta, mégsem taxi!

Nem lehet elég korán szabálytalan parkolásra szoktatni-oktatni a kezdő
vezetőket. Ezt már a járművezető-képzés ideje alatt meg kell alapozni.
Az autóban mindketten benne ültek, az oktató és az oktatott

Szóltam nekik, hogy nem kellene itt parkolni. A válasz: 1-2 perc, és el-
mennek.  Na, ilyen oktatók vannak, erre képzik a leendő járművezetőket. 

Amúgy a Kiscelli utca tele volt parkolóhelyekkel.
FŐTAXI URH 1508

Sajátságos jelzőtábla a Tabánban 

Ilyen jelzőtábla
nincs a KRESZ
könyvben, még-
is mindenki
lelassít… 

Horváth
András 

Ez is egy megoldás
Taxis kolléga je-
lezte egy évvel
ezelőtt, hogy
gyalogátkelőhe-
lyet alakítottak
ki, Budapest
VIII. kerületében,
a Százados úton
egy iskola köze-
lében. Nagyon
helyesen jelző-
táblával tiltották
meg a megállást
a gyalogátkelő-
hely előtt 5 mé-
terre. Azonban
rejtélyes módon
a MEGÁLLNI TI-
LOS jelzőtáblát egy fa lombjai közé tették. Akkor kértem, hogy helyez-
zék át a jelzőtáblát, a fa elé. Megígérték a jelzőtábla áthelyezését, de
nem tették meg, ezért ismételten kértem a jelzőtábla áthelyezését.

Most az illetékesek megoldották a problémát, kivágták a fát. Ahelyett,
hogy a jelzőtáblát két méterrel előrébb helyezték volna. Már nem is me-
rek szólni, hogy ugyanott, most meg a GYALOGÁTKELŐHELY jelzőtáb-
la elé egy villanyoszlopra virágládákat helyeztek ki.

Nem lehet látni a jelzőtáblát, de nem merek szólni, mert a végén
még földre döntik a villanyoszlopot… Juhász Péter

Most a másik tábla nem látszik...

A taxiállomásokon ez
jelenleg szabályos

A tömegközlekedési eszközök megállóiban ti-
los a dohányzás. Nem lehetne ezt lemásolni?

Ahelyett, hogy
két méterrel

előbbre hozták
volna a táblát,
kivágták a fát
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

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

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

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

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

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

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

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

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

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

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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ban is megmutatták a személyautó máig jel-
lemző használati módját. Ezt maga Carl Benz
is megfogalmazta szabadalmi kérelmében,
amikor „főként könnyű kocsik működésére” hi-
vatkozott „egy-négy személy kényelmére”.

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

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

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

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

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

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

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

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

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

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

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

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

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

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

k.z.t.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

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

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

Az árak 2016. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279

E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.

Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.

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

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

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

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

Nos figyeljetek, hogyan is működnek a dolgok.

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

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

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

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

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

Folytatás a 37. oldalról

Prága

Feltöltik a Boeinget

A Cargolux óriási teherszállító gépe ahová a csomagokat hozzuk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

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

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

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

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

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

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

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

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

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

Iqbalt öt és félévnyi börtönbüntetésre ítélték, Lily Wright pedig
örült, hogy feljelentésének köszönhetően valószínűleg többen meg-
menekültek hasonló támadástól.  Cash
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ban is megmutatták a személyautó máig jel-
lemző használati módját. Ezt maga Carl Benz
is megfogalmazta szabadalmi kérelmében,
amikor „főként könnyű kocsik működésére” hi-
vatkozott „egy-négy személy kényelmére”.

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

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

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

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

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

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

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

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

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

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

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

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

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

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

k.z.t.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

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

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

Az árak 2016. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279

E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.

Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.

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

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

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

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

Nos figyeljetek, hogyan is működnek a dolgok.

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

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

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

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

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

Folytatás a 37. oldalról

Prága

Feltöltik a Boeinget

A Cargolux óriási teherszállító gépe ahová a csomagokat hozzuk

A prágai metró
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Vége a Labdarúgó Európa Bajnok-
ságnak, vigyázó tekintetünk Fran-
ciaország helyett más tájakra is ki-
terjed. Ugyanakkor a britek népsza-
vazása kissé felborította az unió
tagállamainak jó részét, számos
szigorítást vezettek be a tagálla-
mok a határaikon, amelyekkel ér-
demes számolni, ha valaki hosz-
szabb útra kél. Néhány jó tanács a
nyaralóknak, túrázóknak.

A fokozott terrorveszély miatt szigorították
az ellenőrzéseket a közutakon a francia
rendőrök. Nem is szólva a Labdarúgó Euró-
pa Bajnokság helyszíneinek közelében. Ma
már mindez a múlté, ám időközben nem kis
felbolydulást okozott a britek kiválásáról tar-
tott népszavazás, a törökországi és egyéb
robbantásos merényletek. Mindezt fokozta
az illegális migráció további erősödése. Az
osztrák határon július elején ideiglenes jel-
leggel visszaállították a határellenőrzést,
ami nem kis fennakadást és menetidő-nö-
vekedést váltott ki. Nehezebb átjutni a cseh
határszakaszokon és a lengyelek is komo-
lyabb figyelmet fordítanak határszakaszaik-
ra. Mindezekre figyelemmel, akik még a
nyaralás előtt állnak, jó teszik, ha a tervezett
útvonalukról időben tájékozódnak.

Mielőtt bárki beül a gépkocsijába, ne-
tán a családdal együtt vág neki az „isme-
retlennek”, van néhány alapvető kérdés,
amit megéri tisztázni. Első és legfonto-
sabb, az okmányok. Az unió területén
alapvetően elegendő a személyi igazol-
vány a zavartalan határátlépéshez, ám ez-
zel többnyire csak a 14. életévüket betöl-
tött személyek rendelkeznek. Sokan nem
is gondolnak bele, ha gyermeküknek ez
nincs, akkor nekik útlevél szükséges az
utazáshoz. Amennyiben egy ellenőrzéskor
ezt nem tudják felmutatni, kellemetlen el-
járásnak nézhetnek elébe. A gépjárművek
esetében célszerű beszerezni az ún. zöld-
kártyát, amely igazolja, hogy a jármű a kö-
telező felelősségbiztosítással rendelkezik.
Van ahol arra is figyelni kell, hogy a mű-
szaki vizsga érvényessége ne az utolsó
hónapjaiban járjon, minimum félévvel még
rendelkezzen az adott közlekedési eszköz.
Sokan spórolni szoktak a külön biztosítás-
sal, ám, ha valakit baj ér, akkor enélkül
igen csak pórul járhat. Felelőtlenség útra
kelni az Európai Egészségbiztosítási Kár-
tya nélkül, melyet ingyenesen lehet igé-
nyelni bármely kormányhivatalnál, ugyan-
akkor az EU tagállamaiban ezzel az orvosi
ellátásra jogosulttá válik, ha valaki külföld-
ön szorul segítségre.

A tervezett úti célról vagy célországról
érdemes még az előkészületek során tájé-
kozódni. Léteznek olyan egzotikus helyek,
amelyek veszélyt jelenthetnek számunkra.
Az időben beszerzett információk alapján
előfordulhat, hogy védőoltásokra is szük-

ségünk lehet indulás előtt. (A legfonto-
sabb tudnivalókról keretes írásunkban
olvashatnak.)

Ha valaki kisebb-nagyobb utazásra ké-
szül, érdemes szem előtt tartani, hogy egy
jól összeállított úti patika aranyat ér baj
esetén. Különösen igaz ez akkor, ha kül-
földre utazunk, ahol nehezen tudjuk kiis-
merni magunkat, drágábbak az ellátások
és a gyógyszerek. Az egészségügyi cso-
mag összeállításakor fontos figyelembe
venni, hogy az adott or-
szágban, milyen veszé-
lyek leselkedhetnek
ránk, utazik-e velünk
gyermek. 

Mindig legyen kéznél:
baleset esetén kötszer,
ragtapaszt, fertőtlenítő-
szer (jód stb.), égésre
(spray vagy kenőcs for-
mában), elasztikus pólya,
csipesz, olló. Megfázás-
kor lázmérő, lázcsillapító,
C-vitamin, torokfertőtlení-
tő pasztilla, gyógytea (ka-
milla), orrcsepp, köptető,
köhögéscsillapító, gyulla-
dáscsökkentő tartalmú
készítmény, antibiotikum.
Fájdalomcsillapítóként
olyan gyógyszert érde-
mes vinni, amely többféle
problémára (fejfájás, to-
rokfájás stb.) is jó. Görcs-
oldóról se feledkezzünk
meg, amely a menstruáci-
ós fájdalmat enyhítheti.
Hasmenés ellen szén-
tabletta, illetve ajánlato-
sak ilyenkor a különböző
probiotikus készítmények, amelyek a has-
menés után állítják helyre a bélflórát. Há-
nyinger és hányás elleni szer, B6-vitamin
se maradjon ki a készletből, mint ahogyan
a székrekedés elleni szer vagy emésztést
segítő, felfújódás elleni tablettára is szük-
ség lehet. A rovarok ádáz ellenségei a víz-
parti nyaralóknak, ezért Calcium pezsgő-
tablettát (az allergiás rohamok ellen), anti-
hisztaminos készítményeket is tegyünk a
házi patikánkba. Végül, de nem utolsósor-
ban, ne hagyjuk otthon a napvédő krémet
sem, ami legalább 30-as faktorszámú nap-
tej legyen, illetve a napozás utáni krém is
sok kellemetlenségtől, fájdalomtól kímél-
heti meg az érzékenyebb bőrűeket.

Talán először kellett volna említeni azo-
kat a gyógyszereket, amiket a család tag-
jai rendszeresen szednek. Ebből az uta-
zás idejére megfelelő mennyiséget kell
tartalékolni. Ez persze nem azt jelenti,
hogy a fél gyógyszertárat magunkkal kell
vinni, mert ebből is adódhat problémája a
fölhalmozóknak.

A vám és adó előírásokról sem szabad

megfeledkezni. Szigorúan veszik a ható-
ságok a cigaretta és alkohol mennyiséget.
Égetett szeszből, pálinkából 22 térfogat-
százaléknál magasabb tartalom esetén 1-
1 liter megengedett, ez alatt 4 liter, míg
sörből 16 liter, borból viszont csak 4, te-
hát itt sem lehet kereskedelmi mennyiség-
gel útra kelni. Cigaretta esetében vannak
országok, ahol csupán egy-egy doboznyit
(20-40 szál) lehet magunknál tartani a le-
gális, zárjeggyel ellátott áruból is.

Jó magyar szokás, hogy felpakolunk, ka-
jára ne kelljen költeni. Nos, nem minden-
hol díjazzák a mi ötletgazdagságunkat. A
húskészítményekből is néhány szendvics-
re valót néznek el a hatóságok, míg kon-
zervekből valamelyest megengedőbbek.

A közlekedési szabályok eltérőek az
unión belül. Anélkül, hogy országonként
érintenénk a 28 tagállamot – még Angliát
is idesorolva – néhány szabály megegye-
zik. A legfontosabb, hogy a biztonsági
övet és a gyermekülést mindenütt kötele-
ző használni! Telefonálni csak kihangosí-
tó-szettel lehet! Az alkoholfogyasztásra vo-
natkozó szabályok tagállamonként eltérő-
ek, de a legtöbb országban a zéró toleran-
cia van érvényben. A világítás használatá-
val kapcsolatosan is vannak eltérések. Az-
zal azonban senki nem hibázik, ha nappa-
li induláskor felkapcsolja a tompított fény-
szóróit, ha elhagyja a lakott területet. 

A gépjárművek kötelező biztonsági fel-
szerelései között is eltérések tapasztalha-
tók. Így Horvátországban például a kocsi-
ban kell lennie: elsősegélyládának, elaka-
dásjelző háromszögnek, fényvisszaverő
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Tervezés és tájékozódás nélkül ne induljunk útnak!

Változó állapotok Európa országaiban

Járványok – védőoltások
Közép- és Nyugat-Európa legtöbb országában a köz-
egészségügyi és járványügyi helyzet megnyugtató.
Ezeken a helyeken ritkában kaphat az ember valami-
lyen nem kívánatos betegséget, ám nem jelenthető ez
ki egész Európára, nem is szólva a különböző konti-
nensek egzotikusnak tűnő helyeire.

A legkedveltebb nyaralási célpontok – mint Olaszor-
szág, Horvátország, Görögország, Bulgária, Törökor-
szág, Tunézia és Egyiptom – közepesen, illetve erősen
fertőzöttek hepatitis A és B vírussal, helyenként előfor-
dul a hastífusz is. A legnépszerűbb egzotikus célpont-
ok – a Karib-térség, Dél-Amerika, Afrika, Indonézia és
Ázsia dél-keleti része – esetében, ezeken a betegsége-
ken túl még a maláriával és sárgalázzal is számolnunk
kell. Afrika országaiban és a legtöbb trópusi ország-
ban gyakori a hastífusz előfordulása, amely a hepatitis
A-hoz hasonló módon terjed. Olyan országokban, ahol
rossz a közműellátottság, vagy könnyen szennyeződ-
het az ivóvíz, akár járványok is könnyen kitörhetnek.
Akik ennek ellenére ezekre a helyekre tervezik a nya-
rukat, azoknak nem árt a megfelelő védőoltásokat igé-
nyelniük, illetve fokozottan figyelniük a helyszínen a
megfelelő higiéniára.
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mellénynek, mint ahogyan a
legtöbb államban, ám itt még
izzókészletet is kérhetik, kivéve
a xenon, neon vagy LED fény-
szóróval felszerelt autóknál.

A porral oltó készülék köte-
lező Romániában, Bulgáriá-
ban. Görögországban, Len-
gyelországban, Belgiumban,
Litvániában, Lett- és Észtor-
szágban. Utóbbiban még faék-
nek is lapulnia kell a csomag-
tartóban, míg Románia eseté-
ben a kerékcseréhez szüksé-
ges szerszámokat is ellenőriz-
hetik. Spanyolországban két elakadásjelző
háromszöget írnak elő a szabályok, de ezt a
külföldiektől nem kérik számon.

Eltérő a szabályozás a gyorsforgalmi uta-
kon és autópályákon is. Van, ahol autópálya-
matricákat kell előre megváltani, míg máshol
kapus fizetőrendszert alkalmaznak a tulajdo-
nosok. Korábbi gyakorlatunktól eltérően,
idén nem tesszük közzé a különböző orszá-
gokban fizetendő matricák árait és az útdíja-
kat, mert az internetről a naprakész informá-
ciók olvashatók le pillanat alatt.

Németország szinte valamennyi nagyobb
városába csak úgy lehet behajtani, ha kör-
nyezetvédelmi díjat fizetünk és az ezt igazo-
ló matricát elhelyezzük a járművünkön. A
matricát idehaza is meg lehet vásárolni, így
nem kell odakinn ezzel időt veszíteni, meg-

kockáztatni a bírságot. (Ez a szolgáltatás az
EU-n belül forgalomba helyezett gépkocsik
esetében 29,90 euróért érhető el, az Euró-
pa más országaiban forgalomba helyezett
gépkocsik esetében pedig ennek a díja
39,80 euró. 10 euró felár ellenében a mat-
ricára nem kézzel, hanem nyomtatott formá-
ban viszik fel a gépkocsi rendszámát. Amen-
nyiben nem lehetséges a matrica kiállítása,
akkor a szolgáltatás díja 15 euróra mérsék-
lődik. A túlfizetést visszatérítik. További, né-
met nyelvű információkat a www.green-
zones.eu oldalon található.)

A sebességkorlátozásokat minden tagál-
lam határainál táblákkal jelzik a hatóságok,
ám ennek ellenére célszerű a tervezett útvo-
nalon utánajárni, hogy az adott országban,
milyen előírások vonatkoznak a gépjármű-
vünkre. (Horvátországban magyar egyenru-

hások is segítik honfitársainkat. Bővebben
keretes írásunkban.)

Amire felhívjuk a figyelmet, az adott orszá-
gok külképviseleteinek honlapja, ahol a leg-
fontosabb tudnivalók, információk olvasha-
tók magyar nyelven. A külügyminisztérium
honlapjáról érdemes följegyezni a konzulá-
tusok, nagykövetségek címeit, elérhetősé-
geit, ha szükség lenne rá, ez is kéznél le-
gyen (http://www.kum.gov.hu).

Előttünk a nyár, úgy gondoljuk, hogy meg-
felelő felkészüléssel, tervezéssel felejthetet-
len élményeket élhet át bárki baráti vagy
családi környezetben, ennek azonban felté-
tele, hogy a lehető legtöbb eshetőségre fel
legyen készülve, az útnak induló. Ehhez pró-
báltunk meg segítséget nyújtani. Jó utat, kel-
lemes pihenést minden olvasónknak!

k.z.t.
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A múlt havi számunkban megjelent  „Tartalékolj!” című írásomra több
észrevételt kaptam a kollégáktól. Egyrészt néhányan  hiányolták, hogy
nem mentem bele a részletekbe, mások azt mondták, hogy – jó-jó, de
ha lerobbanok, akkor hogy tegyek félre? Vagy ha a kocsi robban le?   
Hát igen, vissza kell mennünk az alapokhoz. Nem elég, ha nyugdíjas
korunkra teszünk félre egy kis kiegészítést, arra is szükség van, hogy
a váratlan eseményeket kezelni tudjuk. Tapasztalom a kollégákkal tör-
ténő beszélgetés során, hogy ha közbejön valami kellemetlenség,
mondjuk nagyjavítani kell az autót, vagy egy többhetes betegség gátol-
ja a munkát, az első dolog ami felmerül, amikor elfogyott a pénz a
brifkóból, hogy kérjünk kölcsön! Vagy vegyünk fel hitelt! Sajnálatos
módon legtöbbünknek még egyhavi vésztartaléka sincs otthon.

Hiába fut most éppen jól a szekér, mindig számítanunk kell a várat-
lanra, a rendkívülire. Van egy remek pénzügyi tanácsadó könyv Bodo
Schäfertől, amely arról ír, hogy háromféle anyagi helyzetben lehetünk
(feltéve persze, ha nem napról napra élünk):

– anyagi védettség
– anyagi biztonság
– anyagi függetlenség

E három közül most csak az elsővel foglalkozunk, az anyagi véde-
lemmel. Mit is jelent ez? Mindössze annyit, hogy pénzügyi helyzetünk
nem omolhat össze akkor sem, ha valami miatt éppen nem tudunk
pénzt keresni. A számlákat ugyanis ilyenkor is fizetni kell, a megélhe-
tés többi aspektusairól már nem is beszélve. Szükségünk van tehát
valami anyagi védelemre, mégpedig olyanra, ami könnyen hozzáférhe-
tő és nem túl költséges. A hitelfelvétel ezért nyilvánvalóan fel sem me-
rülhet. Ha valóban védettek akarunk lenni, előre kell tartalékot képez-
nünk egy bizonyos időszakra.

Hogy mennyi ez az időszak, azt mindenki maga dönti el. Általános-
ságban – most nem(csak) taxiról beszélünk – ha valaki bármely oknál
fogva elveszti a munkáját, legalább három-hat hónap szükséges ah-

hoz, hogy újat találjon, amivel ismét pénzt keres. Idő-
sebb korban már akár egy hosszadalmas betegség is
okozhat többhavi munkakiesést. Mindig legyen tehát leg-

alább háromhavi, de Schäfer szerint inkább hathavi tartalékunk. Na de
összegszerűen mennyi legyen ez?

Javaslom, egy hónapon keresztül írd fel minden költésedet. Érde-
mes ezt inkább szeptemberben vagy októberben kezdeni, hogy a nya-
ralás költségei ne befolyásolják a végeredményt. Kezdd tehát szep-
tember elsején, egy kis füzetkébe (vagy a telefonodba) tüntess fel min-
den fillért, amit kiadsz. De tényleg mindent! A bevásárlásokat, a befi-
zetett számlákat, de még azt is, ha munka közben iszol egy kávét vala-
hol. (Érdemes a vállalkozás költségeit – üzemanyag, tagdíj stb. – elkü-
lönítve jegyezni). Garantálom, hogy meglepő lesz a végeredmény.
Sokkal többet költesz, mint azt eddig hitted (nálam legalábbis így
volt). Ennek egyik oka, hogy mi vállalkozók, általában nem különítjük el
a vállalkozás költségeit a saját kasszától. Ha sok a bevétel, és éppen
nem kell a kocsira költeni, akkor kissé eleresztjük magunkat. Ha mű-
szaki vizsga időszak van, meg drosztdíjat is kell fizetni, akkor a háztar-
tási költségek tekintetében összébbhúzzuk a nadrágszíjat. Ezért jó
egy olyan objektív számmal dolgoznunk, amit a tényleges költségeink
alapján alakítottunk ki.

Megvan tehát a havi költés végleges összege, hüledeztél egy kicsit
és többször átszámoltad, de hát tényleg ennyi. Javaslom, a váratlan ki-
adások miatt fejeld meg 20-25 százalékkal. Általában ugyanis a legne-
hezebb időszakokban szokta bemondani az unalmast a hűtő vagy a
kazán. Ezt a végleges összeget szorozd meg hattal, és az összeg
nagyságán való további csodálkozásokat mellőzve tudatosítsd magad-
ban: ennyi vésztartalékodnak kell(ene) lenni könnyen mozgósítható
módon (készpénzben, lekötés nélküli bankbetétben stb.). Persze lehet
nehéz időszakokban kissé visszavenni az igényekből, de ez a lénye-
gen nem változtat: a számított összeg feltétlenül szükséges ahhoz,
hogy vészhelyzetben se legyél rászorulva megalázó – és drága – köl-
csönök kérésére. 

- oli -

Vésztartalék

Magyar rendőrök a horvát tengerparton
Július elsejétől a magyar turistákat magyar rendőrök
segítik Horvátországban. Honfitársaink által egyik leg-
kedveltebb városban, Zadarban három-három rendőr
augusztus végéig teljesít szolgálatot. Horvát kollégáik-
kal közös járőrszolgálat keretében Zadarban és a kör-
nyékbeli településeken, főként a közterületeken, étter-
meket, kávézókat, strandokat ellenőriznek, és alkal-
manként parti járőrözést is végeznek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az el-
múlt évek tapasztalatai alapján arról tájékoztatta maga-
zinunkat, miszerint a magyar rendőrök leggyakrabban

elveszett tárgyakkal, tulajdonjoggal kapcsolatos eljá-
rásban, valamint egészségügyi ellátás igénybevétel-
ében, továbbá útbaigazításokkal, egyéb figyelmezteté-
sekkel segítették a magyar turistákat. Ezen felül a
rendőrök a magyar állampolgár közlekedési balese-
tekkel összefüggő eljárásaiban jelentenek segítséget
a nyelvi nehézségek leküzdésében. A magyar rend-
őrök a segítségre szoruló nyaralók számára a
+36/20/624-2654 és a +36/20/343-6439 mobil el-
érhetőségeken folyamatosan elérhetők – tudtuk meg
az ORFK-tól.

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:20  Page 42



mellénynek, mint ahogyan a
legtöbb államban, ám itt még
izzókészletet is kérhetik, kivéve
a xenon, neon vagy LED fény-
szóróval felszerelt autóknál.

A porral oltó készülék köte-
lező Romániában, Bulgáriá-
ban. Görögországban, Len-
gyelországban, Belgiumban,
Litvániában, Lett- és Észtor-
szágban. Utóbbiban még faék-
nek is lapulnia kell a csomag-
tartóban, míg Románia eseté-
ben a kerékcseréhez szüksé-
ges szerszámokat is ellenőriz-
hetik. Spanyolországban két elakadásjelző
háromszöget írnak elő a szabályok, de ezt a
külföldiektől nem kérik számon.

Eltérő a szabályozás a gyorsforgalmi uta-
kon és autópályákon is. Van, ahol autópálya-
matricákat kell előre megváltani, míg máshol
kapus fizetőrendszert alkalmaznak a tulajdo-
nosok. Korábbi gyakorlatunktól eltérően,
idén nem tesszük közzé a különböző orszá-
gokban fizetendő matricák árait és az útdíja-
kat, mert az internetről a naprakész informá-
ciók olvashatók le pillanat alatt.

Németország szinte valamennyi nagyobb
városába csak úgy lehet behajtani, ha kör-
nyezetvédelmi díjat fizetünk és az ezt igazo-
ló matricát elhelyezzük a járművünkön. A
matricát idehaza is meg lehet vásárolni, így
nem kell odakinn ezzel időt veszíteni, meg-

kockáztatni a bírságot. (Ez a szolgáltatás az
EU-n belül forgalomba helyezett gépkocsik
esetében 29,90 euróért érhető el, az Euró-
pa más országaiban forgalomba helyezett
gépkocsik esetében pedig ennek a díja
39,80 euró. 10 euró felár ellenében a mat-
ricára nem kézzel, hanem nyomtatott formá-
ban viszik fel a gépkocsi rendszámát. Amen-
nyiben nem lehetséges a matrica kiállítása,
akkor a szolgáltatás díja 15 euróra mérsék-
lődik. A túlfizetést visszatérítik. További, né-
met nyelvű információkat a www.green-
zones.eu oldalon található.)

A sebességkorlátozásokat minden tagál-
lam határainál táblákkal jelzik a hatóságok,
ám ennek ellenére célszerű a tervezett útvo-
nalon utánajárni, hogy az adott országban,
milyen előírások vonatkoznak a gépjármű-
vünkre. (Horvátországban magyar egyenru-

hások is segítik honfitársainkat. Bővebben
keretes írásunkban.)

Amire felhívjuk a figyelmet, az adott orszá-
gok külképviseleteinek honlapja, ahol a leg-
fontosabb tudnivalók, információk olvasha-
tók magyar nyelven. A külügyminisztérium
honlapjáról érdemes följegyezni a konzulá-
tusok, nagykövetségek címeit, elérhetősé-
geit, ha szükség lenne rá, ez is kéznél le-
gyen (http://www.kum.gov.hu).

Előttünk a nyár, úgy gondoljuk, hogy meg-
felelő felkészüléssel, tervezéssel felejthetet-
len élményeket élhet át bárki baráti vagy
családi környezetben, ennek azonban felté-
tele, hogy a lehető legtöbb eshetőségre fel
legyen készülve, az útnak induló. Ehhez pró-
báltunk meg segítséget nyújtani. Jó utat, kel-
lemes pihenést minden olvasónknak!

k.z.t.
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A múlt havi számunkban megjelent  „Tartalékolj!” című írásomra több
észrevételt kaptam a kollégáktól. Egyrészt néhányan  hiányolták, hogy
nem mentem bele a részletekbe, mások azt mondták, hogy – jó-jó, de
ha lerobbanok, akkor hogy tegyek félre? Vagy ha a kocsi robban le?   
Hát igen, vissza kell mennünk az alapokhoz. Nem elég, ha nyugdíjas
korunkra teszünk félre egy kis kiegészítést, arra is szükség van, hogy
a váratlan eseményeket kezelni tudjuk. Tapasztalom a kollégákkal tör-
ténő beszélgetés során, hogy ha közbejön valami kellemetlenség,
mondjuk nagyjavítani kell az autót, vagy egy többhetes betegség gátol-
ja a munkát, az első dolog ami felmerül, amikor elfogyott a pénz a
brifkóból, hogy kérjünk kölcsön! Vagy vegyünk fel hitelt! Sajnálatos
módon legtöbbünknek még egyhavi vésztartaléka sincs otthon.

Hiába fut most éppen jól a szekér, mindig számítanunk kell a várat-
lanra, a rendkívülire. Van egy remek pénzügyi tanácsadó könyv Bodo
Schäfertől, amely arról ír, hogy háromféle anyagi helyzetben lehetünk
(feltéve persze, ha nem napról napra élünk):

– anyagi védettség
– anyagi biztonság
– anyagi függetlenség

E három közül most csak az elsővel foglalkozunk, az anyagi véde-
lemmel. Mit is jelent ez? Mindössze annyit, hogy pénzügyi helyzetünk
nem omolhat össze akkor sem, ha valami miatt éppen nem tudunk
pénzt keresni. A számlákat ugyanis ilyenkor is fizetni kell, a megélhe-
tés többi aspektusairól már nem is beszélve. Szükségünk van tehát
valami anyagi védelemre, mégpedig olyanra, ami könnyen hozzáférhe-
tő és nem túl költséges. A hitelfelvétel ezért nyilvánvalóan fel sem me-
rülhet. Ha valóban védettek akarunk lenni, előre kell tartalékot képez-
nünk egy bizonyos időszakra.

Hogy mennyi ez az időszak, azt mindenki maga dönti el. Általános-
ságban – most nem(csak) taxiról beszélünk – ha valaki bármely oknál
fogva elveszti a munkáját, legalább három-hat hónap szükséges ah-

hoz, hogy újat találjon, amivel ismét pénzt keres. Idő-
sebb korban már akár egy hosszadalmas betegség is
okozhat többhavi munkakiesést. Mindig legyen tehát leg-

alább háromhavi, de Schäfer szerint inkább hathavi tartalékunk. Na de
összegszerűen mennyi legyen ez?

Javaslom, egy hónapon keresztül írd fel minden költésedet. Érde-
mes ezt inkább szeptemberben vagy októberben kezdeni, hogy a nya-
ralás költségei ne befolyásolják a végeredményt. Kezdd tehát szep-
tember elsején, egy kis füzetkébe (vagy a telefonodba) tüntess fel min-
den fillért, amit kiadsz. De tényleg mindent! A bevásárlásokat, a befi-
zetett számlákat, de még azt is, ha munka közben iszol egy kávét vala-
hol. (Érdemes a vállalkozás költségeit – üzemanyag, tagdíj stb. – elkü-
lönítve jegyezni). Garantálom, hogy meglepő lesz a végeredmény.
Sokkal többet költesz, mint azt eddig hitted (nálam legalábbis így
volt). Ennek egyik oka, hogy mi vállalkozók, általában nem különítjük el
a vállalkozás költségeit a saját kasszától. Ha sok a bevétel, és éppen
nem kell a kocsira költeni, akkor kissé eleresztjük magunkat. Ha mű-
szaki vizsga időszak van, meg drosztdíjat is kell fizetni, akkor a háztar-
tási költségek tekintetében összébbhúzzuk a nadrágszíjat. Ezért jó
egy olyan objektív számmal dolgoznunk, amit a tényleges költségeink
alapján alakítottunk ki.

Megvan tehát a havi költés végleges összege, hüledeztél egy kicsit
és többször átszámoltad, de hát tényleg ennyi. Javaslom, a váratlan ki-
adások miatt fejeld meg 20-25 százalékkal. Általában ugyanis a legne-
hezebb időszakokban szokta bemondani az unalmast a hűtő vagy a
kazán. Ezt a végleges összeget szorozd meg hattal, és az összeg
nagyságán való további csodálkozásokat mellőzve tudatosítsd magad-
ban: ennyi vésztartalékodnak kell(ene) lenni könnyen mozgósítható
módon (készpénzben, lekötés nélküli bankbetétben stb.). Persze lehet
nehéz időszakokban kissé visszavenni az igényekből, de ez a lénye-
gen nem változtat: a számított összeg feltétlenül szükséges ahhoz,
hogy vészhelyzetben se legyél rászorulva megalázó – és drága – köl-
csönök kérésére. 

- oli -

Vésztartalék

Magyar rendőrök a horvát tengerparton
Július elsejétől a magyar turistákat magyar rendőrök
segítik Horvátországban. Honfitársaink által egyik leg-
kedveltebb városban, Zadarban három-három rendőr
augusztus végéig teljesít szolgálatot. Horvát kollégáik-
kal közös járőrszolgálat keretében Zadarban és a kör-
nyékbeli településeken, főként a közterületeken, étter-
meket, kávézókat, strandokat ellenőriznek, és alkal-
manként parti járőrözést is végeznek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az el-
múlt évek tapasztalatai alapján arról tájékoztatta maga-
zinunkat, miszerint a magyar rendőrök leggyakrabban

elveszett tárgyakkal, tulajdonjoggal kapcsolatos eljá-
rásban, valamint egészségügyi ellátás igénybevétel-
ében, továbbá útbaigazításokkal, egyéb figyelmezteté-
sekkel segítették a magyar turistákat. Ezen felül a
rendőrök a magyar állampolgár közlekedési balese-
tekkel összefüggő eljárásaiban jelentenek segítséget
a nyelvi nehézségek leküzdésében. A magyar rend-
őrök a segítségre szoruló nyaralók számára a
+36/20/624-2654 és a +36/20/343-6439 mobil el-
érhetőségeken folyamatosan elérhetők – tudtuk meg
az ORFK-tól.
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1. Helyes a „C” válasz. Az autóbusz-for-
galmi sávot a párhuzamos közlekedés
szempontjából figyelmen kívül kell hagynia. 
2. Helyes a „B” válasz. Az X alakot mu-
tató piros fény a forgalmi sáv foglaltságát
jelzi. Az ilyen jelzés alatt levő forgalmi sáv-
ra a szemben közlekedő járművek nem
hajthatnak rá. 
3. Helyes az „A” válasz. A táblakombi-
náció azt jelzi, hogy a veszélyes lejtő 12%-
os, és a lejtő hossza 500 méter. 
4. Helyes az „A” válasz. Két vagy több
útnak azonos szintben való kereszteződé-
sét, egymásba torkollását, illetve elágazá-
sát útkereszteződésnek kell tekintenünk. 
5. Helyes a „C” válasz. A gyalogosnak
tilos a sorompót kinyitni, azon átmászni,
alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve az
elzárt vasúti pályára lépni. 
6. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se: „Mindkét irányból behajtani tilos”. A ti-
lalom ellenére a táblával megjelölt útra be-
hajthat; a megkülönböztető jelzéseket
használó jármű, villamos, trolibusz, továb-
bá bizonyos feltételekkel: a mozgáskorlá-
tozott személy és az őt szállító jármű, a be-
tegszállító gépjármű, a köztisztasági és
közegészségügyi feladat vagy postai gyűj-
tő- és kézbesítő szolgálat ellátására szol-
gáló jármű.

7. Helyes az „A” válasz. A balra mutató
előjelző nyíl nem engedélyezi a megfordu-
lást, a járművel csak a balra bekanyarodva
szabad továbbhaladni.
8. Helyes a „C” válasz. Nincs biztonsá-
gos vezetésre képes állapotban az a taxis,
akinek közérzetét erős fejfájás, rosszullét
rontja.
9. Helyes a „C” válasz.  Bár a járda és
a járdasziget valóban sok mindenben ha-
sonlít, de nem ugyanaz! A kerékpárt – a
vonatkozó egyéb feltételek megtartása
mellett – megállíthatjuk a járdán, de
ugyanezt az engedményt a járdaszigetre a
jogalkotók nem terjesztették ki.
10. Helyes az „A” válasz. A forgalmat
az útkereszteződésben irányító rendőr
mindkét karjának oldalirányú kinyújtása a
karjaival párhuzamos irányból érkezők ré-
szére szabad utat jelez.
11. Helyes a „C” válasz. A keresztirányú
egymást követő folytonos sárga vonalak
azt jelzik, hogy az úton sebességkorláto-
zásra vagy megállási kötelezettségre kell
számítani. 
12. Helyes a „C” válasz. Ha a főútvonal
taxival csak úthasználati díj megfizetésé-
vel vehető igénybe, akkor ezt a megfelelő
kiegészítő táblával mindig jelzik.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Horváth László 
City 673 

1958–2016

Lacikám!
Megint előttünk jársz, mint az el-
múlt 25 évben, mióta ismerjük egy-
mást! 

Még teleötösök voltunk, felnéz-
tünk rád, mikor te már Volvóval
jártál, nyakkendőt hordtál, minősé-
gi szolgáltatást nyújtottál. Az ebé-
delő brigádból elsőként lettél City-s,
melynek már több mint 22 éve. A
„Gyermekszínész” csapattal eltöl-
tött közös ebédek alkalmával, a Tar
utcában hallgattuk terveidet. Ház-
építés, eladás, újabb építése, több
lábon állás, melynek alapját a szor-
galmad és munkastílusod képezte.
Nem volt számodra lehetetlen tá-
volság, ha utasért kellett menni. A
tervek vezéreltek, melyeket meg is
valósítottál. Nyugalom sugárzott a
megtört hangodból még a múlt hé-
ten is, mikor beszélgettünk pár
perc erejéig. Nem gondoltam, hogy
ilyen hamar előre szaladsz, mint az
elmúlt 25 évben, mióta ismerjük
egymást. 

Mosolyogjatok felénk, ha az 59-s
Norbival együtt ebédeltek! 

Üdvözlettel: A „Gyermekszíné-
szek” és a City-s Kollégák nevében:

Bősz Péter

Mézes István
Élt 74 évet

Sajnos megint elveszítettünk egy régi,
megbecsült kollégát. Mézes István ba-
rátunk közel 40 évig szállította szívvel-
lélekkel az utasokat. Amikor nem a
szabadjelző volt az autója tetején, ak-
kor a kapásjelzőt figyelte a stégen. 

Pista! 
A Jóisten 74 évet adott neked. Most

már fönt vadászod az utasokat és a ha-
lakat.

Nyugodj békében!
Gyászolják a régi Rádiósok és a Bu-

dapest Taxisok

Vajda László 

1954 – 2016 
(URH – ex 1591)

Ismét gyászolnak a „Kockások”! 
Tragikus hirtelenséggel – rövid,
súlyos betegség – után elhunyt
Vajda Laci kollégánk. 

Nyugodj békében, Laci!
FŐTAXI Zrt.

Szabadság
A City Taxi üzemorvosa értesíti a dol-
gozókat és családtagjaikat, hogy  

2016. 08.08-tól 2016. 08. 21-ig 
szabadság miatt a jogosítványokkal
kapcsolatos ügyintézés szünetel.

Augusztus 22-tõl továbbra is várunk
szeretettel minden jelentkezõt.

BTI hírek
A BTI iroda július 21. és 29. között,
továbbá augusztus 15–26-ig szabad-
ság miatt zárva tart. Mindenkinek kel-
lemes nyaralást kívánok!
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Sziasztok! Azt hiszem, mondanom
sem kell, hogy remekül érzem ma-
gam, hiszen „…végre itt a nyár és
meleg az idő…”.

Persze az ember nem „strandra
jár”, ahogy azt a slágerben éneklik,
hanem dolgozni, de elmondhatom,
hogy végre tökéletesen érzem ma-

gam. Ugyanis elértem azt, amire már régen vágytam: Olasz–spa-
nyol útvonalon toljuk a „nagy vasat”.

A dolog úgy történt, hogy rettenetesen untuk már előző mun-
káltatónkat. Az állandó izgalmakkal, a folyamatos éjszakai veze-
téssel, és főleg azzal a szemét elszámolási rendszerrel, hogy
csak azokra a napokra fizeti ki a cég a napi ötven euró napidíjat,
amely napokon legalább 8 órát az országhatáron kívül töltünk.
(Megjegyzem, igyekeztek úgy indítani a járatokat, hogy délután
induljunk, ergo megoldhatatlan legyen a napi nyolc órás kint tar-
tózkodás.) Persze rendesen kifizették a nekünk járó összeget, de
ki a fenének van kedve állandóan stresszelni: mikor indulunk, be-
lefér a 8 órába, vagy sem? Bementem a főnökhöz: figyelj, Főnök:
ebben a hónapban 24 ezer km-t mentünk panasz és probléma
nélkül. Nem késtünk, nem törtünk, állapodjunk meg egy havi fix

(mondjuk 480 ezer) fizetésben, és minden további ideges-
kedés nélkül, stressz-mentesen dolgozunk tovább. Ugyan-
úgy, mint eddig: panasz nélkül. Az ember nem gondolko-
dott, hanem egyből közölte: NEM. Ha mi elmegyünk, majd
jön helyettünk más. Ha az is elmegy, majd jönnek megint

mások… Neki nem az az érdeke, hogy megbízható emberekkel
dolgozzon, hanem, hogy minél többet fusson az autója, lehetőleg
kevés rezsivel. (Azaz kevés fizetést kelljen kiadnia.) 

Gondolhatjátok, hogy erre nem volt mit mondanom: sarkon for-
dultam és három nap múlva már régi ismerősöm cégénél kezd-
tünk.

Igaz, itt nem 550-es Volvo van, hanem az általam már régen jól
ismert M.A.N., de megy ez is mint a bolond, és ami a lényeg,
nagy fülkés! Azaz, kényelmesebb benne „lakni”, mint a Volvóban
(ami azért nagyon szép volt, és műszakilag tekintve a legklasz-
szabb). 

Első utunk Madridba vezetett. Az Iveco-hoz vittünk alkatrésze-
ket. Az út – talán mondanom sem kell – csodálatos. Nézzétek a
fotókat, és nyugodtan irigykedjetek (bár tudom, nem szokáso-
tok).

A németországi Kirkelből indultunk, és Franciaországon ke-
resztül jutottunk el Madridba. Még a telep (Kirkel) közelében jár-
tunk, amikor csörgött a szolgálati telefon, és „Trubadúr” megad-
ta az utasításokat. (Azért Trubadúr a vezénylő bece-gúnyneve,
mert – állítólag – egy héten keresztül éjjeli szerenádot adott szí-
ve hölgyének, aki aztán megunta a „nyekergést” az ablaka alatt.
Azóta együtt élnek…) Szóval Trubadúr közölte, hogy egy paletta

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 29. rész

VVáltáltoottttamam

Kedves Barátaim!
Örömömre szolgál, hogy kaptam tőletek pár kérdést arra vonat-
kozólag, miként lehet taxisból kamionsofőr? Nos, menjünk
sorba:

Legelső feltétel természetesen a „C” és az „E” kat. jogosít-
vány megszerzése. Eme tanfolyamok árairól nem tudok tájékoz-
tatást adni, mert azok autósiskolánként változók. (Nekem 2011-
ben összesen kb. 200 ezer Ft-ba került. Azóta biztosan felmen-
tek az árak.) 

Mivel mindannyian hivatásos sofőrök vagyunk, azaz PAV II-
vel rendelkezünk, az új kategória megszerzésénél felmentést
kapunk a műszaki vizsgáról. Természetesen ezt külön kell kér-
vényezni, és a felmentést megadják.

Amikor megvan az ”E” kat., akkor a GKI–kártya megszerzé-
se a következő lépés. Ez a tanfolyam szintén elvégezhető au-
tósiskoláknál, ára kb. 90.000 Ft, ez a jogsi feletti összeg.

Ezen a tanfolyamon a nemzetközi áruszállítás szabályait ta-
nulhatjuk meg, valamint azok alkalmazását. Hivatalos elnevezé-
se EK.561/2006/EK.

Amikor mindez megvan, már könnyű az út. Csak a digitális
sofőrkártya kiváltása van hátra (7500 Ft kb., három hét alatt van
meg), ezt tesszük majd a tachográfba munkakezdéskor, és
mindaddig a tachográfban tartandó, ameddig a kocsin ülünk.
Csak a szabadságolás alatt lehet kivenni, pihenőidőkben nem.

A GKI-tanfolyam átfogó oktatást nyújt, minden szabályt meg
lehet tanulni, de természetesen a gyakorlat hozza majd meg a
teljes tudást.

Hová menjünk dolgozni? Hol kezdjük el a szakmát?
Véleményem szerint teljesen mindegy. Majdnem mindenhol

ugyanazok az elvárások. Pontosan kell érkezni és balesetmen-
tesen kell vezetni, valamint alkalmazkodni kell az adott cég bel-
ső szabályaihoz.

Mire vigyázzunk mégis? Feltétlenül magyar cégnél kezdjünk
dolgozni, ha nem tudjuk pontosan elolvasni a munkaszerző-
dést. Ne menjünk olyan céghez, amely nem köt pontos munka-
szerződést. Pontosítsuk, hogy napidíjat vagy km-díjat fizetnek-e,
és pontosan mennyi az? Napidíjban általánosan elfogadott a
napi 50 eurós napidíj, de figyeljetek arra, hogy ez minden nap-

ra kifizetésre kerüljön! Azaz munkanapok szorozva a napidíjjal.
Ha km-díjat fizetnek, akkor is tájékozódni kell, hogy mennyi a
Ft/km díj, és mennyi km-t megy az autó egy négyhetes ciklus-
ban. 

FONTOS! Minden cégnél a bejelentett összeg a mindenkori
magyar minimálbér, ezt van, ahol kifizetik teljes egészében (ál-
talában a napidíjas cégeknél ez a plusz összeg). Van ahol be-
leépítik a fizetésbe, de itt a km-dij mellett egyéb juttatásokat is
fizetnek. Pl: rakodási pénz, üzemanyag-megtakarítás stb.

Általánosságban egy kamionsofőr havonta megy 15-16 ezer
km-t, és erre keresnie kell 450-480 ezer forintot!

Más, általánosságok. GPS nélkül senki ne induljon el! Ka-
mionos-programot kell rá szerezni, mert igaz ugyan, hogy be le-
het állítani teherautóra, de az attól még bevisz mondjuk egy
3,80-as híd alá, aztán ha megszorulunk, vége a világnak…

És legvégül egy jó tanács. Kérlek benneteket, hogy ne in-
duljatok el eleinte egyedül. Akármilyen remek taxisok is vagy-
tok, ez egy teljesen más világ. Mindent meg kell tanulni, a span-
niferek kötésétől a tengelysúlyon át a rakoncák beakasztásáig
mindent. Én is azt gondoltam, hogy zsebre vágom a kamiono-
zást 36 évi taxizás után. Hát hatalmasat csalódtam (önmagam-
ban), mert semmit nem tudtam az elején. Vannak olyan cégek
(pl. Waberer’s, Lászlófi-Holding), akik vállalják az ún.
„betanítást”, de ez annyit jelent, hogy kb. 4 hétre beültök egy
kolléga mellé, akitől aztán vagy lehet tanulni, vagy nem… Általá-
ban nem, mert 4 hét alatt nem lehet minden szituációt átélni és
megtanulni. (Angol fuvarok, speciális felülről rakodások stb.)

Keressetek inkább egy olyan ismerőst, aki már legalább öt-
hat éve kamionozik, ismer a technikai dolgoktól kezdve, a rako-
dási szabályokon át az útvonalak megválasztásáig mindent. Há-
rom év kamionozás kell ahhoz, hogy valaki már elmondhassa
magáról: kamionsofőr vagyok.

Ha viszont már minden megy, a traktor és a pótkocsi szét-
összeakasztása, a tolatás szűk helyen, a rampára-állás, akkor
bátran fogjatok neki, nem fogjátok megbánni. 

Kitárul Európa, biztos jövedelem és nincs befektetés.
Várlak Benneteket a Kamionosok Táborába, a szabályok sze-

rint találkozunk valahol Európában Pilla
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Sziasztok! Azt hiszem, mondanom
sem kell, hogy remekül érzem ma-
gam, hiszen „…végre itt a nyár és
meleg az idő…”.

Persze az ember nem „strandra
jár”, ahogy azt a slágerben éneklik,
hanem dolgozni, de elmondhatom,
hogy végre tökéletesen érzem ma-

gam. Ugyanis elértem azt, amire már régen vágytam: Olasz–spa-
nyol útvonalon toljuk a „nagy vasat”.

A dolog úgy történt, hogy rettenetesen untuk már előző mun-
káltatónkat. Az állandó izgalmakkal, a folyamatos éjszakai veze-
téssel, és főleg azzal a szemét elszámolási rendszerrel, hogy
csak azokra a napokra fizeti ki a cég a napi ötven euró napidíjat,
amely napokon legalább 8 órát az országhatáron kívül töltünk.
(Megjegyzem, igyekeztek úgy indítani a járatokat, hogy délután
induljunk, ergo megoldhatatlan legyen a napi nyolc órás kint tar-
tózkodás.) Persze rendesen kifizették a nekünk járó összeget, de
ki a fenének van kedve állandóan stresszelni: mikor indulunk, be-
lefér a 8 órába, vagy sem? Bementem a főnökhöz: figyelj, Főnök:
ebben a hónapban 24 ezer km-t mentünk panasz és probléma
nélkül. Nem késtünk, nem törtünk, állapodjunk meg egy havi fix

(mondjuk 480 ezer) fizetésben, és minden további ideges-
kedés nélkül, stressz-mentesen dolgozunk tovább. Ugyan-
úgy, mint eddig: panasz nélkül. Az ember nem gondolko-
dott, hanem egyből közölte: NEM. Ha mi elmegyünk, majd
jön helyettünk más. Ha az is elmegy, majd jönnek megint

mások… Neki nem az az érdeke, hogy megbízható emberekkel
dolgozzon, hanem, hogy minél többet fusson az autója, lehetőleg
kevés rezsivel. (Azaz kevés fizetést kelljen kiadnia.) 

Gondolhatjátok, hogy erre nem volt mit mondanom: sarkon for-
dultam és három nap múlva már régi ismerősöm cégénél kezd-
tünk.

Igaz, itt nem 550-es Volvo van, hanem az általam már régen jól
ismert M.A.N., de megy ez is mint a bolond, és ami a lényeg,
nagy fülkés! Azaz, kényelmesebb benne „lakni”, mint a Volvóban
(ami azért nagyon szép volt, és műszakilag tekintve a legklasz-
szabb). 

Első utunk Madridba vezetett. Az Iveco-hoz vittünk alkatrésze-
ket. Az út – talán mondanom sem kell – csodálatos. Nézzétek a
fotókat, és nyugodtan irigykedjetek (bár tudom, nem szokáso-
tok).

A németországi Kirkelből indultunk, és Franciaországon ke-
resztül jutottunk el Madridba. Még a telep (Kirkel) közelében jár-
tunk, amikor csörgött a szolgálati telefon, és „Trubadúr” megad-
ta az utasításokat. (Azért Trubadúr a vezénylő bece-gúnyneve,
mert – állítólag – egy héten keresztül éjjeli szerenádot adott szí-
ve hölgyének, aki aztán megunta a „nyekergést” az ablaka alatt.
Azóta együtt élnek…) Szóval Trubadúr közölte, hogy egy paletta

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 29. rész

VVáltáltoottttamam

Kedves Barátaim!
Örömömre szolgál, hogy kaptam tőletek pár kérdést arra vonat-
kozólag, miként lehet taxisból kamionsofőr? Nos, menjünk
sorba:

Legelső feltétel természetesen a „C” és az „E” kat. jogosít-
vány megszerzése. Eme tanfolyamok árairól nem tudok tájékoz-
tatást adni, mert azok autósiskolánként változók. (Nekem 2011-
ben összesen kb. 200 ezer Ft-ba került. Azóta biztosan felmen-
tek az árak.) 

Mivel mindannyian hivatásos sofőrök vagyunk, azaz PAV II-
vel rendelkezünk, az új kategória megszerzésénél felmentést
kapunk a műszaki vizsgáról. Természetesen ezt külön kell kér-
vényezni, és a felmentést megadják.

Amikor megvan az ”E” kat., akkor a GKI–kártya megszerzé-
se a következő lépés. Ez a tanfolyam szintén elvégezhető au-
tósiskoláknál, ára kb. 90.000 Ft, ez a jogsi feletti összeg.

Ezen a tanfolyamon a nemzetközi áruszállítás szabályait ta-
nulhatjuk meg, valamint azok alkalmazását. Hivatalos elnevezé-
se EK.561/2006/EK.

Amikor mindez megvan, már könnyű az út. Csak a digitális
sofőrkártya kiváltása van hátra (7500 Ft kb., három hét alatt van
meg), ezt tesszük majd a tachográfba munkakezdéskor, és
mindaddig a tachográfban tartandó, ameddig a kocsin ülünk.
Csak a szabadságolás alatt lehet kivenni, pihenőidőkben nem.

A GKI-tanfolyam átfogó oktatást nyújt, minden szabályt meg
lehet tanulni, de természetesen a gyakorlat hozza majd meg a
teljes tudást.

Hová menjünk dolgozni? Hol kezdjük el a szakmát?
Véleményem szerint teljesen mindegy. Majdnem mindenhol

ugyanazok az elvárások. Pontosan kell érkezni és balesetmen-
tesen kell vezetni, valamint alkalmazkodni kell az adott cég bel-
ső szabályaihoz.

Mire vigyázzunk mégis? Feltétlenül magyar cégnél kezdjünk
dolgozni, ha nem tudjuk pontosan elolvasni a munkaszerző-
dést. Ne menjünk olyan céghez, amely nem köt pontos munka-
szerződést. Pontosítsuk, hogy napidíjat vagy km-díjat fizetnek-e,
és pontosan mennyi az? Napidíjban általánosan elfogadott a
napi 50 eurós napidíj, de figyeljetek arra, hogy ez minden nap-

ra kifizetésre kerüljön! Azaz munkanapok szorozva a napidíjjal.
Ha km-díjat fizetnek, akkor is tájékozódni kell, hogy mennyi a
Ft/km díj, és mennyi km-t megy az autó egy négyhetes ciklus-
ban. 

FONTOS! Minden cégnél a bejelentett összeg a mindenkori
magyar minimálbér, ezt van, ahol kifizetik teljes egészében (ál-
talában a napidíjas cégeknél ez a plusz összeg). Van ahol be-
leépítik a fizetésbe, de itt a km-dij mellett egyéb juttatásokat is
fizetnek. Pl: rakodási pénz, üzemanyag-megtakarítás stb.

Általánosságban egy kamionsofőr havonta megy 15-16 ezer
km-t, és erre keresnie kell 450-480 ezer forintot!

Más, általánosságok. GPS nélkül senki ne induljon el! Ka-
mionos-programot kell rá szerezni, mert igaz ugyan, hogy be le-
het állítani teherautóra, de az attól még bevisz mondjuk egy
3,80-as híd alá, aztán ha megszorulunk, vége a világnak…

És legvégül egy jó tanács. Kérlek benneteket, hogy ne in-
duljatok el eleinte egyedül. Akármilyen remek taxisok is vagy-
tok, ez egy teljesen más világ. Mindent meg kell tanulni, a span-
niferek kötésétől a tengelysúlyon át a rakoncák beakasztásáig
mindent. Én is azt gondoltam, hogy zsebre vágom a kamiono-
zást 36 évi taxizás után. Hát hatalmasat csalódtam (önmagam-
ban), mert semmit nem tudtam az elején. Vannak olyan cégek
(pl. Waberer’s, Lászlófi-Holding), akik vállalják az ún.
„betanítást”, de ez annyit jelent, hogy kb. 4 hétre beültök egy
kolléga mellé, akitől aztán vagy lehet tanulni, vagy nem… Általá-
ban nem, mert 4 hét alatt nem lehet minden szituációt átélni és
megtanulni. (Angol fuvarok, speciális felülről rakodások stb.)

Keressetek inkább egy olyan ismerőst, aki már legalább öt-
hat éve kamionozik, ismer a technikai dolgoktól kezdve, a rako-
dási szabályokon át az útvonalak megválasztásáig mindent. Há-
rom év kamionozás kell ahhoz, hogy valaki már elmondhassa
magáról: kamionsofőr vagyok.

Ha viszont már minden megy, a traktor és a pótkocsi szét-
összeakasztása, a tolatás szűk helyen, a rampára-állás, akkor
bátran fogjatok neki, nem fogjátok megbánni. 

Kitárul Európa, biztos jövedelem és nincs befektetés.
Várlak Benneteket a Kamionosok Táborába, a szabályok sze-

rint találkozunk valahol Európában Pilla
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plusz áru van a platón,
tehát: „majd elviszi a
Levente”. Így megáll-
tunk a parkolóban, és
vártuk Leventét, aki fel-
tételezésünk szerint
egy kolléga lehet. És
vártunk, és vártunk. De
Levente csak nem jött,
és már ebédeltünk, és
már pihentünk a kiadós
ebéd után, és már szür-
külni kezdett, de Leven-
te sehol. Eluntam a vára-
kozást, felhívtam Truba-
dúrt: hol késik Levente?
Irányítónk először csuk-
lani kezdett, majd harsá-
nyan röhögött, és fuldo-
kolva közölte: ti szeren-
csétlen balfácánok, én
azt mondtam a telefonba,

hogy „gyertek be a telepre”, de biztosan
azért értettétek félre, mert közben ba-
nánt ettem, és tele volt a pofácskám. 

Nos ez volt a „debütálásunk”, de az-
után ment minden könnyedén és reme-
kül. 

Franciaország természetesen fociláz-
ban ég. Mindenfelé kis zászlócskákkal
díszített autók, és persze hatalmas for-
galom és tömegek. Alig vártuk, hogy át-
érjünk a határon, ráadásul nem minden-
napi határon, St. Sebastiannál. Ez a vá-
roska a Viscaya-öböl közelében van, és
természetesen addig „hisztiztem”,
ameddig kitérőt nem tettünk, hogy meg-
csodálhassam a világ egyik legszebb
helyét. (Persze a „hiszti” nem veze-

tett volna ered-
ményre, ha Truba-
dúr nem engedé-
lyezi a kitérőt, és
csakis azért, mert
elmondása szerint
nem nevetett régen
akkorát, mint a „Le-
vente-ügynél”. )

Szóval ez az öböl
m e g é r d e m e l n é ,
hogy a Világörökség
része legyen. Még a
levegő is más –
ahogy mondani szok-
ták – a virágillat, a
gazdagság és a
gondtalanság illata
keveredik a víz illatá-
val. De itt csak pár
órát tölthettünk, tanko-
lás a spanyoloknál
(Lezóban, itt a legol-
csóbb a gázolaj és az
autópályadíj is az
egész EU-t tekint-
ve), majd reggel hatig
egyfolytában vezettünk
egészen Madridig,
nem volt táv, mindössze
440 km.
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Egyébként érdekes, itt Spanyo-
lországban (mert most ott írom nektek ezt a beszámolót) este fél 11-kor még
világos van! Reggel megérkeztünk. Kérdeztem a spanyol portástól: you speak
English? No. Parli italiano? No. És nagy nevetések közepette közölte, hogy
spanyolul is alig-alig beszél. Nos, a nyelvi nehézségek ellenére végül megér-
tette, hogy árut hoztunk, és beirányított a parkolóba, majd elkérte a telefon-
számomat, hogy majd telefonálnak, ha be lehet állni a lerakósávra. Ez a vára-
kozás pontosan 6 és fél órát tartott. Lezuhanyoztunk, aludtunk, és mire a mun-
kaidőnk lejárt, csörgött a telefon, hogy bemehetünk lerakodni.

Namostmár. Egy ottani magyar kolléga elmondta, hogy amikor ráállunk a le-
rakósávra, akkor még újabb 3-4 órát kell várni, tehát okosan gazdálkodjunk
az idővel. Ezért nem álltunk be, most én mondtam, hogy majd ha lejár a 9 órás
pihenőnk, beszélhetünk a lerakodásról. (Így kell ezt csinálni, mert pihenőidő-
ben mozdítani az autót több száz eurós büntetést eredményez. A tachográf
szigorúan számon tart minden pillanatot!) 

No, de azért csak lerakodtunk… kegyetlenül lassan. A spanyolokra egyéb-
ként jellemző a teljes mediterrán lezserség, amit talán lustaságnak is nevez-
hetünk. Nem sietnek, nem kapkodnak, szívélyesek és barátságosak, csak
ne kelljen semmit se csinálni. Semmilyen nyelven nem beszélnek (ritka ki-
vétel, aki angolul beszél), kivéve egy-két olasz vendégmunkást, az én sze-
rencsémre.

Nos, lepakoltuk az alkatrészeket (csütörtökön délután), és Trubadúr máris
küldte a következő feladatot: ugyancsak innen, Madridból, az Ivecótól cuc-
coljuk fel a göngyöleget (vasketrecek, amikben ideszállítják az alkatrészeket)
és vigyük vissza a németországi Singen-be. Ok. (Hehe…figyeljetek csak!)

Visszasétálok (naná, ha ők sem sietnek én miért rohanjak?) a recepcióra,
mutatom a diszpót, menjek az irodába. Iroda, szokásos párbeszéd, beszélsz
angolul vagy olaszul, és a pasas olasz! Hurrá, akkor nincs gond, mondom ne-
ki Singen, ide a holmit. És akkor ért kamionos-életem egyik legnagyobb meg-
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Egyébként érdekes, itt Spanyo-
lországban (mert most ott írom nektek ezt a beszámolót) este fél 11-kor még
világos van! Reggel megérkeztünk. Kérdeztem a spanyol portástól: you speak
English? No. Parli italiano? No. És nagy nevetések közepette közölte, hogy
spanyolul is alig-alig beszél. Nos, a nyelvi nehézségek ellenére végül megér-
tette, hogy árut hoztunk, és beirányított a parkolóba, majd elkérte a telefon-
számomat, hogy majd telefonálnak, ha be lehet állni a lerakósávra. Ez a vára-
kozás pontosan 6 és fél órát tartott. Lezuhanyoztunk, aludtunk, és mire a mun-
kaidőnk lejárt, csörgött a telefon, hogy bemehetünk lerakodni.

Namostmár. Egy ottani magyar kolléga elmondta, hogy amikor ráállunk a le-
rakósávra, akkor még újabb 3-4 órát kell várni, tehát okosan gazdálkodjunk
az idővel. Ezért nem álltunk be, most én mondtam, hogy majd ha lejár a 9 órás
pihenőnk, beszélhetünk a lerakodásról. (Így kell ezt csinálni, mert pihenőidő-
ben mozdítani az autót több száz eurós büntetést eredményez. A tachográf
szigorúan számon tart minden pillanatot!) 

No, de azért csak lerakodtunk… kegyetlenül lassan. A spanyolokra egyéb-
ként jellemző a teljes mediterrán lezserség, amit talán lustaságnak is nevez-
hetünk. Nem sietnek, nem kapkodnak, szívélyesek és barátságosak, csak
ne kelljen semmit se csinálni. Semmilyen nyelven nem beszélnek (ritka ki-
vétel, aki angolul beszél), kivéve egy-két olasz vendégmunkást, az én sze-
rencsémre.

Nos, lepakoltuk az alkatrészeket (csütörtökön délután), és Trubadúr máris
küldte a következő feladatot: ugyancsak innen, Madridból, az Ivecótól cuc-
coljuk fel a göngyöleget (vasketrecek, amikben ideszállítják az alkatrészeket)
és vigyük vissza a németországi Singen-be. Ok. (Hehe…figyeljetek csak!)

Visszasétálok (naná, ha ők sem sietnek én miért rohanjak?) a recepcióra,
mutatom a diszpót, menjek az irodába. Iroda, szokásos párbeszéd, beszélsz
angolul vagy olaszul, és a pasas olasz! Hurrá, akkor nincs gond, mondom ne-
ki Singen, ide a holmit. És akkor ért kamionos-életem egyik legnagyobb meg-
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lepetése: majd HÉTFÖN!!! Mi van? Az még időtlen idők távolsá-
ga… nem, nincs félreértés, várjunk hétfőig. Akkor lesz ugyanis an-
nyi göngyölegcucc, amit érdemes lesz majd elvinni… 

Nos, Trubadúr vállat vont, közölte pihenjük ki magunkat (hét vé-
gére a szabályok szerint úgyis 45 órás pihenőt kell kivennünk), és
nyugodjunk meg, mert őt most semmi más nem érdekli, csak a
vasárnapi magyar–belga meccs, ahová szombaton utazik.

Ebben maradtunk. Még nem tudjuk a focimeccs eredményét,
mert ma szombat van, és miután ezt a cikket megírtam megyek
tekeregni Madridba. 

Aztán majd holnap együtt nézem a focit Veletek. 
Vigyázzatok magatokra, szép nyarat kívánok!

ujtaxi.qxd  7/13/16 09:20  Page 47

ujtaxi.qxd  4/13/16 08:47  Page 10
ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 4

• 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!
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V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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A KAMIONSULI 2016. szeptembertől Taxisoknak 1 NAPOS
továbbképzési tanfolyamokat indít az ország egész területén
igény és megfelelő létszámú jelentkező esetén.

Az előző években már megszerzett kb 10.000  taxi-vezetői képesítés

2017. december 31-én érvényét veszíti. A  határidő lejárata előtt  a

következő másfél évben egy továbbképzésen  és vizsgán kell minden

taxisnak részt vennie a 176/2015. Korm. Rendelet értelmében.

 

 

További információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: +36-30 458 1723 vagy +36 30 900 5562E-mail: kamionsuli@kamionsuli.hu,  www.kamionsuli.hu

A képzés és a vizsga teljes bruttó ára: 28.500.- Ft/ fő,

mely tartalmazza a képzési anyagok, az  új okmányok valamint

a hatósági vizsgadíjak összes költségét is.

Budapesten a képzési centrumban színvonalas  és kulturált oktatóteremben, kvalifikáltszakoktatókkal, megfelelő létszámú parkolóhellyel és büfével várjuk a hallgatókat.

Az OTSZ oktatási partnere az intézményi akkreditációval is rendelkező Kamionsuli
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