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Adóügyeidet nyáron is 

kézben tartjuk.

fotó: Ujfalussy Bernadett



Emlékezetem szerint ezzel a címmel meg-
jelent már cikk a Taxisok Világában, még-
pedig a közelmúltban, de annyira ráillik
jelenlegi témánkra, hogy kénytelen vol-
tam elorozni. 

A történet ott kezdődik, hogy megje-
lent a fővárosi taxirendelet. Egyik sze-
münk sírt, a másik meg nevetett. Kaptunk
egy csomó előírást gépkocsi életkorra,
műszaki paraméterekre, külső megjele-
nésre. Ugyan fogcsikorgatva, de eleget
tettünk neki. Hogy miért vállal-
tuk be? Mert egyben kap-
tunk mellé fix tarifát! Húsz
éve könyörögtünk érte, és
már szinte senki sem re-
ménykedett benne, hogy
meglesz. Pedig meglett!
Mégpedig olyan mértékű vi-
teldíjjal, ami szintén megha-
ladta várakozásainkat.

Persze tartottunk tőle,
hogy a magasabb viteldíj elri-
asztja az utasokat. Szerencsére nem így
lett. Néhány hétig ugyan csökkent az uta-
sok száma, ezt azonban kompenzálta a
magasabb tarifa. Aztán hamar visszaállt a
rend. Elkezdtünk pénzt keresni. Mármint
hogy tényleg. Nem csak úgy tűnt a nap
végén, és aztán az első javítás vagy tagdíj
elvitte a hasznot, hanem valóban maradt!
Kicsit könnyebb lett az élet, a hitelek tör-
lesztése sem okozott pénzügyi katasztró-
fát. Sokszor már szinte vissza kellett fog-
ni a bevételeket, nehogy túllépjük a hat-
milliós áfa-határt. 

Ekkor megjelent az Uber. Mobiltelefo-
nos applikációval, korszerű fizetési mód-
dal és nem utolsósorban alacsonyabb ár-
ral. Eleinte a kutya se törődött vele, a taxi-
sok azonban elkezdtek tüntetni ellene, et-
től az ismertsége (és a forgalma!) azon-
nal a sokszorosára nőtt. Az újabb de-
monstrációkkal pedig azt értük el, hogy
egyre jobban utálnak bennünket, az Uber
meg egyre erősödik, megjegyzem a saj-
tót is nagyon jól kezeli, ezzel irányítva a
közvéleményt. 

Tárgyalások kezdődtek a kormánnyal,
hogy azért az mégsem járja, hogy itt egy
cég, a hozzá csatlakozók tulajdonképpen
taxifuvarozást végeznek, ugyanakkor az
erre vonatkozó rendeletek egyetlen pont-
jának sem felelnek meg. Ennek kapcsán
új rendeletek jelentek meg, és készülő-
ben már a törvényi szabályozás is, amely
talán véglegesen rendezi a helyzetet. 

A taxis azonban türelmetlen, ez telje-
sen érthető. Az éjszakások a bulinegyed-
ben már csak elvétve jutnak fuvarhoz,
mindent visznek az ilyen-olyan taxinak ki-
néző áltaxisok, engedély nélküli szolgálta-
tók. Már nem lehetett azt a pénzt megke-

resni, mint akár néhány hónappal ezelőtt,
tehát bűnbakot kellett keresni. Néhány ta-
xis szerint ez a fővárosi rendelet, amely
agyonszabályozza a szakmát, olyan költ-
ségekre kényszerít, ami másoknak nincs,
és nem utolsósorban még a tarifát is
meghatározta. Ha olcsóbbak lennénk, ta-
lán még az Uberrel is felvennénk a ver-
senyt! – vélték néhányan. A fix tarifa az
akadálya a versenynek!

Hát ha szokásomhoz híven finoman
akarok fogalmazni, akkor legalább azt
kell mondanom, hogy ezeknek az embe-
reknek elment az eszük! Vagy olyan rövid
az emlékezetük, hogy már nem tudnak
visszaemlékezni arra, milyen volt akár há-
rom évvel ezelőtt – a mostaninál jóval ma-
gasabb benzinárak mellett – 140-150 fo-
rintos tarifával fuvarozni, mert a csapat
„rákényszerítette”. 

Hogy sorban adták fel vállalkozásukat,
és kényszerültek alkalmazotti létbe, mert
teljes bevételüket felélték, adó- és járu-
lékfizetésre már nem jutott. Adótartozás-
sal meg nincs „nullás papír”, anélkül meg
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Amikor olyan messzire mentél, hogy úgy ér-

zed, képtelen lennél még egy lépést meg-

tenni, csak fele olyan messzire jutottál,

mint amennyire valójában képes vagy.  

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

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

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

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

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

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

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

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

A vonuló tömeg több mint két órára bé-
nította meg a spanyol főváros forgalmát. A
menetet dobosok vezették fel, a résztve-
vők transzparenseket, molinókat tartottak
a magasba, de emellett füstbombával és
petárdával is igyekeztek felhívni a figyel-
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Nekem azt tanították, hogy a haladás út-

ja se nem gyors, se nem könnyû.  

Marie Curie

Levették a rendszámát és kivonták gépjárművét a forgalomból

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

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

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

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

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

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

Az előre kitervelt, aljas indokból elköve-
tett emberölési kísérletet a büntető tör-
vénykönyv tíztől húsz évig, illetve életfogy-
tiglan terjedő szabadságvesztéssel bünte-
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Az 1990-es taxis blokádot nem

lehet uberelni…

Alkohol és drog hatása alatt támadott

A vád: emberölési kísérlet
Akár húszévi fegyházbüntetést is kaphat az a tettes, aki fél liter vodka, öt üveg
sör, némi amfetamin és marihuána elfogyasztása után döntött az ingyen taxi-
zás mellett: fizetés helyett kalapáccsal tört az őt szállító fuvarozó életére 2015
januárjában Monor külterületén – derült ki a Budapest Környéki Törvényszé-
ken, ahol előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt
folytatnak eljárást a támadó ellen.
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Emlékezetem szerint ezzel a címmel meg-
jelent már cikk a Taxisok Világában, még-
pedig a közelmúltban, de annyira ráillik
jelenlegi témánkra, hogy kénytelen vol-
tam elorozni. 

A történet ott kezdődik, hogy megje-
lent a fővárosi taxirendelet. Egyik sze-
münk sírt, a másik meg nevetett. Kaptunk
egy csomó előírást gépkocsi életkorra,
műszaki paraméterekre, külső megjele-
nésre. Ugyan fogcsikorgatva, de eleget
tettünk neki. Hogy miért vállal-
tuk be? Mert egyben kap-
tunk mellé fix tarifát! Húsz
éve könyörögtünk érte, és
már szinte senki sem re-
ménykedett benne, hogy
meglesz. Pedig meglett!
Mégpedig olyan mértékű vi-
teldíjjal, ami szintén megha-
ladta várakozásainkat.

Persze tartottunk tőle,
hogy a magasabb viteldíj elri-
asztja az utasokat. Szerencsére nem így
lett. Néhány hétig ugyan csökkent az uta-
sok száma, ezt azonban kompenzálta a
magasabb tarifa. Aztán hamar visszaállt a
rend. Elkezdtünk pénzt keresni. Mármint
hogy tényleg. Nem csak úgy tűnt a nap
végén, és aztán az első javítás vagy tagdíj
elvitte a hasznot, hanem valóban maradt!
Kicsit könnyebb lett az élet, a hitelek tör-
lesztése sem okozott pénzügyi katasztró-
fát. Sokszor már szinte vissza kellett fog-
ni a bevételeket, nehogy túllépjük a hat-
milliós áfa-határt. 

Ekkor megjelent az Uber. Mobiltelefo-
nos applikációval, korszerű fizetési mód-
dal és nem utolsósorban alacsonyabb ár-
ral. Eleinte a kutya se törődött vele, a taxi-
sok azonban elkezdtek tüntetni ellene, et-
től az ismertsége (és a forgalma!) azon-
nal a sokszorosára nőtt. Az újabb de-
monstrációkkal pedig azt értük el, hogy
egyre jobban utálnak bennünket, az Uber
meg egyre erősödik, megjegyzem a saj-
tót is nagyon jól kezeli, ezzel irányítva a
közvéleményt. 

Tárgyalások kezdődtek a kormánnyal,
hogy azért az mégsem járja, hogy itt egy
cég, a hozzá csatlakozók tulajdonképpen
taxifuvarozást végeznek, ugyanakkor az
erre vonatkozó rendeletek egyetlen pont-
jának sem felelnek meg. Ennek kapcsán
új rendeletek jelentek meg, és készülő-
ben már a törvényi szabályozás is, amely
talán véglegesen rendezi a helyzetet. 

A taxis azonban türelmetlen, ez telje-
sen érthető. Az éjszakások a bulinegyed-
ben már csak elvétve jutnak fuvarhoz,
mindent visznek az ilyen-olyan taxinak ki-
néző áltaxisok, engedély nélküli szolgálta-
tók. Már nem lehetett azt a pénzt megke-

resni, mint akár néhány hónappal ezelőtt,
tehát bűnbakot kellett keresni. Néhány ta-
xis szerint ez a fővárosi rendelet, amely
agyonszabályozza a szakmát, olyan költ-
ségekre kényszerít, ami másoknak nincs,
és nem utolsósorban még a tarifát is
meghatározta. Ha olcsóbbak lennénk, ta-
lán még az Uberrel is felvennénk a ver-
senyt! – vélték néhányan. A fix tarifa az
akadálya a versenynek!

Hát ha szokásomhoz híven finoman
akarok fogalmazni, akkor legalább azt
kell mondanom, hogy ezeknek az embe-
reknek elment az eszük! Vagy olyan rövid
az emlékezetük, hogy már nem tudnak
visszaemlékezni arra, milyen volt akár há-
rom évvel ezelőtt – a mostaninál jóval ma-
gasabb benzinárak mellett – 140-150 fo-
rintos tarifával fuvarozni, mert a csapat
„rákényszerítette”. 

Hogy sorban adták fel vállalkozásukat,
és kényszerültek alkalmazotti létbe, mert
teljes bevételüket felélték, adó- és járu-
lékfizetésre már nem jutott. Adótartozás-
sal meg nincs „nullás papír”, anélkül meg
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Amikor olyan messzire mentél, hogy úgy ér-

zed, képtelen lennél még egy lépést meg-

tenni, csak fele olyan messzire jutottál,

mint amennyire valójában képes vagy.  

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

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

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

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

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

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

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

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

A vonuló tömeg több mint két órára bé-
nította meg a spanyol főváros forgalmát. A
menetet dobosok vezették fel, a résztve-
vők transzparenseket, molinókat tartottak
a magasba, de emellett füstbombával és
petárdával is igyekeztek felhívni a figyel-
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Nekem azt tanították, hogy a haladás út-

ja se nem gyors, se nem könnyû.  

Marie Curie

Levették a rendszámát és kivonták gépjárművét a forgalomból

Szigorúbb fellépés

ujtaxi.qxd  3/9/16 08:54  Page 3

0

5

25

75

95

100

taxis_promo_egesz_oldal_204x290

2016. február 5. 13:09:33

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

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

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

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

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

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

Az előre kitervelt, aljas indokból elköve-
tett emberölési kísérletet a büntető tör-
vénykönyv tíztől húsz évig, illetve életfogy-
tiglan terjedő szabadságvesztéssel bünte-
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Az 1990-es taxis blokádot nem

lehet uberelni…

Alkohol és drog hatása alatt támadott

A vád: emberölési kísérlet
Akár húszévi fegyházbüntetést is kaphat az a tettes, aki fél liter vodka, öt üveg
sör, némi amfetamin és marihuána elfogyasztása után döntött az ingyen taxi-
zás mellett: fizetés helyett kalapáccsal tört az őt szállító fuvarozó életére 2015
januárjában Monor külterületén – derült ki a Budapest Környéki Törvényszé-
ken, ahol előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt
folytatnak eljárást a támadó ellen.
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nincs taxiengedély. Pénz nélkül meg au-
tócsere sincs…

Drága szaktársak térjünk már észhez!
Ez a fővárosi taxirendelet minden hiá-

nyosságával és hátrányával  együtt is
megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy
normális díjjal dolgozzunk! Ha most fel-
adjuk a fix tarifát, akkor hamarosan

megint olyan öldöklő árverseny alakulhat
ki, amibe sokan belerokkanhatnak. Ne kí-
vánjuk ezt! Ne öntsük ki a fürdővízzel a
gyereket is! -oli-

4

– Fantasztikus számot láttam tegnap a cir-
kuszban! Egy kutya lovaglás közben ide-
oda bukfencezett a ló hátán, aztán a hasa
alá is becsúszott, majd a nyakába kapasz-
kodva visszamászott…

– Aha. Ezt mind én is megcsináltam, ami-
kor lovagolni tanultam…

* * *
– Hogy hívják az ukrán horgászt?
– Nedumaj Pontijenko.

A Volkswagen 300 millió dolláros beruházást jelentett be, amivel
a Gett nevű, taxiszolgáltatást nyújtó cégbe száll be. Az Uber rivá-
lisának is tekinthető startup 60 európai városban és New York-
ban van jelen, mintegy 500 millió dolláros éves árbevételt gene-
rálva, a jelentős tőkét pedig a cég gyors terjeszkedésére fordít-
ják majd – írja a Business Insider. 

A Volkswagen számára több szempontból is előnyös az üzlet.
Azon túl, hogy egy nagy növekedési potenciállal bí-
ró piacra sikerül betörnie. A tervek szerint a Gett
sofőrjei kedvezményes feltételek mellett juthatnak
majd Volkswagen gépjárműhöz, ezáltal az értékesí-
tések számát is kedvezően befolyásolhatja majd a
megállapodás. 

Ezzel egy időben a globális birodalom építésébe
kezdő Uber mobilapplikációs taxiszolgáltató Sza-
úd-Arábiához fordult tőkebevonásért, és sikerült
Rijádtól három és félmilliárd dolláros tőkeinjekciót
kapnia. Az üzlet létrejöttét az Uber vezérigazgatója,
Travis Kalanick jelentette be San Franciscóban. 

A summa – közölte Kalanick – a legnagyobb sza-
údi szuverén vagyonalaptól származik. A szuverén
vagyonalapok állami tulajdonban lévő befektetési
alapok, amelyek egy adott ország elkülönített va-
gyonát kezelik, makro ökonómiai célokat szem
előtt tartva. Általában olyan országnak van szuve-
rén alapja, amelynek fizetési mérlege többletet mu-
tat, és külföldi eszközállománya is jelentős. A tőke-
emelés következményeként a szaúdi alap (a Public
Investment Fund) igazgatója, Jászír Al-Rumaján he-
lyet kap az Uber igazgatótanácsában, amelynek
egyébként tagja a magát függetlennek mondó
Huffington Post című sajtóorgánum alapítója és fő-
részvényese, Arianna Huffington is. 

„A szaúdi beruházás a vállalatunk iránti bizalmat jelzi, ezt nagy-
ra becsüljük, s továbbra is igyekszünk kiterjeszteni jelenlétünket

a világban” – fogalmaz közleményében Kalanick. A vezérigazga-
tó egyúttal hangsúlyozta: a szaúdi tapasztalat kiváló példa arra is,
hogy az Uber egyaránt hasznos az utasoknak, a sofőröknek és a
városoknak. A szaúdi az eddigi legnagyobb egyedi beruházás,
amellyel az Uber dicsekedhet. A szolgáltatót 62,5 milliárd dollá-
ros alaptőkéjével a Szilícium-völgyben a legtöbbet érő magánvál-
lalatként tartják számon, amelynek három év alatt sikerült a
csúcsra jutnia. Eddig jobbára hagyományos kockázatitőke-
alapokat és nagybankokat vonzott magához, de van részesedése
az Uberben katari szuverén vagyonalapnak is. 

A cég az amerikai piacot már meghódította, s most a Közel-Ke-
let és Észak-Afrika felé fordul. Eddig 250 millió dollárt fektetett
be a térségben, ahol kilenc országban és tizenöt városban van je-
len. A szaúdi szuverén alap nevében Al-Rumaján adott ki közle-
ményt, s ebben leszögezte: személyesen bizonyosodtak meg ar-
ról, hogy az Uber tevékenysége szerte a világban javította a váro-
sokon belüli közlekedést, ezért az alap hosszú távú együttműkö-
désre készül.

Mindezek alapján hosszantartó küzdelemre kell berendezked-
niük az Uber-ellenes, „hagyományos” személyszállításra szakoso-
dott taxitársaságoknak, világszerte.

Cash

Padlón a brit taxisok
Teljesen lefulladt a hagyományos brit taxispiac a mobilalkalmazásra épülő Uber
térhódítása miatt – írta riportjában a Financial Times. A lap adatai szerint az első
négy hónapban 97 százalékkal kevesebb új taxisvállalkozás indult Nagy-Britanniá-
ban, mint egy évvel korábban. A brit cégbíróság a tavalyi első négy hónapban 290,
2014 azonos időszakában 300, idén január-áprilisban azonban mindössze nyolc új
hagyományos taxivállalatot jegyzett be, de már tavaly is meredeken, 65 százalékkal
csökkent az újonnan induló brit taxivállalatok száma 2014-hez képes. Ez volt az el-
ső, éves összevetésű csökkenés 2008 óta.

Az Uber mindeközben megállíthatatlanul terjeszkedik: 2014-ben négy, tavaly már
18 brit nagyvárosban volt elérhető a cég szolgáltatása, sofőrjeinek száma pedig
meghaladja a 30 ezret. A londoni személyszállítási piacon tevékenykedő sofőrök 20
százaléka már az Ubernek dolgozik. A világhírű hagyományos londoni taxi, a black
cab üzemeltetési jogához négyévi tanfolyam szükséges, amely alatt – a vizsgaelő-
írásoknak megfelelően – legalább húszezer londoni utca és több ezer turistalátvá-
nyosság nevét és helyét kell memorizálni. Ez a vizsgaanyag a szintén világhírű „The
Knowledge”, vagyis a „tudás”, amelyet rendszeresen frissíteni is kell, és időközön-
ként újból vizsgázni kell belőle. Az Uber érvelése szerint azonban a modern műhol-
das navigáció korában ilyen szintű tudásra nincs szükség.

Szaud-Arábia az Uber mellett tette le a voksát

300 millió kontra 3,5 milliárd
A Volkswagen 300 millió dollárral szállt be egy, az
Uber riválisnak számító cégbe, amely 60 európai vá-
rosban van jelen, no és New Yorkban. Eközben a
konkurencia az arab világhoz fordult tőkeinjekcióért,
és nem kevesebb, mint 3,5 milliárd dollárt sikerült
megszerezniük. Úgy tűnik, a Közel-Keleten nagy fan-
táziát látnak az öreg kontinensen a fuvarozók köré-
ben igen csak közutálatnak örvendő szolgáltatóban.
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Helyesbítés
2016. áprilisi számunkban táblázatos formában közöltük a fővá-
rosi- és országos követelményeket a hatályos jogszabályok alap-
ján. Sajnálatos módon egy hiba becsúszott. Az országos taxis

rendelet az ABS megléte alól nem ad felmentést 2018-ig,
hanem az már jelenleg is kötelező. ABS nélküli autókat
nemcsak üzembe helyezni, hanem vizsgáztatni sem lehet ta-
xiként. A hibáért elnézést kérünk, alább közöljük a helyesbített
teljes táblázatot :

5

Követelmények
A közelmúltban változott az országos taxirendelet (ld.: Taxisok Világa 2016. március), és a fővárosi előírások is nem-
rég frissültek. Nehéz kiigazodni a jogszabályok között, ezért az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a kö-
vetelményeket, külön bontva a budapesti és az országos rendelet által előírtakat.

* A 2018.01.01-i hatálybalépés csak a rendelet megjelenésekor már üzemelő taxigépkocsikra vonatkozik, a rendelet hatályba lépését kö-
vetően üzembe állított taxigépkocsikra minden követelmény azonnal érvényes!

Előírás Budapesti Országos

Gépkocsi életkora Maximum 10 év Maximum 10 év
Környezetvédelmi norma Jelenleg Euro 4 Euro 3 – jelenleg, a rendelet megjelenésekor már 

2018. január 1-jétől Euro 5 üzemelő taxigépkocsikra. 
Euro 4 – A rendelet hatálybalépését követően 
üzembeállított taxigépkocsikra.  
2018.01.01-től mindenkire.

Téli gumi December 15-től március 15-ig kötelező Nincs előírás 
Nyári gumi Nincs előírás Nincs előírás
Klíma Március 15-től október15-ig 2018.01.01-től*
Légzsák Alkalmazkodva az országos rendelethez Két első üléshez 2018.01.01-től*
ABS Alkalmazkodva az országos rendelethez Kötelező
Teljesítmény Minimum 55 kW Nincs előírás
Tengelytáv Minimum 2550 mm Nincs előírás
Csomagtartó-méret Hibrid és elektromos hajtású gépkocsi 

minimum 300 liter. 
Kombi vagy egyterű gépkocsi minimum Nincs előírás
390 liter. 
Minden egyéb gépkocsi 430 liter

Tarifa Alapdíj: 450 Ft Nincs országos előírás, 
Kilométerdíj 280 Ft egyes településeken lehet meghatározott tarifa
Percdíj: 70 Ft

Egységes megjelenés RAL 1023 sárga szín, egyéb dekor elemek, Tevékenységi engedély száma a jobb oldali ajtón
tarifatáblázatok legalább 4 cm magas karakterekkel. 

Jól olvasható tarifatáblák a műszerfalon 
és a jobb hátsó ablakon

Egységes szabadjelző Közlekedésszervező által meghatározott, Nincs előírás
vagy jóváhagyott jogvédett

POS-terminál Kötelező Nincs előírás

– A lepke egy olyan rovar, amely a
helikopterek családjába tartozik.

– Az állatkert egy szuper hely.
Olyan állatokat is lehet látni, ame-
lyek nem is léteznek.

– Nem vagyok megkeresztelve, de
azért be vagyok oltva.

– Az életbiztosítás egy olyan pénz,
amit az kap meg, aki túléli a halálos
balesetet.

– Nem tudom hány éves vagyok,
mert ez állandóan változik.

– Nagyon megijedtem, amikor

Anya megbetegedett. Azt hittem,
hogy Apu fog fõzni ránk.

– A gyerektartás a gyerekek fizeté-
se, amikor Apa elköltözik otthonról.

– Az örökbefogadás sokkal jobb
lehetõség, mint a szülés. A szülõk
saját maguk választhatják ki a gye-
reket, és nem kell mindenáron el-
fogadniuk azt, amit éppen kap-
nak.

– Minden hal termel ikrát, az oro-
szok még kaviárt is.

– A teheneknek nem szabad gyor-

san futniuk, hogy ki ne lötyögjön a
tejük.

– A férfiak nálunk csak egy nõvel
házasodhatnak. Ezt úgy hívják, hogy
monotónia.

– Nem értem, miért haragszik rám
annyira Anya, hogy összetörtem azt
a vázát. Úgyis már öreg volt, meg kí-
nai. És nem is a miénk.

– A nõvérem már megint kitûnõvel
fejezte be az osztályt, csupa ötösök.
Fogadjunk, hogy szándékosan csi-
nálja ezt velem.

– A Nagyi elköltözött a túlvilágra.
Végre nekem is van valakim külföldön.

GYEREKEK ARANYKÖPÉSEI: 
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nincs taxiengedély. Pénz nélkül meg au-
tócsere sincs…

Drága szaktársak térjünk már észhez!
Ez a fővárosi taxirendelet minden hiá-

nyosságával és hátrányával  együtt is
megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy
normális díjjal dolgozzunk! Ha most fel-
adjuk a fix tarifát, akkor hamarosan

megint olyan öldöklő árverseny alakulhat
ki, amibe sokan belerokkanhatnak. Ne kí-
vánjuk ezt! Ne öntsük ki a fürdővízzel a
gyereket is! -oli-

4

– Fantasztikus számot láttam tegnap a cir-
kuszban! Egy kutya lovaglás közben ide-
oda bukfencezett a ló hátán, aztán a hasa
alá is becsúszott, majd a nyakába kapasz-
kodva visszamászott…

– Aha. Ezt mind én is megcsináltam, ami-
kor lovagolni tanultam…

* * *
– Hogy hívják az ukrán horgászt?
– Nedumaj Pontijenko.

A Volkswagen 300 millió dolláros beruházást jelentett be, amivel
a Gett nevű, taxiszolgáltatást nyújtó cégbe száll be. Az Uber rivá-
lisának is tekinthető startup 60 európai városban és New York-
ban van jelen, mintegy 500 millió dolláros éves árbevételt gene-
rálva, a jelentős tőkét pedig a cég gyors terjeszkedésére fordít-
ják majd – írja a Business Insider. 

A Volkswagen számára több szempontból is előnyös az üzlet.
Azon túl, hogy egy nagy növekedési potenciállal bí-
ró piacra sikerül betörnie. A tervek szerint a Gett
sofőrjei kedvezményes feltételek mellett juthatnak
majd Volkswagen gépjárműhöz, ezáltal az értékesí-
tések számát is kedvezően befolyásolhatja majd a
megállapodás. 

Ezzel egy időben a globális birodalom építésébe
kezdő Uber mobilapplikációs taxiszolgáltató Sza-
úd-Arábiához fordult tőkebevonásért, és sikerült
Rijádtól három és félmilliárd dolláros tőkeinjekciót
kapnia. Az üzlet létrejöttét az Uber vezérigazgatója,
Travis Kalanick jelentette be San Franciscóban. 

A summa – közölte Kalanick – a legnagyobb sza-
údi szuverén vagyonalaptól származik. A szuverén
vagyonalapok állami tulajdonban lévő befektetési
alapok, amelyek egy adott ország elkülönített va-
gyonát kezelik, makro ökonómiai célokat szem
előtt tartva. Általában olyan országnak van szuve-
rén alapja, amelynek fizetési mérlege többletet mu-
tat, és külföldi eszközállománya is jelentős. A tőke-
emelés következményeként a szaúdi alap (a Public
Investment Fund) igazgatója, Jászír Al-Rumaján he-
lyet kap az Uber igazgatótanácsában, amelynek
egyébként tagja a magát függetlennek mondó
Huffington Post című sajtóorgánum alapítója és fő-
részvényese, Arianna Huffington is. 

„A szaúdi beruházás a vállalatunk iránti bizalmat jelzi, ezt nagy-
ra becsüljük, s továbbra is igyekszünk kiterjeszteni jelenlétünket

a világban” – fogalmaz közleményében Kalanick. A vezérigazga-
tó egyúttal hangsúlyozta: a szaúdi tapasztalat kiváló példa arra is,
hogy az Uber egyaránt hasznos az utasoknak, a sofőröknek és a
városoknak. A szaúdi az eddigi legnagyobb egyedi beruházás,
amellyel az Uber dicsekedhet. A szolgáltatót 62,5 milliárd dollá-
ros alaptőkéjével a Szilícium-völgyben a legtöbbet érő magánvál-
lalatként tartják számon, amelynek három év alatt sikerült a
csúcsra jutnia. Eddig jobbára hagyományos kockázatitőke-
alapokat és nagybankokat vonzott magához, de van részesedése
az Uberben katari szuverén vagyonalapnak is. 

A cég az amerikai piacot már meghódította, s most a Közel-Ke-
let és Észak-Afrika felé fordul. Eddig 250 millió dollárt fektetett
be a térségben, ahol kilenc országban és tizenöt városban van je-
len. A szaúdi szuverén alap nevében Al-Rumaján adott ki közle-
ményt, s ebben leszögezte: személyesen bizonyosodtak meg ar-
ról, hogy az Uber tevékenysége szerte a világban javította a váro-
sokon belüli közlekedést, ezért az alap hosszú távú együttműkö-
désre készül.

Mindezek alapján hosszantartó küzdelemre kell berendezked-
niük az Uber-ellenes, „hagyományos” személyszállításra szakoso-
dott taxitársaságoknak, világszerte.

Cash

Padlón a brit taxisok
Teljesen lefulladt a hagyományos brit taxispiac a mobilalkalmazásra épülő Uber
térhódítása miatt – írta riportjában a Financial Times. A lap adatai szerint az első
négy hónapban 97 százalékkal kevesebb új taxisvállalkozás indult Nagy-Britanniá-
ban, mint egy évvel korábban. A brit cégbíróság a tavalyi első négy hónapban 290,
2014 azonos időszakában 300, idén január-áprilisban azonban mindössze nyolc új
hagyományos taxivállalatot jegyzett be, de már tavaly is meredeken, 65 százalékkal
csökkent az újonnan induló brit taxivállalatok száma 2014-hez képes. Ez volt az el-
ső, éves összevetésű csökkenés 2008 óta.

Az Uber mindeközben megállíthatatlanul terjeszkedik: 2014-ben négy, tavaly már
18 brit nagyvárosban volt elérhető a cég szolgáltatása, sofőrjeinek száma pedig
meghaladja a 30 ezret. A londoni személyszállítási piacon tevékenykedő sofőrök 20
százaléka már az Ubernek dolgozik. A világhírű hagyományos londoni taxi, a black
cab üzemeltetési jogához négyévi tanfolyam szükséges, amely alatt – a vizsgaelő-
írásoknak megfelelően – legalább húszezer londoni utca és több ezer turistalátvá-
nyosság nevét és helyét kell memorizálni. Ez a vizsgaanyag a szintén világhírű „The
Knowledge”, vagyis a „tudás”, amelyet rendszeresen frissíteni is kell, és időközön-
ként újból vizsgázni kell belőle. Az Uber érvelése szerint azonban a modern műhol-
das navigáció korában ilyen szintű tudásra nincs szükség.

Szaud-Arábia az Uber mellett tette le a voksát

300 millió kontra 3,5 milliárd
A Volkswagen 300 millió dollárral szállt be egy, az
Uber riválisnak számító cégbe, amely 60 európai vá-
rosban van jelen, no és New Yorkban. Eközben a
konkurencia az arab világhoz fordult tőkeinjekcióért,
és nem kevesebb, mint 3,5 milliárd dollárt sikerült
megszerezniük. Úgy tűnik, a Közel-Keleten nagy fan-
táziát látnak az öreg kontinensen a fuvarozók köré-
ben igen csak közutálatnak örvendő szolgáltatóban.
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Helyesbítés
2016. áprilisi számunkban táblázatos formában közöltük a fővá-
rosi- és országos követelményeket a hatályos jogszabályok alap-
ján. Sajnálatos módon egy hiba becsúszott. Az országos taxis

rendelet az ABS megléte alól nem ad felmentést 2018-ig,
hanem az már jelenleg is kötelező. ABS nélküli autókat
nemcsak üzembe helyezni, hanem vizsgáztatni sem lehet ta-
xiként. A hibáért elnézést kérünk, alább közöljük a helyesbített
teljes táblázatot :

5

Követelmények
A közelmúltban változott az országos taxirendelet (ld.: Taxisok Világa 2016. március), és a fővárosi előírások is nem-
rég frissültek. Nehéz kiigazodni a jogszabályok között, ezért az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a kö-
vetelményeket, külön bontva a budapesti és az országos rendelet által előírtakat.

* A 2018.01.01-i hatálybalépés csak a rendelet megjelenésekor már üzemelő taxigépkocsikra vonatkozik, a rendelet hatályba lépését kö-
vetően üzembe állított taxigépkocsikra minden követelmény azonnal érvényes!

Előírás Budapesti Országos

Gépkocsi életkora Maximum 10 év Maximum 10 év
Környezetvédelmi norma Jelenleg Euro 4 Euro 3 – jelenleg, a rendelet megjelenésekor már 

2018. január 1-jétől Euro 5 üzemelő taxigépkocsikra. 
Euro 4 – A rendelet hatálybalépését követően 
üzembeállított taxigépkocsikra.  
2018.01.01-től mindenkire.

Téli gumi December 15-től március 15-ig kötelező Nincs előírás 
Nyári gumi Nincs előírás Nincs előírás
Klíma Március 15-től október15-ig 2018.01.01-től*
Légzsák Alkalmazkodva az országos rendelethez Két első üléshez 2018.01.01-től*
ABS Alkalmazkodva az országos rendelethez Kötelező
Teljesítmény Minimum 55 kW Nincs előírás
Tengelytáv Minimum 2550 mm Nincs előírás
Csomagtartó-méret Hibrid és elektromos hajtású gépkocsi 

minimum 300 liter. 
Kombi vagy egyterű gépkocsi minimum Nincs előírás
390 liter. 
Minden egyéb gépkocsi 430 liter

Tarifa Alapdíj: 450 Ft Nincs országos előírás, 
Kilométerdíj 280 Ft egyes településeken lehet meghatározott tarifa
Percdíj: 70 Ft

Egységes megjelenés RAL 1023 sárga szín, egyéb dekor elemek, Tevékenységi engedély száma a jobb oldali ajtón
tarifatáblázatok legalább 4 cm magas karakterekkel. 

Jól olvasható tarifatáblák a műszerfalon 
és a jobb hátsó ablakon

Egységes szabadjelző Közlekedésszervező által meghatározott, Nincs előírás
vagy jóváhagyott jogvédett

POS-terminál Kötelező Nincs előírás

– A lepke egy olyan rovar, amely a
helikopterek családjába tartozik.

– Az állatkert egy szuper hely.
Olyan állatokat is lehet látni, ame-
lyek nem is léteznek.

– Nem vagyok megkeresztelve, de
azért be vagyok oltva.

– Az életbiztosítás egy olyan pénz,
amit az kap meg, aki túléli a halálos
balesetet.

– Nem tudom hány éves vagyok,
mert ez állandóan változik.

– Nagyon megijedtem, amikor

Anya megbetegedett. Azt hittem,
hogy Apu fog fõzni ránk.

– A gyerektartás a gyerekek fizeté-
se, amikor Apa elköltözik otthonról.

– Az örökbefogadás sokkal jobb
lehetõség, mint a szülés. A szülõk
saját maguk választhatják ki a gye-
reket, és nem kell mindenáron el-
fogadniuk azt, amit éppen kap-
nak.

– Minden hal termel ikrát, az oro-
szok még kaviárt is.

– A teheneknek nem szabad gyor-

san futniuk, hogy ki ne lötyögjön a
tejük.

– A férfiak nálunk csak egy nõvel
házasodhatnak. Ezt úgy hívják, hogy
monotónia.

– Nem értem, miért haragszik rám
annyira Anya, hogy összetörtem azt
a vázát. Úgyis már öreg volt, meg kí-
nai. És nem is a miénk.

– A nõvérem már megint kitûnõvel
fejezte be az osztályt, csupa ötösök.
Fogadjunk, hogy szándékosan csi-
nálja ezt velem.

– A Nagyi elköltözött a túlvilágra.
Végre nekem is van valakim külföldön.

GYEREKEK ARANYKÖPÉSEI: 
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Közúti közlekedésünk szabá-
lyait az 1/1975. (II.5.) KPM-
BM együttes rendelet (közis-
mert néven: KRESZ) tartal-
mazza. Az egyes közlekedési
szabályok megszegése szank-
ciót von maga után, amely az
elkövetett cselekmény tárgyi
súlyától, veszélyességétől, ill.
eredményétől függően a bün-
tető, vagy a szabálysértési jog
hatálya alá tartozik. Van azon-
ban egy olyan speciális jogin-
tézmény, amely nem konkrét
szankciókkal (pénzbüntetés,
vezetői engedély visszavonása
stb.), hanem egészen más mó-
don, a járművezetők magatar-
tásának befolyásolása útján tö-
rekszik közúti közlekedésün-
ket biztonságosabbá tenni: ez
az intézmény a pontrendszer.

Magyarországon a közúti
közlekedési előéleti pontrend-
szerről szóló jogszabályok
(2000. évi CXXVIII. törvény, va-
lamint a végrehajtására kiadott
236/2000. Kormányrendelet)
2001. január 01-jén léptek ha-
tályba. A pontrendszer megal-
kotásával a jogalkotók kettős
célt tűztek ki: a gépjárműveze-
tők önkéntes jogkövető maga-
tartásának erősítésével kíván-
ták a közúti közlekedés bizton-
ságának javítását elérni. A sza-
bályozás alapvető célja, hogy a
szándékos közlekedési sza-
bályszegések rendszeres elkö-
vetőit – egy objektív, előre lát-
ható „figyelmeztetési” sziszté-
ma alkalmazásával – közleke-
dési magatartásuk megváltoz-
tatására ösztönözni.

A pontrendszer már évtize-
dek óta elterjedt és bevált
nemzetközi gyakorlat a közle-
kedésbiztonság kedvező irá-
nyú befolyásolására. Napjaink-
ban az Európai Unió több mint
20 tagállamában sikerrel alkal-
mazzák ezt az országonként
eltérő sajátosságokat felmuta-
tó jogintézményt. Az ezredfor-
duló idején a pontrendszer
magyarországi bevezetésének
gondolata nem volt újszerű, hi-

szen szükségszerűsége mint-
egy két évtizeddel korábban –
a 80-as évek közepén – már
felmerült, hivatalos program-
ként pedig első ízben a Kor-
mány 2002/1992. határozatá-
ban jelent meg. A pontrend-
szer megvalósításának előké-
születei – a nemzetközi tapasz-
talatok figyelembevételével – a
’90-es évek közepén kezdőd-
tek meg, bevezetésére azon-
ban 2001-re teremtődtek meg
a technikai és egyéb feltéte-
lek.

Hazánkban a kontinensün-
kön leginkább elterjedt „pont-
szerző” jellegű pontrendszer
működik. Ennek lényege, hogy
a jogszabályban meghatáro-
zott közlekedési szabálysze-
gés(ek) elkövetéséhez a jog-
szabály automatikusan előéleti
pont(ok) hozzáadásáról ren-
delkezik, s a törvényben meg-
határozott maximális pontszám
– 18 pont – elérése esetén a
vezetői engedély ideiglenes
visszavonására kerül sor.

A vezetői engedélyt hat hó-
nap időtartamra vonják vissza,
s visszaszerzésére utánképző
tanfolyam sikeres elvégzését
követően van lehetőség. Szük-
séges hangsúlyozni, hogy a
magyar pontrendszer nem ter-
jed ki valamennyi jogsértő köz-
lekedési magatartásra, mert
hatálya alá kizárólag a közúti
közlekedés biztonságára foko-
zott veszélyt jelentő,
ill. a nagy gyakoriság-
gal előforduló sza-
bálysértések tartoz-
nak. Az új szabályo-
zás 2001. évi beveze-
tését rendkívüli érdek-
lődés kísérte, s visz-
szatartó hatása az el-
ső hónapokban kifeje-
zetten érezhető volt. A
pontrendszer hatálya
alá a kezdetekben 6
közlekedés körében
előforduló bűncselek-
mény, valamint 15
közlekedési szabály-

sértés tartozott. A bűncselek-
mények (járművezetés ittas, ill.
bódult állapotban, cserbenha-
gyás, közúti baleset gondatlan
okozása stb.) elkövetésekor –
a gondatlan, vagy szándékos
elkövetéstől függően – a jár-
művezető 4-7 pontot, a sza-
bálysértés esetén pedig mind-
össze 1 pontot kapott.

Fennállása alatt a pontrend-
szer eddig három jelentős mó-
dosításon esett át.

A kezdeti változat hiányossá-
gaiból okulva, a hatékonyság
fokozása érdekében első íz-
ben 2004. április 04-i hatállyal
változtak meg az előírások. 
Az átfogó módosítás során:
megemelkedtek az egyes sza-
bálysértésekhez rendelt pont-
határok (max. 3 pontra), meg-
teremtődött a differenciált
pontkiszabás lehetősége a
közlekedési szabálysértések
vonatkozásában (1-3 pont kö-
zött), nyolc új szabálysértés
került a pontrendszer hatálya
alá, míg négy korábbi (ritkán
előforduló magatartás) mellő-
zésre került. A módosítás a
pontrendszer szigorítását
eredményezte, ugyanakkor a
megreformált rendszer még
mindig nem felelt meg az elvá-
rásoknak, mert hatékonysága
továbbra sem érte el a kívánt
szintet. A hatékonyság hiányát
hitelesen érzékelteti, hogy a
pontrendszer működésének

első hat évében, 2006. de-
cember 31-ig mindössze 330
fő érte el a vezetői engedély
visszavonását eredményező
18 pontot, ugyanakkor közútja-
inkon a járművezetői magatar-
tás eldurvulása egyre nagyobb
aggodalomra adott okot. 

A fentiek szükségszerűen a
közúti közlekedési előéleti
pontrendszer további szigorí-
tásához vezettek, s a megfele-
lő szakmai egyeztetéseket kö-
vetően az újabb módosítások
2008. január 01-jén léptek ha-
tályba.

A 2008-as szabályozás két
leglényegesebb eleme, hogy:
valamennyi érintett bűncselek-
mény és szabálysértés vonat-
kozásában emelkedett a pon-
tok száma (egy kivétellel), s bő-
vült a pontrendszer hatálya,
mely a korábbi 19 helyett már
26 szabálysértési tényállásra
terjedt ki. A bűncselekmények-
hez rendelt pontok száma egy-
ségesen két ponttal emelke-
dett (a gondatlanságból elkö-
vetettek 4-ről 6-ra, a szándéko-
san elkövetett bűncselekmé-
nyek pedig 7-ről 9 pontra), míg
a szabálysértésekhez rendelt
pontok száma – a cselekmény
súlyosságától és gyakoriságá-
tól függően – 1 és 5 pont kö-
zött változik. A szabálysértési
tényállások bővítése egyrészt
új jogsértő magatartások be-
vezetésével, másrészt pedig
az előző, 2004. évi módosítás
során törölt néhány tényállási
elem visszaállításával történt
meg. A bővítés következtében
a közterület-felügyelet által
helyszíni bírságolható szabály-
sértések is bekerültek a pont-
rendszer hatálya alá, mert
2008. január 01-jétől a már a
közterület-felügyelet is pontot
szab ki a meghatározott sza-

6

A parasztbácsi Velencébe utazik. Mikor hazaér, meséli otthon a
szomszédoknak: – Rettenetes, milyen könnyelmûek ezek a velen-
ceiek! Árvíz van a városukban, õk meg csak énekelnek…

* * *
A cowboy sorsjegyeket árul az ivóban, egyetlen nyeremény van,

a lova. Másnap a szerencsés nyertes megy felvenni a nyereményt. 
– De hiszen ez a ló döglött! – mondja felháborodva.
– Hát ez bizony igaz, visszaadom a sorsjegyed árát.
– És mi lesz a többiek pénzével?
– Õk nem nyertek…

* * *
Azt mondja a strandon a feleség a férjének: 
– Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az

úszómester mentett ki.
– Tudom, az elõbb volt itt bocsánatot kérni…

Büntetőpontok a közlekedésben

Elévülés három év
Több tévhit is tetten érhető a mindennapi életben a közúti közlekedési előéleti pont-
rendszerről. Kihirdetése óta többször is változott a jogszabály, és úgy tűnik, nem min-
denki kísérte figyelemmel ezen módosulásokat. Összeállításukban igyekszünk minden
fontos tudnivalóra felhívni olvasóink figyelmét. Bízunk benne, lesznek, akik hasznos
információkra lelnek soraink között.
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bálysértések elkövetése ese-
tén. 

Változtak a „halmazati” elkö-
vetés szabályai is, amikor egy
eljárásban több szabálysze-
gést együtt bírálnak el (pl. a se-
bességtúllépést elkövető jár-
művezető nem használta a biz-
tonsági övet). Az új szabályo-
zás alapján a meghatározott
bűncselekmények közül a leg-
magasabb pontszámmal járó
bűncselekményhez rendelt
pontszámot 4 ponttal kell nö-
velni, míg szabálysértéseknél
a legmagasabb pontszámmal
járó szabálysértéshez tartozó
pontértéket a kevésbé súlyos
szabálysértés pontjainak felé-
vel kell növelni.  „Töredék pont-
szám” nem létezhet, azaz hal-
mazati elkövetéskor a páratlan
szám felezéséből adódóan a
törtszámot (pl. 3 pont fele a
1,5 lenne) felfelé kell kerekíte-
ni. Új elem a szabályozásban,
hogy a pontrendszer hatálya
ma már nem csak a magyar ha-
tóság által kiállított vezetői en-
gedélyre, hanem az annak
alapján a külföldi hatóság által
kiállított járművezetésre vonat-
kozó okmányra is kiterjed. Ez a
módosítás különösen a kül-
földön élő, vagy tartósan ott
dolgozó személyeket érinti. Lé-
nyegi változás történt az előé-
leti pontok „elévülése” tekinte-
tében is, mert az eddigi 2 év
helyett ma már 3 év összegyűj-
tött pontjai vezethetnek a veze-
tői engedély ideiglenes vissza-
vonására (18 pont elérése
esetén). A járművezető a ka-
pott pontok számáról az eljáró
hatóság által hozott határozat-
ban, tudomásul vett helyszíni
bírság esetén pedig az általa
aláírt elismervényben értesül.
Amennyiben a határozat tartal-
ma az eljárás további meneté-
ben megváltozik és ez a koráb-
ban meghatározott pontszá-
mot is érinti, továbbá a helyszí-
nen az elkövetőt a pontok szá-
máról tévesen tájékoztatták,
abban az esetben a pontszám
módosításáról a járművezetőt
értesítik. Módosult az ún. „ér-
tesítési ponthatár” szabályozá-
sa is. A jelenleg hatályos sza-
bályozás szerint 12 pont eléré-
se esetén a Nyilvántartó értesí-
tést küld a gépjárművezetőnek
a pontjai számáról, s egyben
tájékoztatja őt a felső pontha-
tár elérésének következménye-
iről, továbbá arról, hogy önkén-

tes utánképzésen való részvé-
tellel lehetőség van a pont-
szám csökkentésére.

A pontcsökkentés szabályai
is szigorodtak. Az értesítési
ponthatárig, azaz 12 pontig 9
ponttal, 13 és 17 pont között
pedig 6 ponttal lehet csökken-
teni a már megszerzett pontok
számát. Fontos tudni ugyanak-
kor, hogy a pontszám önkén-
tes utánképzés által egy éven
belül mindössze egyetlen alka-
lommal csökkenthető.

Nem árt tudni, hogy évente
egy alkalommal az Okmányiro-

dában bárki térítésmentesen
lekérheti a saját büntetőpont-
jainak számát.

A közúti közlekedési előéleti
pontrendszer jelenlegi szigorí-
tása által a hazai jogalkotók és
közlekedésbiztonsági szakem-
berek reményei szerint a ko-
rábbiaknál jóval hatékonyabb
szabályozás valósul meg. A ve-
zetői engedély elveszítésének
fenyegetettsége reálisabbá vá-
lik azzal, hogy az eddigi hat he-
lyett már négy kiemelt közleke-
dési szabálysértés elkövetése
automatikusan a vezetői enge-

dély ideiglenes visszavonását
vonja maga után. Számos eu-
rópai ország gyakorlata igazol-
ja a pontrendszer hosszú tá-
von is érzékelhető preventív
hatását. Egy hatékony pont-
rendszer a járművezetők tuda-
tának és magatartásának ked-
vező irányú változtatásával ké-
pes hozzájárulni ahhoz, hogy
lehetőség szerint minden köz-
lekedő épségben és egész-
ségben érjen el az úti céljához.

(Táblázatunkban a hatályos
pontrendszer értékei olvasha-
tók.) k.z.t. 
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Közúti közlekedésünk szabá-
lyait az 1/1975. (II.5.) KPM-
BM együttes rendelet (közis-
mert néven: KRESZ) tartal-
mazza. Az egyes közlekedési
szabályok megszegése szank-
ciót von maga után, amely az
elkövetett cselekmény tárgyi
súlyától, veszélyességétől, ill.
eredményétől függően a bün-
tető, vagy a szabálysértési jog
hatálya alá tartozik. Van azon-
ban egy olyan speciális jogin-
tézmény, amely nem konkrét
szankciókkal (pénzbüntetés,
vezetői engedély visszavonása
stb.), hanem egészen más mó-
don, a járművezetők magatar-
tásának befolyásolása útján tö-
rekszik közúti közlekedésün-
ket biztonságosabbá tenni: ez
az intézmény a pontrendszer.

Magyarországon a közúti
közlekedési előéleti pontrend-
szerről szóló jogszabályok
(2000. évi CXXVIII. törvény, va-
lamint a végrehajtására kiadott
236/2000. Kormányrendelet)
2001. január 01-jén léptek ha-
tályba. A pontrendszer megal-
kotásával a jogalkotók kettős
célt tűztek ki: a gépjárműveze-
tők önkéntes jogkövető maga-
tartásának erősítésével kíván-
ták a közúti közlekedés bizton-
ságának javítását elérni. A sza-
bályozás alapvető célja, hogy a
szándékos közlekedési sza-
bályszegések rendszeres elkö-
vetőit – egy objektív, előre lát-
ható „figyelmeztetési” sziszté-
ma alkalmazásával – közleke-
dési magatartásuk megváltoz-
tatására ösztönözni.

A pontrendszer már évtize-
dek óta elterjedt és bevált
nemzetközi gyakorlat a közle-
kedésbiztonság kedvező irá-
nyú befolyásolására. Napjaink-
ban az Európai Unió több mint
20 tagállamában sikerrel alkal-
mazzák ezt az országonként
eltérő sajátosságokat felmuta-
tó jogintézményt. Az ezredfor-
duló idején a pontrendszer
magyarországi bevezetésének
gondolata nem volt újszerű, hi-

szen szükségszerűsége mint-
egy két évtizeddel korábban –
a 80-as évek közepén – már
felmerült, hivatalos program-
ként pedig első ízben a Kor-
mány 2002/1992. határozatá-
ban jelent meg. A pontrend-
szer megvalósításának előké-
születei – a nemzetközi tapasz-
talatok figyelembevételével – a
’90-es évek közepén kezdőd-
tek meg, bevezetésére azon-
ban 2001-re teremtődtek meg
a technikai és egyéb feltéte-
lek.

Hazánkban a kontinensün-
kön leginkább elterjedt „pont-
szerző” jellegű pontrendszer
működik. Ennek lényege, hogy
a jogszabályban meghatáro-
zott közlekedési szabálysze-
gés(ek) elkövetéséhez a jog-
szabály automatikusan előéleti
pont(ok) hozzáadásáról ren-
delkezik, s a törvényben meg-
határozott maximális pontszám
– 18 pont – elérése esetén a
vezetői engedély ideiglenes
visszavonására kerül sor.

A vezetői engedélyt hat hó-
nap időtartamra vonják vissza,
s visszaszerzésére utánképző
tanfolyam sikeres elvégzését
követően van lehetőség. Szük-
séges hangsúlyozni, hogy a
magyar pontrendszer nem ter-
jed ki valamennyi jogsértő köz-
lekedési magatartásra, mert
hatálya alá kizárólag a közúti
közlekedés biztonságára foko-
zott veszélyt jelentő,
ill. a nagy gyakoriság-
gal előforduló sza-
bálysértések tartoz-
nak. Az új szabályo-
zás 2001. évi beveze-
tését rendkívüli érdek-
lődés kísérte, s visz-
szatartó hatása az el-
ső hónapokban kifeje-
zetten érezhető volt. A
pontrendszer hatálya
alá a kezdetekben 6
közlekedés körében
előforduló bűncselek-
mény, valamint 15
közlekedési szabály-

sértés tartozott. A bűncselek-
mények (járművezetés ittas, ill.
bódult állapotban, cserbenha-
gyás, közúti baleset gondatlan
okozása stb.) elkövetésekor –
a gondatlan, vagy szándékos
elkövetéstől függően – a jár-
művezető 4-7 pontot, a sza-
bálysértés esetén pedig mind-
össze 1 pontot kapott.

Fennállása alatt a pontrend-
szer eddig három jelentős mó-
dosításon esett át.

A kezdeti változat hiányossá-
gaiból okulva, a hatékonyság
fokozása érdekében első íz-
ben 2004. április 04-i hatállyal
változtak meg az előírások. 
Az átfogó módosítás során:
megemelkedtek az egyes sza-
bálysértésekhez rendelt pont-
határok (max. 3 pontra), meg-
teremtődött a differenciált
pontkiszabás lehetősége a
közlekedési szabálysértések
vonatkozásában (1-3 pont kö-
zött), nyolc új szabálysértés
került a pontrendszer hatálya
alá, míg négy korábbi (ritkán
előforduló magatartás) mellő-
zésre került. A módosítás a
pontrendszer szigorítását
eredményezte, ugyanakkor a
megreformált rendszer még
mindig nem felelt meg az elvá-
rásoknak, mert hatékonysága
továbbra sem érte el a kívánt
szintet. A hatékonyság hiányát
hitelesen érzékelteti, hogy a
pontrendszer működésének

első hat évében, 2006. de-
cember 31-ig mindössze 330
fő érte el a vezetői engedély
visszavonását eredményező
18 pontot, ugyanakkor közútja-
inkon a járművezetői magatar-
tás eldurvulása egyre nagyobb
aggodalomra adott okot. 

A fentiek szükségszerűen a
közúti közlekedési előéleti
pontrendszer további szigorí-
tásához vezettek, s a megfele-
lő szakmai egyeztetéseket kö-
vetően az újabb módosítások
2008. január 01-jén léptek ha-
tályba.

A 2008-as szabályozás két
leglényegesebb eleme, hogy:
valamennyi érintett bűncselek-
mény és szabálysértés vonat-
kozásában emelkedett a pon-
tok száma (egy kivétellel), s bő-
vült a pontrendszer hatálya,
mely a korábbi 19 helyett már
26 szabálysértési tényállásra
terjedt ki. A bűncselekmények-
hez rendelt pontok száma egy-
ségesen két ponttal emelke-
dett (a gondatlanságból elkö-
vetettek 4-ről 6-ra, a szándéko-
san elkövetett bűncselekmé-
nyek pedig 7-ről 9 pontra), míg
a szabálysértésekhez rendelt
pontok száma – a cselekmény
súlyosságától és gyakoriságá-
tól függően – 1 és 5 pont kö-
zött változik. A szabálysértési
tényállások bővítése egyrészt
új jogsértő magatartások be-
vezetésével, másrészt pedig
az előző, 2004. évi módosítás
során törölt néhány tényállási
elem visszaállításával történt
meg. A bővítés következtében
a közterület-felügyelet által
helyszíni bírságolható szabály-
sértések is bekerültek a pont-
rendszer hatálya alá, mert
2008. január 01-jétől a már a
közterület-felügyelet is pontot
szab ki a meghatározott sza-

6

A parasztbácsi Velencébe utazik. Mikor hazaér, meséli otthon a
szomszédoknak: – Rettenetes, milyen könnyelmûek ezek a velen-
ceiek! Árvíz van a városukban, õk meg csak énekelnek…

* * *
A cowboy sorsjegyeket árul az ivóban, egyetlen nyeremény van,

a lova. Másnap a szerencsés nyertes megy felvenni a nyereményt. 
– De hiszen ez a ló döglött! – mondja felháborodva.
– Hát ez bizony igaz, visszaadom a sorsjegyed árát.
– És mi lesz a többiek pénzével?
– Õk nem nyertek…

* * *
Azt mondja a strandon a feleség a férjének: 
– Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az

úszómester mentett ki.
– Tudom, az elõbb volt itt bocsánatot kérni…

Büntetőpontok a közlekedésben

Elévülés három év
Több tévhit is tetten érhető a mindennapi életben a közúti közlekedési előéleti pont-
rendszerről. Kihirdetése óta többször is változott a jogszabály, és úgy tűnik, nem min-
denki kísérte figyelemmel ezen módosulásokat. Összeállításukban igyekszünk minden
fontos tudnivalóra felhívni olvasóink figyelmét. Bízunk benne, lesznek, akik hasznos
információkra lelnek soraink között.
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bálysértések elkövetése ese-
tén. 

Változtak a „halmazati” elkö-
vetés szabályai is, amikor egy
eljárásban több szabálysze-
gést együtt bírálnak el (pl. a se-
bességtúllépést elkövető jár-
művezető nem használta a biz-
tonsági övet). Az új szabályo-
zás alapján a meghatározott
bűncselekmények közül a leg-
magasabb pontszámmal járó
bűncselekményhez rendelt
pontszámot 4 ponttal kell nö-
velni, míg szabálysértéseknél
a legmagasabb pontszámmal
járó szabálysértéshez tartozó
pontértéket a kevésbé súlyos
szabálysértés pontjainak felé-
vel kell növelni.  „Töredék pont-
szám” nem létezhet, azaz hal-
mazati elkövetéskor a páratlan
szám felezéséből adódóan a
törtszámot (pl. 3 pont fele a
1,5 lenne) felfelé kell kerekíte-
ni. Új elem a szabályozásban,
hogy a pontrendszer hatálya
ma már nem csak a magyar ha-
tóság által kiállított vezetői en-
gedélyre, hanem az annak
alapján a külföldi hatóság által
kiállított járművezetésre vonat-
kozó okmányra is kiterjed. Ez a
módosítás különösen a kül-
földön élő, vagy tartósan ott
dolgozó személyeket érinti. Lé-
nyegi változás történt az előé-
leti pontok „elévülése” tekinte-
tében is, mert az eddigi 2 év
helyett ma már 3 év összegyűj-
tött pontjai vezethetnek a veze-
tői engedély ideiglenes vissza-
vonására (18 pont elérése
esetén). A járművezető a ka-
pott pontok számáról az eljáró
hatóság által hozott határozat-
ban, tudomásul vett helyszíni
bírság esetén pedig az általa
aláírt elismervényben értesül.
Amennyiben a határozat tartal-
ma az eljárás további meneté-
ben megváltozik és ez a koráb-
ban meghatározott pontszá-
mot is érinti, továbbá a helyszí-
nen az elkövetőt a pontok szá-
máról tévesen tájékoztatták,
abban az esetben a pontszám
módosításáról a járművezetőt
értesítik. Módosult az ún. „ér-
tesítési ponthatár” szabályozá-
sa is. A jelenleg hatályos sza-
bályozás szerint 12 pont eléré-
se esetén a Nyilvántartó értesí-
tést küld a gépjárművezetőnek
a pontjai számáról, s egyben
tájékoztatja őt a felső pontha-
tár elérésének következménye-
iről, továbbá arról, hogy önkén-

tes utánképzésen való részvé-
tellel lehetőség van a pont-
szám csökkentésére.

A pontcsökkentés szabályai
is szigorodtak. Az értesítési
ponthatárig, azaz 12 pontig 9
ponttal, 13 és 17 pont között
pedig 6 ponttal lehet csökken-
teni a már megszerzett pontok
számát. Fontos tudni ugyanak-
kor, hogy a pontszám önkén-
tes utánképzés által egy éven
belül mindössze egyetlen alka-
lommal csökkenthető.

Nem árt tudni, hogy évente
egy alkalommal az Okmányiro-

dában bárki térítésmentesen
lekérheti a saját büntetőpont-
jainak számát.

A közúti közlekedési előéleti
pontrendszer jelenlegi szigorí-
tása által a hazai jogalkotók és
közlekedésbiztonsági szakem-
berek reményei szerint a ko-
rábbiaknál jóval hatékonyabb
szabályozás valósul meg. A ve-
zetői engedély elveszítésének
fenyegetettsége reálisabbá vá-
lik azzal, hogy az eddigi hat he-
lyett már négy kiemelt közleke-
dési szabálysértés elkövetése
automatikusan a vezetői enge-

dély ideiglenes visszavonását
vonja maga után. Számos eu-
rópai ország gyakorlata igazol-
ja a pontrendszer hosszú tá-
von is érzékelhető preventív
hatását. Egy hatékony pont-
rendszer a járművezetők tuda-
tának és magatartásának ked-
vező irányú változtatásával ké-
pes hozzájárulni ahhoz, hogy
lehetőség szerint minden köz-
lekedő épségben és egész-
ségben érjen el az úti céljához.

(Táblázatunkban a hatályos
pontrendszer értékei olvasha-
tók.) k.z.t. 

Elõéleti pontok táblázataElõéleti pontok táblázata
A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése . . . . . . . . . . . . . .8
A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása  . . . . . . . . . . . . .3
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül  . . . . . . . . . . .5
A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása (könnyű testi sértés okozása esetén)  . . . . . . . . . . . .6
A megengedett legnagyobb sebesség túllépése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6-8
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Az autópálya leállósávján történő haladás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Bekanyarodási szabályok megsértése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autóúton, autópályán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, 
kormányberendezés esetében  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Cserbenhagyás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése 
más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése 
engedéllyel nem rendelkező részére)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Irányjelzés szabályainak megszegése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ittas vezetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Járművezetés az eltiltás tartama alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Járművezetés ittas, vagy bódult állapotban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Járművezetés tiltott átengedése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Jobbra tartási kötelezettség megsértése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Közúti baleset okozása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Közúti veszélyeztetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Megállás az autópálya úttestén és leállósávján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt, kerékpársávon, 
útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék, vagy jelzőtábla 
észlelését akadályozza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 
5 m-es távolságon belül  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban  . . .6
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés - csak halmazatként 
alkalmazható) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ujtaxi.qxd  6/15/16 09:20  Page 7



8

• Mielőtt a bevezetőben említett fejlesztésre rátérnénk, te-
gyünk egy rövid kitérőt a City belső ügyei irányába. Miután
a szövetkezetnek több mint 400 aktív taxis tulajdonosa
van, akiknek véleménye, javaslata, ötlete a szakma többi
résztvevőjét is érdekelheti, a nemrég lezajlott közgyűlésről
kérdezlek. Mit érdemes kiemelni az egész napos program-
ból? 
• Szövetkezetünk életében kiemelten fontosak ezek az ese-
mények, ahol a tagság és a vezetőség a közös ügyeket meg-
vitatja és szükség esetén döntéseket hoz. A legutóbb lezaj-
lott közgyűlés elsődlegesen a tavalyi pénzügyi mérlegünk el-
fogadását tűzte napirendre. Ennek évente történő megtartá-
sát jogszabályok írják elő. Most is ez történt. A vezetőség és
a különféle területek vezetői beszámoltak az elmúlt évben
általuk végzett munkáról, majd a megjelentek meggyőző fö-
lénnyel elfogadták a tájékoztatókat. Ezt követően a napi
gondok, az Etikai Szabályzat átvétele és a lejárt mandátu-
mok okán a tisztségviselő-választás került még napirendre.
Rozgics István vezetőtársamnak 6 év után lejárt a megbíza-
tása, és a tagság új vezetőségi tagot választott Bodnár
László személyében. Ő régebben több évig az Etikai Bi-
zottságot vezette, így egy jól ismert arc a City Taxiban. Mun-
kájához innen is sok sikert kívánok.

Itt is szeretném megköszönni Rozgics úr áldozatos munkáját.  
• A Citynél, a többi társaságtól eltérően, az utóbbi években nem volt
éves szemle. Mégis visszahozzátok a rendszeres kontrollt. Miért?
• Ezt azért javasoltam a Tagságnak, mert úgy hiszem, az Etikai Bi-
zottság és a vezetőség szeme, kritikája jó hatással van a kollégákra.
Évente legalább egy alkalommal az autó tisztaságának, felszereltsé-
gének, a reklámanyagok meglétének és a taxizáshoz szükséges pa-
pírok ellenőrzésének meg kell történnie. Ez feltétele a hibátlan szol-
gáltatásnak. Tagjaink többsége is hasonlóan látja a kérdést. Több a
pozitívuma egy ilyen szemlének, mint a negatívuma. A nagy többség
szerint ez egy megtérülő befektetés, amivel igazoljuk a piacon elfog-
lalt pozíciónkat. Egyébként a Citynél korábban úttörőként meghono-
sított szemle csak egy átmeneti időre szünetelt. Egyrészt a 4-es met-
ró átadását követően a Vahot utcai nagy parkoló megtelt, ellehetetle-
nítve az évek óta helyben megtartott rendezést. Másrészt a BKK ala-
pos szemléje, plusz vizsgája miatt úgy hittük, hogy a korábban meg-
szokott kontroll talán már nem szükséges. Most változott a helyzet,
és az éves szemlerendszert visszaállítjuk.
• A fuvarszám a Citynél is visszaesett. Sokak szerint az ok az enge-
dély nélkül egyre nagyobb számban szolgáltató áltaxisokban kere-
sendő. Van megoldás? 
• Sajnos a piac hatásait mi is érezzük. Bizonyos időszakokban való-
ban fuvarszám-visszaesést érzékelünk, mellyel szemben visszatérő-

en előfordul a jelentős fuvarbőség is. A csökkenés
általában nyáron megszokott. Ám a helyzetet to-
vább rontják az engedély nélküli szolgáltatók. Tevé-
kenységük ma már olyan mértéket öltött, hogy a
nagy cégek is megérzik működésüket. Az éjszaká-
ban már-már tragikus a helyzet. A szórakozóhelye-
ken, elsősorban a bulinegyed környékén, normál
időjárási körülmények időszakában nagyon meg-
csappant a legális taxit rendelők száma. A korábbi
megrendelések áttolódtak az engedély nélkül szol-
gáltatókhoz. Ha leesik pár csepp eső, és az illegá-
lis ágazatban elindítják a tarifaszorzókat, akkor újra
minket rendelnek az „innovativitást igénylő” meg-

rendelők. Tudják, hogy nálunk
nincsenek kisbetűs csapdák
a tarifa alkalmazásban, ezért
a „drágább” az olcsóbb! Ta-
lán a helyzet a júniusi parla-
menti döntést követően válto-
zik, majd meglátjuk. Ami biz-
tató, hogy a nyári időszakban
a Gold Beer Fest, a Formula1
és a Sziget továbbra is mun-
kát biztosít majd citys kollégá-
inknak. A szeptember-októbe-
ri időszaktól egyébként sem
szoktunk már félni. Amivel mi
szövetkezetként reagálunk a
kialakult helyzetre az, hogy a
korábbi időben közgyűlési ha-
tározatban engedélyezett lét-
számmaximumot most vissza-
csökkentjük. Kizárólag delegá-
lási joggal veszünk fel kollégá-
kat, így a természetes fogyás
miatt előbb-utóbb egészsége-
sebb fuvarszám-létszám arányt
kívánunk kialakítani. Talán en-
nyit dióhéjban a májusi közgyű-
lésről. 
• Akkor térjünk át a Budapest

Taxival közös fejlesztésetekre. Ami talán szokatlan, de tény, nem el-
sőként mutattátok be az új applikációtokat. Ebben több cég is meg-
előzte a Cityt. Sőt, a közös fejlesztés másik szereplője tartott már ko-
rábban is sajtótájékoztatót az applikációról. Muszáj volt ennyit várni,
vagy egyszerűen lemaradtatok?
• Önkritikusan el kell mondanom, hogy ráültünk a korábbi fejleszté-
sünkre. Mi ugyanis évekkel a jelenleg népszerűsített, ám ennek elle-
nére törvénytelenül használt applikációk megjelenése előtt, már ren-
delkeztünk egy akkor még korszerű, megrendelőinknek kifejlesztett,
okostelefonon is elérhető applikációval és a hozzá tartozó internetes
felülettel. Ezt a Funzine rendezvényszervező cég oldaláról lehetett le-
tölteni. Tény, hogy a mai, minden igényt kielégítő felületekkel össze-
hasonlítva ez már korszerűtlenné vált, és az ismertsége koránt sem
volt akkora, mit a mostani applikációknak. Ezek hallatlan népszerű-
ségét egyébként akár meg is köszönhetjük az engedély nélkül szol-
gáltatóknak. Hiszen annyira teret nyertek, akkora publicitást kaptak az
ilyen módon történő taxirendelések, hogy nem is tudtunk mást tenni,
mint ebbe az irányba fejleszteni. Tény az is, hogy jó néhány cég való-
ban megelőzött minket e téren. Viszont, ha már késlekedtünk, akkor
szerettük volna ezt a magunk javára fordítani, és a többiek tapasztala-
tát felhasználva, az elvárható legjobb fejlesztést megvalósítani. Ebbe
a projektbe nagy szerencsénkre bekapcsolódott a MasterCard is egy
újfajta fizetési megoldással, és egy, a bevezetési időszakhoz kapcsolt

Május végén szokatlan dolog történt Budapesten. Ugyanis két fővárosi taxi-
cég, a Budapest Taxi és a City Taxi, közös fejlesztésben megvalósult taxiren-
delő applikációját mutatta be a sajtó képviselőinek. Ilyet rég látott, ha egyál-
talán látott, ez a sokfelől szorongatott ágazat. Pedig az összefogás egy ko-
moly, és igen költséges fejlesztésben eléggé kézenfekvő megoldás, ám eddig
mégsem éltek vele. Változik a világ. A tájékoztatón bejelentették: mindkét
cégnél letölthetővé vált androidra, iOS-re és korlátozott funkciókkal
Windowsra is a megújult, minden igényt kielégítő applikáció. Továbbá kiderült
az is, hogy a megrendelők a fuvar végén akár a mobiljukkal is fizethetnek. A
tájékoztatón a fejlesztésben érintett Budapest Taxi, a City Taxi, a MasterCard,
a Qualysoft, és a SeE Enterprise képviselői adtak választ a felmerülő kérdé-
sekre. Ahogy elhangzott, a két fővárosi taxicég összefogása „…a taxis szak-
ma egységességét kívánja jelezni, valamint szimbolizálja a társaságok innová-
ciók iránti elkötelezettségét.” A City Taxi Szövetkezet
közgyűléséről és a sajtótájékoztatón bemutatott fejlesz-
tés részleteiről a szövetkezet elnökét, Tamás Miklóst
kérdeztük:

Már mobillal is lehet fizetni

Népszerű az új applikáció a Citynél

Folytatás a 10. oldalon
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Átfogó változtatást javasol a Kamara
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési Osztály Taxis
Szakmai Kollégiuma a „tisztességes taxis vállalkozók és minden utas
érdekében” azzal a kéréssel fordult a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériumhoz (igen, még volt „saját” minisztériuma a közlekedés-
nek!), illetve annak vezetőjéhez, hogy saját jogkörénél fogva segítsen
a rendteremtésben. A mellékelt javaslat a kamara véleménye szerint
alkalmas lehet arra, hogy fővárosi és országos szinten kiszűrhetőek
legyenek a taxitevékenység végzésére alkalmatlanok, és európai
szintre emelkedjen a szolgáltatás színvonala. Néhány fontosabb pont
a javaslatból:

• A létszám szabályozása
• Erkölcsi bizonyítvány évenkénti ellenőrzése
• Köztartozás-mentesség évenkénti ellenőrzése
• Alkalmazottak bejelentésének ellenőrzése
• A taxiszolgáltatásra alkalmas gépkocsik legkisebb méretének

meghatározása
• További engedélyek kiadásának szüneteltetése, amíg a létszám

nem csökken a megfelelő szintre (drosztférőhelyek számának há-
romszorosa)

• A szükséges létszám elérését követően a taxiengedélyek licenc-
rendszerének kidolgozása

• A taxiállomások használatának folyamatos biztosítása („foglalt”
drosztok)

• Fix tarifa meghatározása
• A tarifa meghatározása „szakbizottság” által, melynek tagjai az

önkormányzat, a kamara, a taxis érdekképviselet és a fogyasztó-
védelem képviselői

• Az ellenőrzés egy kézbe koncentrálása (közlekedés-felügyelet,
önkormányzat, fogyasztóvédelem, droszt kht., kamara, érdekkép-
viseletek)

• Folyamatos, 24 órás ellenőri jelenlét
• Szabálysértés esetén ne a taxiengedély, hanem a taxivezetői en-

gedély kerüljön visszavonásra, hogy a konkrét elkövetőt sújtsa a
szankció

• Panasziroda felállítása
Néhány javaslat napjainkra már teret nyert, de a többi 10 éve beveze-
tésre vár…

Amikor még a bicikliváz is a régi volt…
Az áldott emlékezetű Demeter Misi írásából egy rövid részlet:

„A József körúton, a mai Varrógép-szaküzlet helyén volt a Láng Ja-
kab és Fiai kerékpár-szaküzlet. Annak a kirakatában volt egy csoda-
bicikli. Azon volt minden, ami kell. Csengő, duda, macskaszem, ko-
ca, láncvédő, és így tovább. Első látásra beleszerettem. Volt spórolt
pénzem locsolásból és betlehemezésből. Megvettem. Gyönyörű volt.
A lány is, akivel éppen jártam. Első utam hozzá vezetett. Fütyültem
egyezményes jelünket, a Francia Világhíradó első taktusait és a lány
rohant le. Az esti félhomályban megcsodálta a bringát, és teljesen el-
olvadt, amikor felajánlottam, hogy üljön föl elém a vázra, viszem egy
kört a téren. Felült, és mentünk, mit mentünk, száguldottunk, ő is és
én is nagyon élveztük az utat. Büszkén kapcsoltam be a dinamót,
hogy reflektorral megvilágítsam a Tivadar utcát. 

Késő volt már, és haza kellett vinnem a lányt. Leugrott, adott egy
csókot és szégyenlősen elfutott, de a kapuból még visszanézett.
Majd visszajött, és egy olyat bedörgölt, hogy azóta is rosszul hallok a
bal fülemre. – Mi bajod van? – kérdeztem fájó arcomat simogatva. A
lány hangja kiábrándítóan érdes volt, mintha csak az anyját hallanám:
– Még kérdezed, te szemét? Idejössz, felültetsz a vázra, megyünk
négy kört, aztán leszállok, és csak most látom, hogy női biciklid van!

Én is odanézek, és látom, hogy tényleg női bringát vettem.  De hát
akkor min ült a lány…?!”

Erről írt a Taxisok Világa 2006 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1996 áprilisában

20 éve történt

befejeződött a további 365 automata fix kame-
ra telepítése a közúthálózat 132 olyan pontjá-
ra, amelyet a közlekedésbiztonsági szakembe-
rek balesetveszélyesnek ítéltek meg. A telepí-
tett ellenőrzési pontokat a központi közleke-
désbiztonsági automatizált feldolgozó és in-
formációs rendszer (KAFIR) köti össze az
olyan kiszolgáló alrendszerekkel, mint a gép-
jármű-nyilvántartás vagy a körözési adatbázis.
A telepített kamerák pontos helyét bárki meg-
tekintheti a www.police.hu oldalon.

Magazinunkban többször foglalkoztunk a
rendszer teszteredményeivel, hiányosságaival.
Szerkesztőségünkbe érkezett számos kérdés
a taxisoktól, amelyre igyekeztünk a megfelelő
válaszokat beszerezni.

Az egyik ilyen kérdés úgy hangzik: a műsze-
rek milyen távolságból képesek hatékonyan
funkcionálni? Nos, valós az az információ, mi-
szerint akár 1,8 kilométer távolságból is képes
a gyorshajtást „befogni” a sebességmérő
rész. Azt azonban tudni kell, hogy a műszer
több részből áll. Ennek egyik alkotó eleme a
sebességmérő egység, amely a jelkibocsátás-
ból és annak visszaverődéséből állapítja meg
a bemért jármű sebességét. Ez az eszköz igen
távolról is képes a sebesség meghatározásra.
Vagyis akár 1800 méterről befogja a gyorsan
hajtó járművet, de ahhoz, hogy a felvételt fel le-
hessen használni, a kezelőnek folyamatosan a
járművön kell tartani az optikai szálkeresztet a
folyamatos mozgás mellett, ugyanis a kamera
mindössze 150 méterről képes felismerhető
képet rögzíteni a rendszámról. Ennek az infor-

mációnak birtokában kijelenthető, hogy ilyen
távolságból csak mobil eszközzel lehet sebes-
séget mérni, és csak olyan egyenes útszaka-
szon, ahol nem töri meg semmi a mérőjel útját.
Többsávos útszakaszon vagy kanyaroktól tűz-
delt részen a készülék nem használható.

A műszer egyébként arra is képes, hogy az
út mellett akár 100-200 méterrel beljebb terü-
letről végezzen mérést, azonban itt is az optikai
rész határozza meg ennek a lehetőségeit, ami
a 30-50 méternél nem tesz többet lehetővé.

Ugyancsak kérdésként fogalmazódott meg,
miszerint mennyire látnak be a kamerák az
utastérbe? Nem titok, hogy a rend éber őrei
alapvetően szemből szokták a VÉDA rend-
szert használni. Így a mobil ellenőrző egysé-
gek – tekintve, hogy az autó magasságával kö-
zel azonos szintben működnek – tökéletesen
belátnak az utastérbe. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az első üléseken helyet foglalók-
ról jól felismerhető képet tudnak rögzíteni. A
hátsó ülésen tartózkodókról azonban nem. Te-
hát, amennyiben a taxis nincs fuvarban, de biz-
tonsági övét nem csatolta be, nem lehet kétsé-
get kizáróan megállapítani, hogy a hátsó ülé-
sen – különösen a sofőr mögötti részen – ül-e
bárki is. Óberling József ezredes hozzátette:
Alapvetően a rendszer nyújtotta lehetősége-
ket nem kívánják a taxisokra „kihegyezni”.

A fixen telepített műszerek esetében, mivel
azok magasan az úttest fölött helyezkednek el,
korlátozott az utastérbe történő belátás is. Így
ezen kamerák látótere az első üléseken helyet
foglalókra korlátozódik.

A készülékkel lehetséges az elhaladó jármű
sebességének – hátulról történő – mérése is.
A hatótávolság megegyezik a szemből történő
rögzítésével. Annyiban azonban korlátozott az
utastérbe történő „belátás”, hogy a hátsó fej-
támlák jelentősen szűkítik a láthatóságot.

A VÉDA rendszer közvetlen kapcsolatban
áll az országos gépjármű-nyilvántartó rend-
szerrel, így ha valaki nem íratta át az autóját,
vagy nem valós forgalmi rendszámmal közle-
kedik, netán lejárt a műszaki vizsgája, a kame-
rák ezt is rögzítik. A felvételek szerint eljárhat-
nak a gépjármű tulajdonosával szemben. A
rendszer arra is képes, hogy a felvételek alap-
ján 3 dimenziós képet alkosson, amely alapján
felismeri az adott járművet is, rögzíti annak szí-
nét, így ha a nyilvántartástól eltérő értéket ta-
pasztal, jelzi azt is.

Célszerűnek látszik a KRESZ előírásait nyo-
matékosan betartani, mert a több száz fixen te-
lepített kamera és a mobil eszközök számos
szabálysértés rögzítésére alkalmasak.

Mint arról Óberling József ezredes magazi-
nunkat tájékoztatta: A műszerpark fejlesztésé-
re azért szánt a rendőrség jelentős összeget,
hogy eleget tudjon tenni a 2010-ben vállalt kö-
telezettségének. Tekintve, hogy a legtöbb ha-
lálos kimenetelű baleset a gyorshajtásra vezet-
hető vissza, így ennek visszaszorításával érhe-
tő el az 50 százalékos csökkenés 2020-ig. A
közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakembe-
rek bíznak benne, hogy VÉDA Közúti Intelli-
gens Kamerahálózat beváltja a hozzá fűzött re-
ményeket. k.z.t.
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• Mielőtt a bevezetőben említett fejlesztésre rátérnénk, te-
gyünk egy rövid kitérőt a City belső ügyei irányába. Miután
a szövetkezetnek több mint 400 aktív taxis tulajdonosa
van, akiknek véleménye, javaslata, ötlete a szakma többi
résztvevőjét is érdekelheti, a nemrég lezajlott közgyűlésről
kérdezlek. Mit érdemes kiemelni az egész napos program-
ból? 
• Szövetkezetünk életében kiemelten fontosak ezek az ese-
mények, ahol a tagság és a vezetőség a közös ügyeket meg-
vitatja és szükség esetén döntéseket hoz. A legutóbb lezaj-
lott közgyűlés elsődlegesen a tavalyi pénzügyi mérlegünk el-
fogadását tűzte napirendre. Ennek évente történő megtartá-
sát jogszabályok írják elő. Most is ez történt. A vezetőség és
a különféle területek vezetői beszámoltak az elmúlt évben
általuk végzett munkáról, majd a megjelentek meggyőző fö-
lénnyel elfogadták a tájékoztatókat. Ezt követően a napi
gondok, az Etikai Szabályzat átvétele és a lejárt mandátu-
mok okán a tisztségviselő-választás került még napirendre.
Rozgics István vezetőtársamnak 6 év után lejárt a megbíza-
tása, és a tagság új vezetőségi tagot választott Bodnár
László személyében. Ő régebben több évig az Etikai Bi-
zottságot vezette, így egy jól ismert arc a City Taxiban. Mun-
kájához innen is sok sikert kívánok.

Itt is szeretném megköszönni Rozgics úr áldozatos munkáját.  
• A Citynél, a többi társaságtól eltérően, az utóbbi években nem volt
éves szemle. Mégis visszahozzátok a rendszeres kontrollt. Miért?
• Ezt azért javasoltam a Tagságnak, mert úgy hiszem, az Etikai Bi-
zottság és a vezetőség szeme, kritikája jó hatással van a kollégákra.
Évente legalább egy alkalommal az autó tisztaságának, felszereltsé-
gének, a reklámanyagok meglétének és a taxizáshoz szükséges pa-
pírok ellenőrzésének meg kell történnie. Ez feltétele a hibátlan szol-
gáltatásnak. Tagjaink többsége is hasonlóan látja a kérdést. Több a
pozitívuma egy ilyen szemlének, mint a negatívuma. A nagy többség
szerint ez egy megtérülő befektetés, amivel igazoljuk a piacon elfog-
lalt pozíciónkat. Egyébként a Citynél korábban úttörőként meghono-
sított szemle csak egy átmeneti időre szünetelt. Egyrészt a 4-es met-
ró átadását követően a Vahot utcai nagy parkoló megtelt, ellehetetle-
nítve az évek óta helyben megtartott rendezést. Másrészt a BKK ala-
pos szemléje, plusz vizsgája miatt úgy hittük, hogy a korábban meg-
szokott kontroll talán már nem szükséges. Most változott a helyzet,
és az éves szemlerendszert visszaállítjuk.
• A fuvarszám a Citynél is visszaesett. Sokak szerint az ok az enge-
dély nélkül egyre nagyobb számban szolgáltató áltaxisokban kere-
sendő. Van megoldás? 
• Sajnos a piac hatásait mi is érezzük. Bizonyos időszakokban való-
ban fuvarszám-visszaesést érzékelünk, mellyel szemben visszatérő-

en előfordul a jelentős fuvarbőség is. A csökkenés
általában nyáron megszokott. Ám a helyzetet to-
vább rontják az engedély nélküli szolgáltatók. Tevé-
kenységük ma már olyan mértéket öltött, hogy a
nagy cégek is megérzik működésüket. Az éjszaká-
ban már-már tragikus a helyzet. A szórakozóhelye-
ken, elsősorban a bulinegyed környékén, normál
időjárási körülmények időszakában nagyon meg-
csappant a legális taxit rendelők száma. A korábbi
megrendelések áttolódtak az engedély nélkül szol-
gáltatókhoz. Ha leesik pár csepp eső, és az illegá-
lis ágazatban elindítják a tarifaszorzókat, akkor újra
minket rendelnek az „innovativitást igénylő” meg-

rendelők. Tudják, hogy nálunk
nincsenek kisbetűs csapdák
a tarifa alkalmazásban, ezért
a „drágább” az olcsóbb! Ta-
lán a helyzet a júniusi parla-
menti döntést követően válto-
zik, majd meglátjuk. Ami biz-
tató, hogy a nyári időszakban
a Gold Beer Fest, a Formula1
és a Sziget továbbra is mun-
kát biztosít majd citys kollégá-
inknak. A szeptember-októbe-
ri időszaktól egyébként sem
szoktunk már félni. Amivel mi
szövetkezetként reagálunk a
kialakult helyzetre az, hogy a
korábbi időben közgyűlési ha-
tározatban engedélyezett lét-
számmaximumot most vissza-
csökkentjük. Kizárólag delegá-
lási joggal veszünk fel kollégá-
kat, így a természetes fogyás
miatt előbb-utóbb egészsége-
sebb fuvarszám-létszám arányt
kívánunk kialakítani. Talán en-
nyit dióhéjban a májusi közgyű-
lésről. 
• Akkor térjünk át a Budapest

Taxival közös fejlesztésetekre. Ami talán szokatlan, de tény, nem el-
sőként mutattátok be az új applikációtokat. Ebben több cég is meg-
előzte a Cityt. Sőt, a közös fejlesztés másik szereplője tartott már ko-
rábban is sajtótájékoztatót az applikációról. Muszáj volt ennyit várni,
vagy egyszerűen lemaradtatok?
• Önkritikusan el kell mondanom, hogy ráültünk a korábbi fejleszté-
sünkre. Mi ugyanis évekkel a jelenleg népszerűsített, ám ennek elle-
nére törvénytelenül használt applikációk megjelenése előtt, már ren-
delkeztünk egy akkor még korszerű, megrendelőinknek kifejlesztett,
okostelefonon is elérhető applikációval és a hozzá tartozó internetes
felülettel. Ezt a Funzine rendezvényszervező cég oldaláról lehetett le-
tölteni. Tény, hogy a mai, minden igényt kielégítő felületekkel össze-
hasonlítva ez már korszerűtlenné vált, és az ismertsége koránt sem
volt akkora, mit a mostani applikációknak. Ezek hallatlan népszerű-
ségét egyébként akár meg is köszönhetjük az engedély nélkül szol-
gáltatóknak. Hiszen annyira teret nyertek, akkora publicitást kaptak az
ilyen módon történő taxirendelések, hogy nem is tudtunk mást tenni,
mint ebbe az irányba fejleszteni. Tény az is, hogy jó néhány cég való-
ban megelőzött minket e téren. Viszont, ha már késlekedtünk, akkor
szerettük volna ezt a magunk javára fordítani, és a többiek tapasztala-
tát felhasználva, az elvárható legjobb fejlesztést megvalósítani. Ebbe
a projektbe nagy szerencsénkre bekapcsolódott a MasterCard is egy
újfajta fizetési megoldással, és egy, a bevezetési időszakhoz kapcsolt

Május végén szokatlan dolog történt Budapesten. Ugyanis két fővárosi taxi-
cég, a Budapest Taxi és a City Taxi, közös fejlesztésben megvalósult taxiren-
delő applikációját mutatta be a sajtó képviselőinek. Ilyet rég látott, ha egyál-
talán látott, ez a sokfelől szorongatott ágazat. Pedig az összefogás egy ko-
moly, és igen költséges fejlesztésben eléggé kézenfekvő megoldás, ám eddig
mégsem éltek vele. Változik a világ. A tájékoztatón bejelentették: mindkét
cégnél letölthetővé vált androidra, iOS-re és korlátozott funkciókkal
Windowsra is a megújult, minden igényt kielégítő applikáció. Továbbá kiderült
az is, hogy a megrendelők a fuvar végén akár a mobiljukkal is fizethetnek. A
tájékoztatón a fejlesztésben érintett Budapest Taxi, a City Taxi, a MasterCard,
a Qualysoft, és a SeE Enterprise képviselői adtak választ a felmerülő kérdé-
sekre. Ahogy elhangzott, a két fővárosi taxicég összefogása „…a taxis szak-
ma egységességét kívánja jelezni, valamint szimbolizálja a társaságok innová-
ciók iránti elkötelezettségét.” A City Taxi Szövetkezet
közgyűléséről és a sajtótájékoztatón bemutatott fejlesz-
tés részleteiről a szövetkezet elnökét, Tamás Miklóst
kérdeztük:

Már mobillal is lehet fizetni

Népszerű az új applikáció a Citynél

Folytatás a 10. oldalon
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Átfogó változtatást javasol a Kamara
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési Osztály Taxis
Szakmai Kollégiuma a „tisztességes taxis vállalkozók és minden utas
érdekében” azzal a kéréssel fordult a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériumhoz (igen, még volt „saját” minisztériuma a közlekedés-
nek!), illetve annak vezetőjéhez, hogy saját jogkörénél fogva segítsen
a rendteremtésben. A mellékelt javaslat a kamara véleménye szerint
alkalmas lehet arra, hogy fővárosi és országos szinten kiszűrhetőek
legyenek a taxitevékenység végzésére alkalmatlanok, és európai
szintre emelkedjen a szolgáltatás színvonala. Néhány fontosabb pont
a javaslatból:

• A létszám szabályozása
• Erkölcsi bizonyítvány évenkénti ellenőrzése
• Köztartozás-mentesség évenkénti ellenőrzése
• Alkalmazottak bejelentésének ellenőrzése
• A taxiszolgáltatásra alkalmas gépkocsik legkisebb méretének

meghatározása
• További engedélyek kiadásának szüneteltetése, amíg a létszám

nem csökken a megfelelő szintre (drosztférőhelyek számának há-
romszorosa)

• A szükséges létszám elérését követően a taxiengedélyek licenc-
rendszerének kidolgozása

• A taxiállomások használatának folyamatos biztosítása („foglalt”
drosztok)

• Fix tarifa meghatározása
• A tarifa meghatározása „szakbizottság” által, melynek tagjai az

önkormányzat, a kamara, a taxis érdekképviselet és a fogyasztó-
védelem képviselői

• Az ellenőrzés egy kézbe koncentrálása (közlekedés-felügyelet,
önkormányzat, fogyasztóvédelem, droszt kht., kamara, érdekkép-
viseletek)

• Folyamatos, 24 órás ellenőri jelenlét
• Szabálysértés esetén ne a taxiengedély, hanem a taxivezetői en-

gedély kerüljön visszavonásra, hogy a konkrét elkövetőt sújtsa a
szankció

• Panasziroda felállítása
Néhány javaslat napjainkra már teret nyert, de a többi 10 éve beveze-
tésre vár…

Amikor még a bicikliváz is a régi volt…
Az áldott emlékezetű Demeter Misi írásából egy rövid részlet:

„A József körúton, a mai Varrógép-szaküzlet helyén volt a Láng Ja-
kab és Fiai kerékpár-szaküzlet. Annak a kirakatában volt egy csoda-
bicikli. Azon volt minden, ami kell. Csengő, duda, macskaszem, ko-
ca, láncvédő, és így tovább. Első látásra beleszerettem. Volt spórolt
pénzem locsolásból és betlehemezésből. Megvettem. Gyönyörű volt.
A lány is, akivel éppen jártam. Első utam hozzá vezetett. Fütyültem
egyezményes jelünket, a Francia Világhíradó első taktusait és a lány
rohant le. Az esti félhomályban megcsodálta a bringát, és teljesen el-
olvadt, amikor felajánlottam, hogy üljön föl elém a vázra, viszem egy
kört a téren. Felült, és mentünk, mit mentünk, száguldottunk, ő is és
én is nagyon élveztük az utat. Büszkén kapcsoltam be a dinamót,
hogy reflektorral megvilágítsam a Tivadar utcát. 

Késő volt már, és haza kellett vinnem a lányt. Leugrott, adott egy
csókot és szégyenlősen elfutott, de a kapuból még visszanézett.
Majd visszajött, és egy olyat bedörgölt, hogy azóta is rosszul hallok a
bal fülemre. – Mi bajod van? – kérdeztem fájó arcomat simogatva. A
lány hangja kiábrándítóan érdes volt, mintha csak az anyját hallanám:
– Még kérdezed, te szemét? Idejössz, felültetsz a vázra, megyünk
négy kört, aztán leszállok, és csak most látom, hogy női biciklid van!

Én is odanézek, és látom, hogy tényleg női bringát vettem.  De hát
akkor min ült a lány…?!”

Erről írt a Taxisok Világa 2006 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1996 áprilisában

20 éve történt

befejeződött a további 365 automata fix kame-
ra telepítése a közúthálózat 132 olyan pontjá-
ra, amelyet a közlekedésbiztonsági szakembe-
rek balesetveszélyesnek ítéltek meg. A telepí-
tett ellenőrzési pontokat a központi közleke-
désbiztonsági automatizált feldolgozó és in-
formációs rendszer (KAFIR) köti össze az
olyan kiszolgáló alrendszerekkel, mint a gép-
jármű-nyilvántartás vagy a körözési adatbázis.
A telepített kamerák pontos helyét bárki meg-
tekintheti a www.police.hu oldalon.

Magazinunkban többször foglalkoztunk a
rendszer teszteredményeivel, hiányosságaival.
Szerkesztőségünkbe érkezett számos kérdés
a taxisoktól, amelyre igyekeztünk a megfelelő
válaszokat beszerezni.

Az egyik ilyen kérdés úgy hangzik: a műsze-
rek milyen távolságból képesek hatékonyan
funkcionálni? Nos, valós az az információ, mi-
szerint akár 1,8 kilométer távolságból is képes
a gyorshajtást „befogni” a sebességmérő
rész. Azt azonban tudni kell, hogy a műszer
több részből áll. Ennek egyik alkotó eleme a
sebességmérő egység, amely a jelkibocsátás-
ból és annak visszaverődéséből állapítja meg
a bemért jármű sebességét. Ez az eszköz igen
távolról is képes a sebesség meghatározásra.
Vagyis akár 1800 méterről befogja a gyorsan
hajtó járművet, de ahhoz, hogy a felvételt fel le-
hessen használni, a kezelőnek folyamatosan a
járművön kell tartani az optikai szálkeresztet a
folyamatos mozgás mellett, ugyanis a kamera
mindössze 150 méterről képes felismerhető
képet rögzíteni a rendszámról. Ennek az infor-

mációnak birtokában kijelenthető, hogy ilyen
távolságból csak mobil eszközzel lehet sebes-
séget mérni, és csak olyan egyenes útszaka-
szon, ahol nem töri meg semmi a mérőjel útját.
Többsávos útszakaszon vagy kanyaroktól tűz-
delt részen a készülék nem használható.

A műszer egyébként arra is képes, hogy az
út mellett akár 100-200 méterrel beljebb terü-
letről végezzen mérést, azonban itt is az optikai
rész határozza meg ennek a lehetőségeit, ami
a 30-50 méternél nem tesz többet lehetővé.

Ugyancsak kérdésként fogalmazódott meg,
miszerint mennyire látnak be a kamerák az
utastérbe? Nem titok, hogy a rend éber őrei
alapvetően szemből szokták a VÉDA rend-
szert használni. Így a mobil ellenőrző egysé-
gek – tekintve, hogy az autó magasságával kö-
zel azonos szintben működnek – tökéletesen
belátnak az utastérbe. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az első üléseken helyet foglalók-
ról jól felismerhető képet tudnak rögzíteni. A
hátsó ülésen tartózkodókról azonban nem. Te-
hát, amennyiben a taxis nincs fuvarban, de biz-
tonsági övét nem csatolta be, nem lehet kétsé-
get kizáróan megállapítani, hogy a hátsó ülé-
sen – különösen a sofőr mögötti részen – ül-e
bárki is. Óberling József ezredes hozzátette:
Alapvetően a rendszer nyújtotta lehetősége-
ket nem kívánják a taxisokra „kihegyezni”.

A fixen telepített műszerek esetében, mivel
azok magasan az úttest fölött helyezkednek el,
korlátozott az utastérbe történő belátás is. Így
ezen kamerák látótere az első üléseken helyet
foglalókra korlátozódik.

A készülékkel lehetséges az elhaladó jármű
sebességének – hátulról történő – mérése is.
A hatótávolság megegyezik a szemből történő
rögzítésével. Annyiban azonban korlátozott az
utastérbe történő „belátás”, hogy a hátsó fej-
támlák jelentősen szűkítik a láthatóságot.

A VÉDA rendszer közvetlen kapcsolatban
áll az országos gépjármű-nyilvántartó rend-
szerrel, így ha valaki nem íratta át az autóját,
vagy nem valós forgalmi rendszámmal közle-
kedik, netán lejárt a műszaki vizsgája, a kame-
rák ezt is rögzítik. A felvételek szerint eljárhat-
nak a gépjármű tulajdonosával szemben. A
rendszer arra is képes, hogy a felvételek alap-
ján 3 dimenziós képet alkosson, amely alapján
felismeri az adott járművet is, rögzíti annak szí-
nét, így ha a nyilvántartástól eltérő értéket ta-
pasztal, jelzi azt is.

Célszerűnek látszik a KRESZ előírásait nyo-
matékosan betartani, mert a több száz fixen te-
lepített kamera és a mobil eszközök számos
szabálysértés rögzítésére alkalmasak.

Mint arról Óberling József ezredes magazi-
nunkat tájékoztatta: A műszerpark fejlesztésé-
re azért szánt a rendőrség jelentős összeget,
hogy eleget tudjon tenni a 2010-ben vállalt kö-
telezettségének. Tekintve, hogy a legtöbb ha-
lálos kimenetelű baleset a gyorshajtásra vezet-
hető vissza, így ennek visszaszorításával érhe-
tő el az 50 százalékos csökkenés 2020-ig. A
közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakembe-
rek bíznak benne, hogy VÉDA Közúti Intelli-
gens Kamerahálózat beváltja a hozzá fűzött re-
ményeket. k.z.t.
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nyereményjátékkal. Tehát
megkésve ugyan, de min-
den feltétel összeállt ah-
hoz, hogy mára a piacon ta-
lálható egyik legjobb inno-
vációt tudhatjuk magunké-
nak. 
• Milyenek a visszajelzé-
sek?
• Erre még korai válaszol-
ni, de úgy érzem, ez a fej-
lesztés annyira jó lett akár
grafikailag, akár kezelhe-
tőségében, akár a felkínált
lehetőségek igen nagy

számában, hogy ez min-
denkinek tetszeni fog. Egy-
szerűen kezelhető, logikus
felületet sikerült megalkot-
ni. Az alkalmazás ráadásul
több nyelven is elérhető.
Az összes olyan létező
funkció, ami ma egy ren-
delési célú taxifelülettől el-
várható, az ebben az app-
likációban és a hozzá kap-
csolódó szolgáltatási hát-
térben megtalálható. Kü-
lön hála ezért a Qalysoft-
nak, a SeE Enterprise-
nek, a MasterCard-nak
és a Big Fish-nek, akik

összehangolt munkájukkal
létrehozták ezt a felületet
a hozzá tartozó lehetősé-
gekkel. Nem utolsósor-
ban a Budapest Taxi te-
vékeny részvételét is ki-
emelném, és ez úton is
megköszönném, mert így
együtt, közösen, nagyon
jó applikációt sikerült
megalkotni. 

• Az átlagember honnan szerez tu-
domást arról, hogy ez az applikáció létezik és letölthető a mobilra?
Mert az Uber a csapból is folyik…
• Egy komoly marketingmunka van a mögött, hogy ez a fejlesztés is-
mert legyen.  Csak most már velünk, a City Taxival foglalkozva: a hon-
lapunkon, hírlevelekben hirdetjük. Üzleti partnereinket, most cégek-
ről beszélünk, írott formában kiértesítettük, hogy így is lehet minket
rendelni. E mellett reklámkampányt indítottunk a Tv-ben és a külön-
féle rádiókban. Ezek mellett nem elhanyagolható, hogy utasaink is
nyitott szemmel járnak. A telefont „bújó” felhasználók között már
most látszik, ez az applikáció pillanatok alatt elterjed majd. Segít eb-
ben az is, hogy azok a cégek, melyek az ágazatban engedély nélkü-
li szolgáltatóként felbukkantak, akaratuk ellenére számunkra is kéret-
len reklámot csináltak. Megrendelőink, ha másért nem, kíváncsiság-
ból utána néznek, hogy az általuk preferált „kedvenc cégnek” nincs-e
hasonló megoldása? Most már van. Ám azért ez csak akkor érdekes,
ha az előzőleg kínált lehetőségeket a tisztelt utasunk nem használja,
vagy nem vette észre. Az elsődleges visszajelzések szerint korábbi
felhasználóink már nagy számban frissítettek az új felületre, melyen
valós időben követhető az érkező taxi pozíciója, rendszáma típusa,
sőt a sofőr előzetes értékelése is. Rendeléskor megadható az utaz-
ni kívánók száma, de hívható kombi, vagy nagyobb autó is. A bank-
kártyás fizetési mód már az induláskor népszerű volt. Ehhez egysze-
ri, előzetes regisztrációra van szükség, ám ezt követően, hála a Big
Fish Kft. Payment Gateway technológiájának, a készpénzmentes fi-
zetés tovább egyszerűsödik. Az applikáción belül az utas úgy egyen-
lítheti ki a fuvardíjat, hogy sem a bankkártyáját, sem a pénztárcáját
nem kell elővennie. Mindössze a célban, telefonján keresztül, hozzá

kell járulnia, hogy a viteldíjat a bankkártyájáról a
rendszer levonja. Azért ez más, mint amikor a
„világcég” automatikusan leemeli a bankkár-
tyáról az általa meghatározott összeget. Aztán
ha valami nem stimmel, akkor lehet angolul
levelezni…
• A terjesztésben segítenek a taxisok is?
Esetleg valamivel díjazzátok őket a terjeszté-
sért?
• A MasterCard kampányának része, hogy
mind az utast, mind a taxist bevonja a játékba.
Az utasnak megköszönjük, hogy a Master-
Card-os fizetési formát választotta. A cég egy
nyereménykampányt indított, aminek egy
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– Úgy szeretlek Évi, hogy akár az életemet is odaadnám érted!
– Én is szeretlék, drágám! Gyere át ma este!
– Megõrültél? Zuhog az esõ! Talán majd holnap…

Tamás Miklós

Folytatás a 8. oldalról

Folytatás a 13. oldalon
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nyereményjátékkal. Tehát
megkésve ugyan, de min-
den feltétel összeállt ah-
hoz, hogy mára a piacon ta-
lálható egyik legjobb inno-
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megalkotni. 

• Az átlagember honnan szerez tu-
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ha az előzőleg kínált lehetőségeket a tisztelt utasunk nem használja,
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felhasználóink már nagy számban frissítettek az új felületre, melyen
valós időben követhető az érkező taxi pozíciója, rendszáma típusa,
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rendszer levonja. Azért ez más, mint amikor a
„világcég” automatikusan leemeli a bankkár-
tyáról az általa meghatározott összeget. Aztán
ha valami nem stimmel, akkor lehet angolul
levelezni…
• A terjesztésben segítenek a taxisok is?
Esetleg valamivel díjazzátok őket a terjeszté-
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• A MasterCard kampányának része, hogy
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51.200,-Ft/fő!!!

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

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

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

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

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

– Szintén a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan egy adatmó-

dosító lapon kell jeleznünk a szüneteltetés té-
nyét.

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

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

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

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

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

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

vödörbõl iszik. Nincs kávéskanala…
* * *

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

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

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

énekelt.
– Aha, szóval a lánya kezdte…

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

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

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

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az Etikai Bizottságok 
működéséről 

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

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

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

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

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

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

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

Horváth András

Abbahagynád?
Egy másik megoldás
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Wellness-hétvége
a fődíja. Emellett
egyéb heti jutalma-
kat is kisorsolnak.
A szolgáltatást

ajánló taxist is moti-
válni kívánjuk, hogy minél inkább presszionálja a tisztelt utast az új el-
számolás használatára. Kollégáinknak tehát, szintén a MasterCard jó-
voltából, különféle nyereményekkel, tagdíj-kedvezménnyel kedveske-
dünk. 
• Mi a visszajelzés a taxisok részéről? 
• Az applikáción keresztüli rendelés esetén a megrendelő, mikor az
érte küldött autó 200-500 méterre megközelítette a címet, a telefon-
jára egy „push” üzenetet kap. Így jelezve, hogy szíveskedjen le/ki fá-
radni, mert rögtön érkezik a taxi. A mai forgalmi és parkolási viszo-
nyok között Budapesten ez a taxisoknak is kedvező fejlesztés. Mert
a megrendelő nagyobb valószínűséggel várja majd az autót már az
utcán, így kevesebb alkalommal kell esetleg egy felesleges kört

menni a csúcsidőszakban, a belváros-
ban. Ez minden tekintetben egy óriási
előrelépés úgy hiszem, és kollégáinktól
is kifejezetten jók a visszajelzések. 
• Az Uber nem győzi hirdetni, hogy a ve-
le szerződésben lévő gépkocsivezető-
ket lehet pontozni is. Így ha valaki sok
rosszpontot gyűjt, azt kizárják. Az általa-
tok fejlesztett applikáció is biztosít ilyen
lehetőséget. Komolyan veszitek?
• Mi a saját ISO minősítésünk miatt is
kérjük megrendelőinket, minősítsék a
kollégát, a szolgáltatást, a pontosságot,
és az udvariasságot. Mert ezekből tanu-
lunk. A pontozás nagyon fontos vissza-
jelzés magának a taxisnak is. Kontrollt
kap munkájáról, akár azonnal. Esetleg
nem volt udvarias, pontos, vagy nem volt
tiszta az autója. A cél, hogy a taxis igye-
kezzen először a saját hibáját észreven-

ni, azt kijavítani. Ha nem megy, akkor majd
segít neki a City Taxi vezetősége, vagy az
Etikai Bizottság. Mert a sorozatos pana-
szokat nekünk kezelnünk kell, és kezelni
is fogjuk. Egyetlen igen fontos dolog kü-
lönbözteti meg jelenleg a fővárosi taxi-
szolgáltatókat. Nevezetesen, az általuk
nyújtott szolgáltatás minősége. Ha ebben
veszítünk az évtizedek alatt kiharcolt pozí-
ciónkból, vagy nem tartjuk meg azt, akkor
megnézhetjük magunkat, akkor utasokat
fogunk veszteni. Tehát ezt nagyon komo-
lyan kell venni. Különösen úgy, hogy ma
már mindenki beépíti a fejlesztésébe a
pontozás lehetőségét. Tudomásul kell

venni, ma már a piacon egyre inkább csak
a tökéletes szolgáltatások maradnak meg. 
• Az utas tudja-e térképen követni az ideális útvonalat? 
• Igen. Térkép van az applikációban, mellyel már az előzetes útvonal-
kalkulációban is találkozhat a megrendelő. Amennyiben beüti az indu-
lási hely mellé a célt is, úgy a program egy kis ráhagyással ad egy vár-
ható viteldíjat, és egy térképen is megjelenő útvonaltervet. A rendszer
figyelembe veszi a várható torlódásokat, forgalmi viszonyokat. Látha-
tó tehát a becsült végösszeg, a várható idővel együtt. A térkép pedig,
ha nem lép ki a megrendelő az alkalmazásból, menet közben is mu-
tatja az utat. 
• Ennél többet jelenleg a konkurens, engedély nélküli szolgáltató
sem nyújt a vele utazónak. Bízol benne, hogy ezt az utazóközönség
is így látja majd?
• Szerintem mi, a fővárosi taxifuvar-szervezők már jobbak is va-
gyunk. Nevezetesen például a fuvarokat a fővárosi előírásoknak
megfelelően mindannyian tároljuk, azok bármikor visszakereshetők
reklamáció, vagy egyéb felmerülő probléma esetén. Ez a saját és az

utas érdekében is rendkívül fontos. Továbbá, ami a mai vi-
lágban remélhetőleg nem közömbös szempont, hogy a
mi működésünk törvényes, az általunk adott számla meg-
felel a magyar szabályozásnak, és a taxicégek megkeres-
hetők, minden reklamációra reagálnak: Méghozzá ma-
gyarul… 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó- 
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– Apa, egy srác olyat mondott, amit nem értek. Azt mondta,
hogy szép a szélvédõm, gyönyörû a csomagtartóm és a futómû-
vem, jó a kasznim, és kifogástalanok az ütközõim. Ez mit jelent?

– Mondd meg neki, hogy még garanciális vagy, és ha fel meri
emelni a motorháztetõdet, lerúgom a kipufogóját!

Folytatás a 10. oldalról
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51.200,-Ft/fő!!!

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

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

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

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

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

– Szintén a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan egy adatmó-

dosító lapon kell jeleznünk a szüneteltetés té-
nyét.

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

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

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

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

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

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

vödörbõl iszik. Nincs kávéskanala…
* * *

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

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

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

énekelt.
– Aha, szóval a lánya kezdte…

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 

Taki bácsi-s Taxis kolléga
használta“

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

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

elfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított

tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!

Az Etikai Bizottságok 
működéséről 

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

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

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

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

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

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

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

Horváth András

Abbahagynád?
Egy másik megoldás
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Wellness-hétvége
a fődíja. Emellett
egyéb heti jutalma-
kat is kisorsolnak.
A szolgáltatást

ajánló taxist is moti-
válni kívánjuk, hogy minél inkább presszionálja a tisztelt utast az új el-
számolás használatára. Kollégáinknak tehát, szintén a MasterCard jó-
voltából, különféle nyereményekkel, tagdíj-kedvezménnyel kedveske-
dünk. 
• Mi a visszajelzés a taxisok részéről? 
• Az applikáción keresztüli rendelés esetén a megrendelő, mikor az
érte küldött autó 200-500 méterre megközelítette a címet, a telefon-
jára egy „push” üzenetet kap. Így jelezve, hogy szíveskedjen le/ki fá-
radni, mert rögtön érkezik a taxi. A mai forgalmi és parkolási viszo-
nyok között Budapesten ez a taxisoknak is kedvező fejlesztés. Mert
a megrendelő nagyobb valószínűséggel várja majd az autót már az
utcán, így kevesebb alkalommal kell esetleg egy felesleges kört

menni a csúcsidőszakban, a belváros-
ban. Ez minden tekintetben egy óriási
előrelépés úgy hiszem, és kollégáinktól
is kifejezetten jók a visszajelzések. 
• Az Uber nem győzi hirdetni, hogy a ve-
le szerződésben lévő gépkocsivezető-
ket lehet pontozni is. Így ha valaki sok
rosszpontot gyűjt, azt kizárják. Az általa-
tok fejlesztett applikáció is biztosít ilyen
lehetőséget. Komolyan veszitek?
• Mi a saját ISO minősítésünk miatt is
kérjük megrendelőinket, minősítsék a
kollégát, a szolgáltatást, a pontosságot,
és az udvariasságot. Mert ezekből tanu-
lunk. A pontozás nagyon fontos vissza-
jelzés magának a taxisnak is. Kontrollt
kap munkájáról, akár azonnal. Esetleg
nem volt udvarias, pontos, vagy nem volt
tiszta az autója. A cél, hogy a taxis igye-
kezzen először a saját hibáját észreven-

ni, azt kijavítani. Ha nem megy, akkor majd
segít neki a City Taxi vezetősége, vagy az
Etikai Bizottság. Mert a sorozatos pana-
szokat nekünk kezelnünk kell, és kezelni
is fogjuk. Egyetlen igen fontos dolog kü-
lönbözteti meg jelenleg a fővárosi taxi-
szolgáltatókat. Nevezetesen, az általuk
nyújtott szolgáltatás minősége. Ha ebben
veszítünk az évtizedek alatt kiharcolt pozí-
ciónkból, vagy nem tartjuk meg azt, akkor
megnézhetjük magunkat, akkor utasokat
fogunk veszteni. Tehát ezt nagyon komo-
lyan kell venni. Különösen úgy, hogy ma
már mindenki beépíti a fejlesztésébe a
pontozás lehetőségét. Tudomásul kell

venni, ma már a piacon egyre inkább csak
a tökéletes szolgáltatások maradnak meg. 
• Az utas tudja-e térképen követni az ideális útvonalat? 
• Igen. Térkép van az applikációban, mellyel már az előzetes útvonal-
kalkulációban is találkozhat a megrendelő. Amennyiben beüti az indu-
lási hely mellé a célt is, úgy a program egy kis ráhagyással ad egy vár-
ható viteldíjat, és egy térképen is megjelenő útvonaltervet. A rendszer
figyelembe veszi a várható torlódásokat, forgalmi viszonyokat. Látha-
tó tehát a becsült végösszeg, a várható idővel együtt. A térkép pedig,
ha nem lép ki a megrendelő az alkalmazásból, menet közben is mu-
tatja az utat. 
• Ennél többet jelenleg a konkurens, engedély nélküli szolgáltató
sem nyújt a vele utazónak. Bízol benne, hogy ezt az utazóközönség
is így látja majd?
• Szerintem mi, a fővárosi taxifuvar-szervezők már jobbak is va-
gyunk. Nevezetesen például a fuvarokat a fővárosi előírásoknak
megfelelően mindannyian tároljuk, azok bármikor visszakereshetők
reklamáció, vagy egyéb felmerülő probléma esetén. Ez a saját és az

utas érdekében is rendkívül fontos. Továbbá, ami a mai vi-
lágban remélhetőleg nem közömbös szempont, hogy a
mi működésünk törvényes, az általunk adott számla meg-
felel a magyar szabályozásnak, és a taxicégek megkeres-
hetők, minden reklamációra reagálnak: Méghozzá ma-
gyarul… 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó- 
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– Apa, egy srác olyat mondott, amit nem értek. Azt mondta,
hogy szép a szélvédõm, gyönyörû a csomagtartóm és a futómû-
vem, jó a kasznim, és kifogástalanok az ütközõim. Ez mit jelent?

– Mondd meg neki, hogy még garanciális vagy, és ha fel meri
emelni a motorháztetõdet, lerúgom a kipufogóját!

Folytatás a 10. oldalról
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Iyen-olyan okból sok taxis vállalkozó kény-
szerül abba a helyzetbe, hogy tartozásai
rendezésére az adóhatóságtól részletfize-
tést, vagy egyéb fizetési kedvezményt kér-
jen. Az ok lehet egy autócsere esetén a
„nullás papír” szükségessége, vagy az
adóhatóság által indított végrehajtás,
amely első körben bankszámla inkasszóval
jár, később akár a munkánkhoz használt
taxit, esetleg lakásunkat, ingatlanunkat is
érintheti. A kérelmeket a FAM01 fizetési
könnyítési kérelem nevű nyomtatványon,
elektronikus úton kell benyújtani. A kére-
lem elbírálása 30 nap, amit még egyszer
harminc napra meghosszabbíthat a ható-
ság.

A fenti nyomtatvány kilencoldalas, gyakor-
latilag magánéletünk és vállalkozásunk szin-
te minden szegmensét érintik a kitöltendő
rovatok: van-e saját ingatlanunk, gépkocsink,
nagyértékű személyes tárgyaink, van-e hitel-

tartozásunk, követelésünk, tagok vagyunk-e
gazdasági társaságokban, továbbá részvé-
nyeinkről, egyéb megtakarításainkról is nyi-
latkozni kell.

Ezekről a kérdésekről teljeskörűen és
pontosan kell adatokat szolgáltatnunk, az
adóhatóság ugyanis bemondásra „nem hi-
szi el”, tehát ellenőrzi állításainkat a követ-
kező nyilvántartásokban:

• gépjármű-nyilvántartás
• földhivatali nyilvántartás
• adó-vám-tb-önkormányzati nyilvántartás

Amennyiben valamely adónemben mér-
séklést vagy elengedést kérünk, akár hely-
színi szemlét is tarthat, volt már példa rá.
Egy nyugdíjas kollégánk a belváros egy
frekventált utcájában lakott, ennek kapcsán
felmerült, hogy miért nem adja el lakását,
és költözik olcsóbb helyre, így tartozását ki
tudná fizetni. A revizorok a helyszínen tájé-

kozódva szembesültek azzal, hogy
az elegáns negyedben egy sötét,
udvari kisméretű szuterénhelyiség-
ről van szó. Ezek után hozzájárul-

tak a kért könnyítéshez.
A hatóság vizsgálja a közös háztartásban

élők jövedelmi viszonyait is, ezt sem hiszi el
bemondásra. Mellékelnünk kell az illető
adóbevallását, fizetési jegyzékét, vagy
nyugdíjszelvényét.

Előfordul olyan, amikor a kérelmező nem
saját lakásában lakik, sőt még csak nem is
bérlő, hanem úgynevezett szívességi lakás-
használó (például élettársak esetén gyako-
ri). Az adóhatóság ennek írásos igazolását
kéri, esetenként a másik fél megkeresését
is kezdeményezi.

Az elbírálás során a hatóság munkatár-
sai méltányosan járnak el, ha együttműkö-
désünk őszinteségét tapasztalják. Ezért, ha
kérelmet nyújtunk be, törekedjünk a maxi-
mális pontosságra; a hamis adatszolgálta-
tás biztosan kiderül, és akkor már sokkal
nehezebb dolgunk lesz…
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Büntetik a taxi utasát, vagy sem? 

Érdekes jogi kérdések
Érdekes kérdésekkel kerestek meg taxis kollégák. Az közis-
mert, hogy néhány éve változott a jogszabály, és már nem
a jármű vezetőjét büntetik, ha az utas nem köti be a bizton-
sági övet, hanem magát az utast. De mi a helyzet az új
„szuper” traffipaxokkal készített felvételek esetén, hiszen a
taxis legtöbb esetben azt sem tudja ki volt az utasa hetek-
kel korábban. Senkitől nem lehet adatokat kérni.

A másik témakör is érdekes. 
Megjelentek a fővárosban is a Segway „járművek”,

amelyeket általában turisták bérelnek ki és manővereznek
a járdákon, az úttesten. A Wikipédia szerint „Önegyensú-
lyozó kétkerekű, elektromos meghajtású eszköz az ember
helyváltoztatásának elősegítésére”.

Az egyik turista rosszul manőverezett az elmúlt napok-
ban és nekiment egy taxinak, a taxiban sérülés keletkezett.
Ilyenkor ki fizeti a kárt? A turista vagy a járművet bérbeadó
vállalkozás?

Megkerestem az Országos Rendőr-főkapitányságot. Itt a
válaszuk.

A biztonsági öv használatának ellenőrzésekor készített
felvételek alapján nem automatikusan kerülnek kiszabásra
a közigazgatási bírságok. Az eljáró hatóság a tényállás tisz-
tázási kötelezettsége során beszerzett adatok, bizonyítékok
alapján hozza meg döntését. 

A közlekedési balesetek miatt bekövetkezett károk vise-
lésével kapcsolatban a Rendőrség nem illetékes. Ilyen irá-
nyú kérdésével, forduljon a biztosítótársaságokhoz, vagy
keressen fel erre szakosodott jogi képviselőt.

Óberling József rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY

Köszönjük a válaszokat. Tehát nem kell a taxisnak izgulnia, ha az
utas nem köti be a biztonsági övet, és lefényképezi a szabály-
sértést az új „szuper” traffipax. 

A SEGWAY balesetekkel kapcsolatban megkerestem az
egyik SEGWAY kölcsönzőt, ahol elmondták: ezek a szerkezetek
nem járművek, így nincs is biztosításuk, az esetleges károkozás-
nál a jármű bérlője fizeti a kárt. 

Ennek gyakorlati megvalósíthatóságát mindenkinek a saját
képzeletére bízom... 

Juhász Péter

Fizetési könnyítési kérelem

NN em érem érdemes hamis adatdemes hamis adatokok at kat közölniözölni

Vigyázzunk, mert ha
nekünk jönnek ezzel
a nem járművel, a
kárt a rajta lévő tu-
rista fizeti. Persze...

Na ez nem jármű
a magyar szabá-
lyozás szerint, bár
nem emberi erő
hajtja és a közútat
is igénybe veheti.
Jópofa
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Ha valaki az alkalmazotti lét után egyéni vállalkozásra adná a fejét, leg-
jobb ha még a vállalkozás elindítása előtt személyesen keres fel egy
könyvelőt. A „kérdőív” amivel elindítunk egy vállalkozást, néhány bukta-
tót is rejt magában. Egy rossz választ már nem mindig lehet az adott
adóévben korrigálni…

Az első eldöntendő kérdés: melyik adózási forma lenne a legkedve-
zőbb? Sok szempontot kell figyelembe venni. Mi a konkrét tevékeny-
ség (esetünkben nyilván a taxi), a leendő vállalkozónak van-e  napi 8
órás bejelentett munkahelye, vagy főállásban vállalkozna, esetleg
nyugdíj mellett, szóval át kell gondolni jó néhány dolgot:

• milyen tevékenységet vagy tevékenységeket fogunk végezni
• mekkora nagyságrendű bevételre számítunk (ez befolyásolja az

áfa-alanyiságot)
• a tevékenységgel kapcsolatban mennyi adminisztrációval szeret-

nénk (vagyis muszáj) foglalkozni, és ennek kapcsán milyen költségünk
lesz

• hol lesz a vállalkozás székhelye, és az alkalmas-e erre a célra
• lesznek-e alkalmazottaink
• főfoglalkozásban vagy munkaviszony, illetve nyugdíj mellett végez-

zük.
Magyarországon főszabály szerint két fő vállalkozási forma létezik,

az egyéni- és a társas vállalkozás. A társas vállalkozások közül a betéti
társaság (bt.) és a korlátolt felelősségi társaság (kft.) a legnépsze-
rűbb, előbbi tőke-kötöttség nélküli, utóbbi több millió forint tőkeigé-
nyű. E cikk kapcsán azonban csak az egyéni vállalkozással foglalko-
zunk.

Egyéni vállalkozó bármely belföldi természetes személy lehet, aki ál-
landó lakhellyel rendelkezik és valamilyen okból nincs kizárva az egyé-
ni vállalkozás jogából (például mert egyben egy betéti társaság bel-
tagja).  

Aki egyéni vállalkozásba kezd, azt vállalja, hogy haszonszerzés cél-
jából rendszeres gazdasági tevékenységet végez saját nevében és
kockázatára. Az egyéni vállalkozó teljes magánvagyonával is felel a
vállalkozásáért, ami némi kockázatot azért hordoz magában. Az egyé-
ni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele a tevékenység
bejelentése, de nem szükséges a papír alapú egyéni vállalkozói iga-
zolvány kiváltása.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének kizárólag ügy-
félkapus elérhetőség létrehozása után kezdhetünk neki, a vállalkozók
ma már – néhány kivételtől eltekintve – csak elektronikus úton kom-
munikálhatnak az adóhatósággal, önkormányzatokkal.

A tevékenységet az ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegy-
zéke) alapján tudjuk kiválasztani, ettől eltérő besorolás nem lehetsé-
ges. Ha engedélyköteles vállalkozásba kezdünk, a szükséges vég-
zettséggel is rendelkeznünk kell. Taxis vállalkozás esetén ez elsősor-
ban a PÁV-2-es minősítés, továbbá a vállalkozói és vezetői szaktanfo-
lyam elvégzése, illetve igazolásként az erről  szóló bizonyítvány. A be-
jelentéskor ezeket nem kell bemutatni, de a kormányhivatal bármikor
felszólíthat ellenőrzésre (a kollégák jelzései szerint jelenleg is zajla-
nak ilyen vizsgálatok Budapesten).

A következő igen fontos kérdés, az áfaalanyiság kérdése. Mekkora
bevételre számítunk az év során? Ha ez várhatóan hatmillió forint
alatt lesz, érdemes az alanyi áfa-mentes besorolást választani. Meg-
jegyzem, akkor is érdemes ezzel élni, ha később magasabb lesz a
bevétel, hiszen az értékhatár átlépésének évében csak a hatmillió fo-
rint feletti összegre kell megfizetni az általános forgalmi adót. A kö-
vetkező két adóévben azonban már bevételtől függetlenül áfások le-
szünk.

A vállalkozói székhely kiválasztásánál arra kell figyelemmel lenni,
hogy az vagy saját tulajdonunk legyen, vagy bérlemény esetén a tu-
lajdonos hozzájárulását bírjuk. Ha Budapesten taxizunk, lényeges az

is, hogy a székhely a fővárosban, vagy azon kívül található –
ennek az iparűzési adó szempontjából van jelentősége.

A vállalkozói forma kiválasztása a következő jelentős lépés.
Pillanatnyilag tételes adózás, átalányadózás, EVA és KATA kö-
zül választhatunk. A tételes adózás feltételezi a legnagyobb
adminisztrációs terhet, itt a bevételek és kiadások könyvelése
mellett értékcsökkenési leírással és egyéb „csemegékkel” is

foglalkozni kell, ezért aki ezt választja, nem kerülheti el a könyvelő
igénybevételét. Az EVA-val itt nem foglalkozunk, ez a fajta adózási for-
ma a taxis vállalkozásban a legkedvezőtlenebb, nem is ajánljuk. Marad
az átalányadózás és a KATA, népszerűségüket jól jelzi, hogy a taxis
vállakozók túlnyomó része ezek közül választott.

Az egyéni vállalkozást a már megnyitott Ügyfélkapu segítségével a
Webes Ügysegéd internetes felületen jelenthetjük be. Bejelentésünk a
székhely szerint illetékes Okmányirodához kerül. Ügyintézésre ma már
nem kell várakoznunk, az elektronikus bejelentés után néhány perccel
meg is kapjuk a vállalkozás megindításáról szóló visszaigazolást. 

Ezzel persze még nincs vége az ügyintézésnek, további bejelentési
kötelezettségeink is vannak. Így például be kell jelentkeznünk a terüle-
tileg illetékes önkormányzathoz a helyi iparűzési adó miatt, erre 15 na-
punk van. 

A továbbiakban regisztrálnunk kell a területileg illetékes kereskedel-
mi és iparkamaránál, és be is kell fizetnünk a regisztrációs díjat, 5000
forintot (és ezt utána minden évben fizetjük…). 

Felmerülhet még a bankszámlanyitási kötelezettség, ugyanis na-
gyon ajánlott, hogy vállalkozási bevételeinket elkülönítve kezeljük a
magán pénzügyektől. Ha áfaalanyok vagyunk, akkor meg egyenesen
kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni, hiszen az általános forgalmi
adó csak átutalással rendezhető (nincs „áfa csekk”). A bankszámlanyi-
tást általánosságban szintén 15 napon belül kell teljesítenünk. 

Amennyiben egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó  megkapta a visz-
szaigazolást a tevékenység indítására, azonnal kell számolni és fizetni a
járulékokat, függetlenül attól, hogy megkezdte-e a munkát, vagy volt-e
bevétele, az adott hónapban.

Másodállás esetén (bejelentett 36 órát meghaladó munkaviszony),
valamint nyugdíj melletti vállalkozásnál csak a tényleges

Elsõ tulajdonostól, megkí-
mélt újszerû állapotban. 
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Iyen-olyan okból sok taxis vállalkozó kény-
szerül abba a helyzetbe, hogy tartozásai
rendezésére az adóhatóságtól részletfize-
tést, vagy egyéb fizetési kedvezményt kér-
jen. Az ok lehet egy autócsere esetén a
„nullás papír” szükségessége, vagy az
adóhatóság által indított végrehajtás,
amely első körben bankszámla inkasszóval
jár, később akár a munkánkhoz használt
taxit, esetleg lakásunkat, ingatlanunkat is
érintheti. A kérelmeket a FAM01 fizetési
könnyítési kérelem nevű nyomtatványon,
elektronikus úton kell benyújtani. A kére-
lem elbírálása 30 nap, amit még egyszer
harminc napra meghosszabbíthat a ható-
ság.

A fenti nyomtatvány kilencoldalas, gyakor-
latilag magánéletünk és vállalkozásunk szin-
te minden szegmensét érintik a kitöltendő
rovatok: van-e saját ingatlanunk, gépkocsink,
nagyértékű személyes tárgyaink, van-e hitel-

tartozásunk, követelésünk, tagok vagyunk-e
gazdasági társaságokban, továbbá részvé-
nyeinkről, egyéb megtakarításainkról is nyi-
latkozni kell.

Ezekről a kérdésekről teljeskörűen és
pontosan kell adatokat szolgáltatnunk, az
adóhatóság ugyanis bemondásra „nem hi-
szi el”, tehát ellenőrzi állításainkat a követ-
kező nyilvántartásokban:

• gépjármű-nyilvántartás
• földhivatali nyilvántartás
• adó-vám-tb-önkormányzati nyilvántartás

Amennyiben valamely adónemben mér-
séklést vagy elengedést kérünk, akár hely-
színi szemlét is tarthat, volt már példa rá.
Egy nyugdíjas kollégánk a belváros egy
frekventált utcájában lakott, ennek kapcsán
felmerült, hogy miért nem adja el lakását,
és költözik olcsóbb helyre, így tartozását ki
tudná fizetni. A revizorok a helyszínen tájé-

kozódva szembesültek azzal, hogy
az elegáns negyedben egy sötét,
udvari kisméretű szuterénhelyiség-
ről van szó. Ezek után hozzájárul-

tak a kért könnyítéshez.
A hatóság vizsgálja a közös háztartásban

élők jövedelmi viszonyait is, ezt sem hiszi el
bemondásra. Mellékelnünk kell az illető
adóbevallását, fizetési jegyzékét, vagy
nyugdíjszelvényét.

Előfordul olyan, amikor a kérelmező nem
saját lakásában lakik, sőt még csak nem is
bérlő, hanem úgynevezett szívességi lakás-
használó (például élettársak esetén gyako-
ri). Az adóhatóság ennek írásos igazolását
kéri, esetenként a másik fél megkeresését
is kezdeményezi.

Az elbírálás során a hatóság munkatár-
sai méltányosan járnak el, ha együttműkö-
désünk őszinteségét tapasztalják. Ezért, ha
kérelmet nyújtunk be, törekedjünk a maxi-
mális pontosságra; a hamis adatszolgálta-
tás biztosan kiderül, és akkor már sokkal
nehezebb dolgunk lesz…

14

Büntetik a taxi utasát, vagy sem? 

Érdekes jogi kérdések
Érdekes kérdésekkel kerestek meg taxis kollégák. Az közis-
mert, hogy néhány éve változott a jogszabály, és már nem
a jármű vezetőjét büntetik, ha az utas nem köti be a bizton-
sági övet, hanem magát az utast. De mi a helyzet az új
„szuper” traffipaxokkal készített felvételek esetén, hiszen a
taxis legtöbb esetben azt sem tudja ki volt az utasa hetek-
kel korábban. Senkitől nem lehet adatokat kérni.

A másik témakör is érdekes. 
Megjelentek a fővárosban is a Segway „járművek”,

amelyeket általában turisták bérelnek ki és manővereznek
a járdákon, az úttesten. A Wikipédia szerint „Önegyensú-
lyozó kétkerekű, elektromos meghajtású eszköz az ember
helyváltoztatásának elősegítésére”.

Az egyik turista rosszul manőverezett az elmúlt napok-
ban és nekiment egy taxinak, a taxiban sérülés keletkezett.
Ilyenkor ki fizeti a kárt? A turista vagy a járművet bérbeadó
vállalkozás?

Megkerestem az Országos Rendőr-főkapitányságot. Itt a
válaszuk.

A biztonsági öv használatának ellenőrzésekor készített
felvételek alapján nem automatikusan kerülnek kiszabásra
a közigazgatási bírságok. Az eljáró hatóság a tényállás tisz-
tázási kötelezettsége során beszerzett adatok, bizonyítékok
alapján hozza meg döntését. 

A közlekedési balesetek miatt bekövetkezett károk vise-
lésével kapcsolatban a Rendőrség nem illetékes. Ilyen irá-
nyú kérdésével, forduljon a biztosítótársaságokhoz, vagy
keressen fel erre szakosodott jogi képviselőt.

Óberling József rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY

Köszönjük a válaszokat. Tehát nem kell a taxisnak izgulnia, ha az
utas nem köti be a biztonsági övet, és lefényképezi a szabály-
sértést az új „szuper” traffipax. 

A SEGWAY balesetekkel kapcsolatban megkerestem az
egyik SEGWAY kölcsönzőt, ahol elmondták: ezek a szerkezetek
nem járművek, így nincs is biztosításuk, az esetleges károkozás-
nál a jármű bérlője fizeti a kárt. 

Ennek gyakorlati megvalósíthatóságát mindenkinek a saját
képzeletére bízom... 

Juhász Péter

Fizetési könnyítési kérelem

NN em érem érdemes hamis adatdemes hamis adatokok at kat közölniözölni

Vigyázzunk, mert ha
nekünk jönnek ezzel
a nem járművel, a
kárt a rajta lévő tu-
rista fizeti. Persze...

Na ez nem jármű
a magyar szabá-
lyozás szerint, bár
nem emberi erő
hajtja és a közútat
is igénybe veheti.
Jópofa
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Ha valaki az alkalmazotti lét után egyéni vállalkozásra adná a fejét, leg-
jobb ha még a vállalkozás elindítása előtt személyesen keres fel egy
könyvelőt. A „kérdőív” amivel elindítunk egy vállalkozást, néhány bukta-
tót is rejt magában. Egy rossz választ már nem mindig lehet az adott
adóévben korrigálni…

Az első eldöntendő kérdés: melyik adózási forma lenne a legkedve-
zőbb? Sok szempontot kell figyelembe venni. Mi a konkrét tevékeny-
ség (esetünkben nyilván a taxi), a leendő vállalkozónak van-e  napi 8
órás bejelentett munkahelye, vagy főállásban vállalkozna, esetleg
nyugdíj mellett, szóval át kell gondolni jó néhány dolgot:

• milyen tevékenységet vagy tevékenységeket fogunk végezni
• mekkora nagyságrendű bevételre számítunk (ez befolyásolja az

áfa-alanyiságot)
• a tevékenységgel kapcsolatban mennyi adminisztrációval szeret-

nénk (vagyis muszáj) foglalkozni, és ennek kapcsán milyen költségünk
lesz

• hol lesz a vállalkozás székhelye, és az alkalmas-e erre a célra
• lesznek-e alkalmazottaink
• főfoglalkozásban vagy munkaviszony, illetve nyugdíj mellett végez-

zük.
Magyarországon főszabály szerint két fő vállalkozási forma létezik,

az egyéni- és a társas vállalkozás. A társas vállalkozások közül a betéti
társaság (bt.) és a korlátolt felelősségi társaság (kft.) a legnépsze-
rűbb, előbbi tőke-kötöttség nélküli, utóbbi több millió forint tőkeigé-
nyű. E cikk kapcsán azonban csak az egyéni vállalkozással foglalko-
zunk.

Egyéni vállalkozó bármely belföldi természetes személy lehet, aki ál-
landó lakhellyel rendelkezik és valamilyen okból nincs kizárva az egyé-
ni vállalkozás jogából (például mert egyben egy betéti társaság bel-
tagja).  

Aki egyéni vállalkozásba kezd, azt vállalja, hogy haszonszerzés cél-
jából rendszeres gazdasági tevékenységet végez saját nevében és
kockázatára. Az egyéni vállalkozó teljes magánvagyonával is felel a
vállalkozásáért, ami némi kockázatot azért hordoz magában. Az egyé-
ni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele a tevékenység
bejelentése, de nem szükséges a papír alapú egyéni vállalkozói iga-
zolvány kiváltása.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének kizárólag ügy-
félkapus elérhetőség létrehozása után kezdhetünk neki, a vállalkozók
ma már – néhány kivételtől eltekintve – csak elektronikus úton kom-
munikálhatnak az adóhatósággal, önkormányzatokkal.

A tevékenységet az ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegy-
zéke) alapján tudjuk kiválasztani, ettől eltérő besorolás nem lehetsé-
ges. Ha engedélyköteles vállalkozásba kezdünk, a szükséges vég-
zettséggel is rendelkeznünk kell. Taxis vállalkozás esetén ez elsősor-
ban a PÁV-2-es minősítés, továbbá a vállalkozói és vezetői szaktanfo-
lyam elvégzése, illetve igazolásként az erről  szóló bizonyítvány. A be-
jelentéskor ezeket nem kell bemutatni, de a kormányhivatal bármikor
felszólíthat ellenőrzésre (a kollégák jelzései szerint jelenleg is zajla-
nak ilyen vizsgálatok Budapesten).
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bevételre számítunk az év során? Ha ez várhatóan hatmillió forint
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Felmerülhet még a bankszámlanyitási kötelezettség, ugyanis na-
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jövedelemkivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem az, ami
járulékalapot képez, és ez után kell  járulékokat fizetni. 

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó esetén legalább a minimálbér
(jelenleg havi 111 ezer forint) után szükséges megfizetnie a járulé-
kokat (a megfelelő szorzószámokkal). Középfokú végzettséget
igénylő vállalkozói tevékenység esetén a garantált bérminimum ösz-
szege (129 ezer forint) után fizetünk. 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevé-
kenységei folytatásában (közreműködés alatt értjük a konkrét szak-
mai alap-tevékenységen kívül a vállalkozás megszervezését, irányítá-
sát stb.). Ha  a vállalkozó bármely tevékenysége engedélyhez kö-
tött, akkor az adott tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendel-
keznie kell. Ezt ellenőrzik is, különösen jelentős az ellenőrzések
száma, mióta az engedélykiváltás elektronikus úton történik.

Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, egyszerűsített
foglalkoztatásban alkalmi munkavállalókat (természetesen az idevo-
natkozó szabályok betartásával), így akár a családtagot is. A család-
tag a bejelentés és a jogviszony elbírálásban nem különbözik más
személyektől a társadalombiztosítási szabályok alapján.

Az egyik legnagyobb előnye az egyéni vállalkozásnak, hogy bár-
mikor szüneteltethető, ingyen létrehozható, ingyen megszüntethető.

Tehát amikor úgy látjuk, hogy huzamosabb ideig nem tudunk a vál-
lalkozással foglalkozni, vagy a szezonalitás miatt nem várható bevé-
tel, akkor nagyon egyszerűen lehet szüneteltetni. A szüneteltetést a
hatóságokhoz annak megkezdése előtt egy nappal kell bejelenteni,
szintén elektronikus úton, időtartama 1 hónap és 5 év között lehet-
séges. 

Az adókat jellemzően a bevétel, a jövedelem arányában kell meg-
fizetni. Tételes adózóknál ez nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki,
hogy a vállalkozói bevételből levonjuk a tevékenységhez szükséges
költségeket, és ami marad, az a jövedelem. Átalányadózásnál a le-
vonható költséget, ill. a megmaradó jövedelmet az adótörvény sza-
bályozza. Taxis vállalkozásban a bevétel 20%-a számít jövedelem-
nek (nyugdíj melletti vállalkozóknál 25%).  Ha KATA adózást vála-
szunk, ott a bevételtől függetlenül havi 50 ezer forintot kell fizetni
főállás, 25 ezret másodállás vagy nyugdíjas esetén. 

Mindegyik adózási formára érvényes az éves 6 millió forintos áfa-
határ (év közbeni kezdés esetén ennek arányos része), mert átlépé-
se esetén bekerülünk az áfa-körbe, és fizethetünk 27% forgalmi
adót anélkül, hogy költségeinkből az áfát teljes körűen levonhat-
nánk. De ez már egy másik értekezés témája lehet…

Nagy Zoltán
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Tisztelt Főpolgármester Úr!
A mai napon immáron negyedik alkalommal
kerül megrendezésre a Dunai Regatta Ma-
gyarország legnagyobb egyetemek közötti
sport és kulturális rendezvénye az Antall Jó-
zsef Tudásközpont szervezésében.

www.dunairegatta.hu
Sajnálattal értesültünk róla hogy a rendez-

vény kiemelt támogatói – Budapest Főváros,
a Budapesti Közlekedési Központ, a Buda-
pesti Közlekedési Vállalat, Budapest Közút,
Fővárosi Közterület-fenntartó – egy olyan ren-
dezvényt szponzorálnak, aminek a díj ellené-
ben történő személyszállítási utazási partnere
és szponzori támogatója Európa legnagyobb
illegális fuvarszervezője, az Uber, mely a fővá-
rosi szabályozásnak jelenleg sem felel meg.

Érthetetlen számunkra, hogy miként fordul-
hatott elő egy ilyen helyzet, amikor Ön több-
ször személyesen egyértelművé tette már ál-
láspontját az Uber jelenlétével és működésé-
vel kapcsolatban.

Felfoghatatlan továbbá az is, hogy ki és mi-
lyen kompetenciával adja, adhatja a Főváros

és cégeinek támogatását egy olyan szpon-
zorációhoz, aminek a támogatói listáján még
egy laikusnak is szembetűnő az összeférhe-
tetlenség.

Amikor taxisok egy csoportja keddenként
rendszeresen elégedetlenségét fejezi ki az il-
legális személyszállítással szemben Buda-
pest utcáin, amikor Ön határozottan és több-
ször megfogalmazta, hogy a város kiáll a tisz-
tességes és engedéllyel rendelkező taxisok
mellett, akkor nehéz megérteni – és ismét
újabb olaj a tűzre –, hogy ki adhatta a támo-
gatását a rendezvényhez és a szponzorá-
cióhoz?!

Kérem, szíveskedjen a fentieket kivizsgál-
tatni, és az eredményről tájékoztatni.

Tisztelettel 
Metál Zoltán, elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Tarlós István Főpolgármester úrnak címzett,
2016. május 7-én érkezett elektronikus levelé-
re az alábbi tájékoztatást adom.

A Dunai Regatta Folyóparti Fesztivál elne-

vezésű rendezvény szervezője az Antall Jó-
zsef Tudásközpont Alapítvány.

Az alapítvány 2015 decemberében nyújtott
be támogatási kérelmet Budapest Főváros
Önkormányzatához. Március 17-én értesítet-
tük az alapítványt, hogy kérelmének elbírálása
folyamatban van, az támogatható, azonban
ehhez a Fővárosi Közgyűlés döntése szüksé-
ges.

(Erre várhatóan csak júniusban kerül sor.)
Mint minden támogatott, az alapítvány is

tisztában van azzal, hogy a támogatás egyik
feltétele a támogatók feltüntetése a szervezé-
si eljárásban, hirdetésekben, még ha az meg
is előzi a támogatás tényleges elnyerését. 

Az egyes támogatók előre nem értesül-
nek/értesülhetnek arról, hogy a támogatást
kérő milyen egyéb más szervektől, szerveze-
tektől kap vagy kér támogatást. Ily módon
sem jogi, sem semmilyen egyéb kapcsolat
nincs a támogatók között.

Budapest Főváros Önkormányzatának gaz-
dasági társaságai – saját hatáskörben – dön-
tik el, hogy milyen rendezvényeket, illetőleg
szervezeteket szponzorálnak.

Az evezős rendezvény honlapja szerint az
eseménynek négy kiemelt (Budapest Főváros
Önkormányzata, BKK Zrt., a BKV Zrt. és a
City Bank), és 16 egyéb szervezet (köztük az
Uber) támogatója volt.

Az alapítvány által megjelölt és közzétett
szponzori listára – és a szponzorok személyé-
re – Budapest Főváros Önkormányzatának
semmilyen ráhatása nincs, így ebben az eset-
ben az „összeférhetetlenség” - mint jogi ka-
tegória – fel sem merülhet.

Biztosíthatom, hogy az Uber tevékenységé-
vel kapcsolatos véleményünket továbbra is
fenntartjuk, de a két ügy között semmiféle
összefüggés nincs, és nem is lehet.

Budapest, 2016. május 25.
Tisztelettel:

Dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési főpolgármester-

helyettes

Tisztelt Zoltán!
M E idegenvezető vagyok. Május 18-án es-
te fél 10-kor a vendégeim lejöttek a Legen-
da hajózási cég 7-es kikötőjénél, ahol vár-
tak magántaxisok. (A vendég azt állította,
nem céghez tartoztak). 

A vendégek két taxit fogtak, melyekkel a
Royal szállodába mentek. Az egyik 3, a má-
sik 7 ezer forintot kért tőlük. A vendégek
húszezressel fizettek, és mindkét taxiban
úgy adtak vissza, mintha kevesebb pénzt
adtak volna. Kb. 20 ezer forinttal vágták át
őket. Sajnos semmilyen papír nem maradt
náluk, mert nyugtát nem kaptak, és nem
emlékeznek semmilyen névre. 

Lementem a Legendához megkérdezni,
hogy tudnak-e erről valamit. Azt mondják,
folyton ezt csinálják a „taxisok”. Már több-
ször kihívták a rendőrséget és ők sem csi-
náltak semmit. 

Csak egyszer kéne lebuktatni őket, vala-
kinek be kéne ülni, mint turista, és húszez-
ressel fizetni. Azonnal lebuknának. Szerin-
tem a nagy taxicégeknek is érdeke, hogy
ilyen hiénák börtönbe kerüljenek, pláne ha
az Uberrel szemben fel akarjak venni a ver-
senyt.

Bármilyen kérdésük van, vagy tanúskod-
ni kell, állok rendelkezésükre.

Üdvözlettel, köszönettel:
M E
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Nyugdíj melletti 
vállalkozók járulékai
Időről időre felmerülnek kérdések  a
kiegészítő tevékenységet folytató, va-
gyis nyugdíj melletti  egyéni vállalko-
zások járulékkötelezettségével kap-
csolatban, annak ellenére, hogy meg-
lehetősen egyszerű szabályrendszer
vonatkozik rájuk.

Kezdjük talán azzal, hogy kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak – magát a fogalmat kizáró-
lag az egyéni és társas vállalkozók vonatkozá-
sában használjuk – csak az minősül, aki saját
jogú nyugdíjas, tehát a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte, ill. azok a hölgyek,
akik 40 év jogosultsági idejükre tekintettel vál-
tak nyugdíjassá, még abban az esetben is, ha
egyébként életkoruk a korhatár alatt van.

Nem tartozik viszont a saját jogú nyugellá-
tások körébe a korhatár előtti ellátás, rokkant-
sági vagy rehabilitációs ellátás, tehát az ezek
valamelyikében részesülő adózó nem minősül
kiegészítő tevékenységet folytatónak.

A nyugdíj melletti egyéni vállalkozók meg-
lehetősen kedvező pozícióban vannak, hi-
szen a velük kapcsolatos havi fix kötelezett-
ség mindössze a 7050 forintos egészség-
ügyi szolgáltatási járulék, amit esetleges ki-
vét vagy  átalányadózásban keletkezett jöve-
delem esetén a 10 százalékos nyugdíjjárulék
egészít ki. 

Az adóbevallási időszakban felmerült egy
téves értelmezés, amely szerint a nyugdíj mel-
letti vállalkozóknak nem kellene nyugdíjjárulé-
kot fizetniük, ha nem tartanak igényt az éven-
kénti 0,5%-os nyugdíjemelésre. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy ez az informá-
ció téves! Ha jövedelemkivét van (akár tényle-
ges, akár az átalányadózás által generált),
minden esetben meg kell fizetni a 10% nyug-
díjjárulékot! Ha a nyugdíj melletti egyéni vál-
lalkozó tételesen adózik, és nem „vesz ki” jö-

vedelmet, hanem azt vállalkozói nyereségként
tekinti, akkor valóban nem fizet nyugdíjjárulé-
kot. Ebben az esetben viszont vállalkozói
adót és osztalékadót kell fizetnie. Nyugdíjas
vállalkozó esetén tehát józan és ésszerű vál-
lalkozói döntés a nyereséget jövedelemként
kivenni, mert – még a nyugdíjjárulék fizetési
kötelezettséggel együtt is – így kedvezőbb a
nettó, elkölthető  végösszeg. Ebben az eset-
ben ráadásul a 0,5 százalékos nyugdíjnövelé-
sét  kérheti a vállalkozó.

Évek óta feltesszük a kérdést, hogy vajon
mi indokolja a kiegészítő tevékenységű vállal-
kozók által fizetendő „egészségügyi szolgál-
tatási járulék” (2016-ban havi 7050 Ft) köte-
lezettségét, hiszen ők – nyugdíjasok lévén –
egyébként is teljes jogú egészségügyi ellá-
tásra jogosultak. Kérdés: mennyivel kaphat
több vagy jobb ellátást egy nyugdíj melletti
vállakozó, mint egy „sima” nyugdíjas. A vá-
lasz: semmivel! Egyetlen pici „előny” mutatko-
zik: mint már utaltunk rá, a kiegészítő tevé-
kenységet folytató vállalkozó nyugdíja lévén
egyébként is biztosított, de a járulékfizetésért
„cserébe” megilleti a baleseti ellátás, vala-

mint a baleseti hozzátartozói nyugellátás. Így
például üzemi baleset esetén baleseti táp-
pénzre jogosult, melynek összege az öregsé-
gi nyugdíjminimum összege százötven száza-
lékának a naptári napi összege. 

Ugyanakkor a jogszabály konkrétan megha-
tározza azokat az időszakokat, amikor nem
kell a havi 7050 forintot leróni. E szerint nem
kell az egyéni vállalkozónak megfizetni a járu-
lékot, ha:

– keresőképtelen,
– gyermekgondozást segítő ellátásban

(gyesben) részesül,
– fogvatartott,
– egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.
A vállalkozó keresőképtelenségét – noha

táppénzre nem jogosult – az általános szabá-
lyok szerint igazolja az erre jogosult orvos, és
ennek birtokában mentesül a kötelezettség
alól.

És végül a járulék bevallásáról és megfize-
téséről: az egyéni vállalkozó negyedévente fi-
zeti járulékait, és a személyijövedelemadó-be-
vallásában ad róla számot.
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Lezárták a földi halan-
dók elől az Andrássy út
szervizútját az Eötvös
utca és az Oktogon kö-
zött, oda csak a taxik és
a kerékpárosok hajthat-
nak be. Ez nagyon jó
„menekülő” út volt ko-
rábban azoknak, akik az
Andrássy út felől a Nyu-
gati tér felé igyekeztek
és ki akarták kerülni a
jelzőlámpás csomópon-
tot az Oktogonnál. 

Sokan szabálytalanul
megpróbálják még min-
dig használni ezt az út-
vonalat. Éppen ezt a
szabálytalanságot figye-
lik rendszeresen a
közterület-felügyelők.
Taxis kolléga fényképet
is küldött a szerkesztőségnek, ahogy leparkol
a közterület-felügyelet járműve. A taxiállomá-
son! Ezután minden szabálytalankodó jármű-
vet félreállít. A taxiállomásra…

Minden tisztelet a szabályokat betartató hi-
vatásos közegeké, de nem biztos, hogy ez a
legjobb megoldás! Például a Rákóczi úton, a
Kossuth Lajos utcában is sok civil autó hasz-

nálja a buszsávot, a rendőrök még-
sem tartoztatják fel őket. Ugyanis nem lehet
hova félreállítani a szabálytalankodókat. A
buszsávon meg végrehajtani az igazoltatást
nem lehet, mert nagyobb bajjal járna a torló-
dás az ellenőrzéskor, mint a szabálytalankodó
autósok buszsáv-használata…

Név és cím a Szerkesztőségben 

Túlbuzgó ellenőrök

Rendnek kell lenni,
rendet kell tenni. A
taxiállomásokon is

Szépen sorban. A bün-
tető és a bűnös. Csak a
taxik nem férnek be...

– Hogy hívják a nagyon fiatal betö-
rõt?

– ?
– Korazüllött.

* * *
–  Miért vannak az állatvédõk in-

kább a szõrmék, és nem a bõrkabátok
ellen?

– Mert könnyebb egy bundás idõs

hölgyet molesztálni, mint egy bõr-
dzsekis motoros bandát.

* * *
– Házas?
– Igen, már tíz éve.
– Gyerekek?
– Kettõ is van.
– Állatok?
– Dehogyis, tök kulturáltak.

Országos Taxis Szövetség
Metál Zoltán elnök
elnok@taxiszovetseg.hu
Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy Tarlós István Főpolgár-
mester Úrnak, valamint dr. Dabóczi Kálmán
Vezérigazgató Úrnak 2016. május 3-án küldött
„Széll Kálmán tér átadása” tárgyú elektronikus
levelére az alábbiakban válaszoljunk.
A helyszíni bejárás során megállapítottuk,
hogy a taxiállomás kialakítása valóban nem
megfelelő, különös tekintettel a magas padká-
ra. A bejelentett hibák feldolgozását megkezd-
tük, jelenleg vizsgáljuk a lehetőségeket a mó-
dosításra.

Köszönjük észrevételeit, a megvalósításig
szíves türelmét kérjük.

Budapest, 2016. május 26.
Üdvözlettel: Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető, 
BKK Zrt.
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jövedelemkivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem az, ami
járulékalapot képez, és ez után kell  járulékokat fizetni. 

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó esetén legalább a minimálbér
(jelenleg havi 111 ezer forint) után szükséges megfizetnie a járulé-
kokat (a megfelelő szorzószámokkal). Középfokú végzettséget
igénylő vállalkozói tevékenység esetén a garantált bérminimum ösz-
szege (129 ezer forint) után fizetünk. 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevé-
kenységei folytatásában (közreműködés alatt értjük a konkrét szak-
mai alap-tevékenységen kívül a vállalkozás megszervezését, irányítá-
sát stb.). Ha  a vállalkozó bármely tevékenysége engedélyhez kö-
tött, akkor az adott tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendel-
keznie kell. Ezt ellenőrzik is, különösen jelentős az ellenőrzések
száma, mióta az engedélykiváltás elektronikus úton történik.

Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, egyszerűsített
foglalkoztatásban alkalmi munkavállalókat (természetesen az idevo-
natkozó szabályok betartásával), így akár a családtagot is. A család-
tag a bejelentés és a jogviszony elbírálásban nem különbözik más
személyektől a társadalombiztosítási szabályok alapján.

Az egyik legnagyobb előnye az egyéni vállalkozásnak, hogy bár-
mikor szüneteltethető, ingyen létrehozható, ingyen megszüntethető.

Tehát amikor úgy látjuk, hogy huzamosabb ideig nem tudunk a vál-
lalkozással foglalkozni, vagy a szezonalitás miatt nem várható bevé-
tel, akkor nagyon egyszerűen lehet szüneteltetni. A szüneteltetést a
hatóságokhoz annak megkezdése előtt egy nappal kell bejelenteni,
szintén elektronikus úton, időtartama 1 hónap és 5 év között lehet-
séges. 

Az adókat jellemzően a bevétel, a jövedelem arányában kell meg-
fizetni. Tételes adózóknál ez nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki,
hogy a vállalkozói bevételből levonjuk a tevékenységhez szükséges
költségeket, és ami marad, az a jövedelem. Átalányadózásnál a le-
vonható költséget, ill. a megmaradó jövedelmet az adótörvény sza-
bályozza. Taxis vállalkozásban a bevétel 20%-a számít jövedelem-
nek (nyugdíj melletti vállalkozóknál 25%).  Ha KATA adózást vála-
szunk, ott a bevételtől függetlenül havi 50 ezer forintot kell fizetni
főállás, 25 ezret másodállás vagy nyugdíjas esetén. 

Mindegyik adózási formára érvényes az éves 6 millió forintos áfa-
határ (év közbeni kezdés esetén ennek arányos része), mert átlépé-
se esetén bekerülünk az áfa-körbe, és fizethetünk 27% forgalmi
adót anélkül, hogy költségeinkből az áfát teljes körűen levonhat-
nánk. De ez már egy másik értekezés témája lehet…

Nagy Zoltán
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cióhoz?!

Kérem, szíveskedjen a fentieket kivizsgál-
tatni, és az eredményről tájékoztatni.

Tisztelettel 
Metál Zoltán, elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Tarlós István Főpolgármester úrnak címzett,
2016. május 7-én érkezett elektronikus levelé-
re az alábbi tájékoztatást adom.

A Dunai Regatta Folyóparti Fesztivál elne-

vezésű rendezvény szervezője az Antall Jó-
zsef Tudásközpont Alapítvány.
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ges.

(Erre várhatóan csak júniusban kerül sor.)
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tisztában van azzal, hogy a támogatás egyik
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si eljárásban, hirdetésekben, még ha az meg
is előzi a támogatás tényleges elnyerését. 

Az egyes támogatók előre nem értesül-
nek/értesülhetnek arról, hogy a támogatást
kérő milyen egyéb más szervektől, szerveze-
tektől kap vagy kér támogatást. Ily módon
sem jogi, sem semmilyen egyéb kapcsolat
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Budapest Főváros Önkormányzatának gaz-
dasági társaságai – saját hatáskörben – dön-
tik el, hogy milyen rendezvényeket, illetőleg
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Az evezős rendezvény honlapja szerint az
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Önkormányzata, BKK Zrt., a BKV Zrt. és a
City Bank), és 16 egyéb szervezet (köztük az
Uber) támogatója volt.

Az alapítvány által megjelölt és közzétett
szponzori listára – és a szponzorok személyé-
re – Budapest Főváros Önkormányzatának
semmilyen ráhatása nincs, így ebben az eset-
ben az „összeférhetetlenség” - mint jogi ka-
tegória – fel sem merülhet.

Biztosíthatom, hogy az Uber tevékenységé-
vel kapcsolatos véleményünket továbbra is
fenntartjuk, de a két ügy között semmiféle
összefüggés nincs, és nem is lehet.

Budapest, 2016. május 25.
Tisztelettel:

Dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési főpolgármester-

helyettes

Tisztelt Zoltán!
M E idegenvezető vagyok. Május 18-án es-
te fél 10-kor a vendégeim lejöttek a Legen-
da hajózási cég 7-es kikötőjénél, ahol vár-
tak magántaxisok. (A vendég azt állította,
nem céghez tartoztak). 

A vendégek két taxit fogtak, melyekkel a
Royal szállodába mentek. Az egyik 3, a má-
sik 7 ezer forintot kért tőlük. A vendégek
húszezressel fizettek, és mindkét taxiban
úgy adtak vissza, mintha kevesebb pénzt
adtak volna. Kb. 20 ezer forinttal vágták át
őket. Sajnos semmilyen papír nem maradt
náluk, mert nyugtát nem kaptak, és nem
emlékeznek semmilyen névre. 

Lementem a Legendához megkérdezni,
hogy tudnak-e erről valamit. Azt mondják,
folyton ezt csinálják a „taxisok”. Már több-
ször kihívták a rendőrséget és ők sem csi-
náltak semmit. 

Csak egyszer kéne lebuktatni őket, vala-
kinek be kéne ülni, mint turista, és húszez-
ressel fizetni. Azonnal lebuknának. Szerin-
tem a nagy taxicégeknek is érdeke, hogy
ilyen hiénák börtönbe kerüljenek, pláne ha
az Uberrel szemben fel akarjak venni a ver-
senyt.

Bármilyen kérdésük van, vagy tanúskod-
ni kell, állok rendelkezésükre.

Üdvözlettel, köszönettel:
M E

AAzz   OOTTSSZZ   ll eevvee ll eezzéésséébbõõ ll
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Nyugdíj melletti 
vállalkozók járulékai
Időről időre felmerülnek kérdések  a
kiegészítő tevékenységet folytató, va-
gyis nyugdíj melletti  egyéni vállalko-
zások járulékkötelezettségével kap-
csolatban, annak ellenére, hogy meg-
lehetősen egyszerű szabályrendszer
vonatkozik rájuk.

Kezdjük talán azzal, hogy kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak – magát a fogalmat kizáró-
lag az egyéni és társas vállalkozók vonatkozá-
sában használjuk – csak az minősül, aki saját
jogú nyugdíjas, tehát a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte, ill. azok a hölgyek,
akik 40 év jogosultsági idejükre tekintettel vál-
tak nyugdíjassá, még abban az esetben is, ha
egyébként életkoruk a korhatár alatt van.

Nem tartozik viszont a saját jogú nyugellá-
tások körébe a korhatár előtti ellátás, rokkant-
sági vagy rehabilitációs ellátás, tehát az ezek
valamelyikében részesülő adózó nem minősül
kiegészítő tevékenységet folytatónak.

A nyugdíj melletti egyéni vállalkozók meg-
lehetősen kedvező pozícióban vannak, hi-
szen a velük kapcsolatos havi fix kötelezett-
ség mindössze a 7050 forintos egészség-
ügyi szolgáltatási járulék, amit esetleges ki-
vét vagy  átalányadózásban keletkezett jöve-
delem esetén a 10 százalékos nyugdíjjárulék
egészít ki. 

Az adóbevallási időszakban felmerült egy
téves értelmezés, amely szerint a nyugdíj mel-
letti vállalkozóknak nem kellene nyugdíjjárulé-
kot fizetniük, ha nem tartanak igényt az éven-
kénti 0,5%-os nyugdíjemelésre. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy ez az informá-
ció téves! Ha jövedelemkivét van (akár tényle-
ges, akár az átalányadózás által generált),
minden esetben meg kell fizetni a 10% nyug-
díjjárulékot! Ha a nyugdíj melletti egyéni vál-
lalkozó tételesen adózik, és nem „vesz ki” jö-

vedelmet, hanem azt vállalkozói nyereségként
tekinti, akkor valóban nem fizet nyugdíjjárulé-
kot. Ebben az esetben viszont vállalkozói
adót és osztalékadót kell fizetnie. Nyugdíjas
vállalkozó esetén tehát józan és ésszerű vál-
lalkozói döntés a nyereséget jövedelemként
kivenni, mert – még a nyugdíjjárulék fizetési
kötelezettséggel együtt is – így kedvezőbb a
nettó, elkölthető  végösszeg. Ebben az eset-
ben ráadásul a 0,5 százalékos nyugdíjnövelé-
sét  kérheti a vállalkozó.

Évek óta feltesszük a kérdést, hogy vajon
mi indokolja a kiegészítő tevékenységű vállal-
kozók által fizetendő „egészségügyi szolgál-
tatási járulék” (2016-ban havi 7050 Ft) köte-
lezettségét, hiszen ők – nyugdíjasok lévén –
egyébként is teljes jogú egészségügyi ellá-
tásra jogosultak. Kérdés: mennyivel kaphat
több vagy jobb ellátást egy nyugdíj melletti
vállakozó, mint egy „sima” nyugdíjas. A vá-
lasz: semmivel! Egyetlen pici „előny” mutatko-
zik: mint már utaltunk rá, a kiegészítő tevé-
kenységet folytató vállalkozó nyugdíja lévén
egyébként is biztosított, de a járulékfizetésért
„cserébe” megilleti a baleseti ellátás, vala-

mint a baleseti hozzátartozói nyugellátás. Így
például üzemi baleset esetén baleseti táp-
pénzre jogosult, melynek összege az öregsé-
gi nyugdíjminimum összege százötven száza-
lékának a naptári napi összege. 

Ugyanakkor a jogszabály konkrétan megha-
tározza azokat az időszakokat, amikor nem
kell a havi 7050 forintot leróni. E szerint nem
kell az egyéni vállalkozónak megfizetni a járu-
lékot, ha:

– keresőképtelen,
– gyermekgondozást segítő ellátásban

(gyesben) részesül,
– fogvatartott,
– egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.
A vállalkozó keresőképtelenségét – noha

táppénzre nem jogosult – az általános szabá-
lyok szerint igazolja az erre jogosult orvos, és
ennek birtokában mentesül a kötelezettség
alól.

És végül a járulék bevallásáról és megfize-
téséről: az egyéni vállalkozó negyedévente fi-
zeti járulékait, és a személyijövedelemadó-be-
vallásában ad róla számot.
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Lezárták a földi halan-
dók elől az Andrássy út
szervizútját az Eötvös
utca és az Oktogon kö-
zött, oda csak a taxik és
a kerékpárosok hajthat-
nak be. Ez nagyon jó
„menekülő” út volt ko-
rábban azoknak, akik az
Andrássy út felől a Nyu-
gati tér felé igyekeztek
és ki akarták kerülni a
jelzőlámpás csomópon-
tot az Oktogonnál. 

Sokan szabálytalanul
megpróbálják még min-
dig használni ezt az út-
vonalat. Éppen ezt a
szabálytalanságot figye-
lik rendszeresen a
közterület-felügyelők.
Taxis kolléga fényképet
is küldött a szerkesztőségnek, ahogy leparkol
a közterület-felügyelet járműve. A taxiállomá-
son! Ezután minden szabálytalankodó jármű-
vet félreállít. A taxiállomásra…

Minden tisztelet a szabályokat betartató hi-
vatásos közegeké, de nem biztos, hogy ez a
legjobb megoldás! Például a Rákóczi úton, a
Kossuth Lajos utcában is sok civil autó hasz-

nálja a buszsávot, a rendőrök még-
sem tartoztatják fel őket. Ugyanis nem lehet
hova félreállítani a szabálytalankodókat. A
buszsávon meg végrehajtani az igazoltatást
nem lehet, mert nagyobb bajjal járna a torló-
dás az ellenőrzéskor, mint a szabálytalankodó
autósok buszsáv-használata…

Név és cím a Szerkesztőségben 

Túlbuzgó ellenőrök

Rendnek kell lenni,
rendet kell tenni. A
taxiállomásokon is

Szépen sorban. A bün-
tető és a bűnös. Csak a
taxik nem férnek be...

– Hogy hívják a nagyon fiatal betö-
rõt?

– ?
– Korazüllött.

* * *
–  Miért vannak az állatvédõk in-

kább a szõrmék, és nem a bõrkabátok
ellen?

– Mert könnyebb egy bundás idõs

hölgyet molesztálni, mint egy bõr-
dzsekis motoros bandát.

* * *
– Házas?
– Igen, már tíz éve.
– Gyerekek?
– Kettõ is van.
– Állatok?
– Dehogyis, tök kulturáltak.

Országos Taxis Szövetség
Metál Zoltán elnök
elnok@taxiszovetseg.hu
Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy Tarlós István Főpolgár-
mester Úrnak, valamint dr. Dabóczi Kálmán
Vezérigazgató Úrnak 2016. május 3-án küldött
„Széll Kálmán tér átadása” tárgyú elektronikus
levelére az alábbiakban válaszoljunk.
A helyszíni bejárás során megállapítottuk,
hogy a taxiállomás kialakítása valóban nem
megfelelő, különös tekintettel a magas padká-
ra. A bejelentett hibák feldolgozását megkezd-
tük, jelenleg vizsgáljuk a lehetőségeket a mó-
dosításra.

Köszönjük észrevételeit, a megvalósításig
szíves türelmét kérjük.

Budapest, 2016. május 26.
Üdvözlettel: Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető, 
BKK Zrt.

ujtaxi.qxd  6/15/16 09:20  Page 17



18

Sajtóközlemény

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK)
Közlekedési Osztálya egyetért és támogatja a taxisok azon követe-
lését, hogy a hatóságok lépjenek fel, a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.
Rendelet, valamint a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben előírt
normáktól eltérő és így törvénytelenül működő személyszállító
szolgáltatásokkal szemben.

Nem ért egyet azzal, hogy az UBER és a hasonlóan törvénytelenül
működő cégek olyan különlegesen innovatívak lennének, hogy rá-
juk speciális szabályok vonatkozzanak.

Álláspontja szerint az újszerű – innovatív – fuvarszervezési megol-
dások is csak tevékenységi engedély birtokában alkalmazhatók és a
szolgáltatást nyújtókra, a gépkocsivezetőkre, valamint a szolgálta-
tásban részt vevő eszközökre (gépjárművek) is kötelező érvényűek
a törvény és a rendeletek által előírt normatívák.

A BKIK a fentiek miatt egyetért azon kormányzati erőfeszítésekkel,
melyek a taxi közlekedés – beleértve a budapestit is – résztvevői-
nek működését egyenlő versenyfeltételek között, azonos közteher-
viselési feltételekkel látják csak elfogadhatónak. 

Különösen fontos az utasok utazási feltételeinek magas színvonalú
biztosítása mind az utazási körülmények, mind az utas biztonságá-
val és biztosításával kapcsolatban.

Amennyiben a fentiektől eltérő állásfoglalás születne, úgy azt a
BKIK nem tudja támogatni, hiszen sérülne az esélyegyenlőség elve. 

Budapest, 2016. május 11.

I P A R I  T A G O Z A T
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II. Árpád fejedelem útja 

• A fonódó villamos kialakításának forgatagában eltűnt a
„Taxiállomás” jelzőtábla a Margit híd tövében. Kérjük a jelzőtáblát pó-
tolni. 
• Intézkedtünk az illetékesek felé az eredeti állapot visszaállítása ér-
dekében. 
XI. Vegyész utca és XIII. Hun utca 

•
Mindkét helyszínen elkoptak a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jelek, kér-
jük azokat pótolni. 
• A burkolati jel felújításokat megrendeltük. 

II. Széll Kálmán tér 

• Kialakítottak egy új taxiállomást, azonban elfelejtették felfesteni a
TAXIÁLLOMÁS útburkolati jeleket. Kérjük azokat pótolni, mert így
most rendszeresen civil autók állnak a droszton. 
• A tér végleges kialakítása még nem fejeződött be, az átadás még
nem történt meg, addig az állomás elhelyezése is változhat. 

Végezetül néhány köszönet:
XV. Rákos út 

Jeleztük, hogy a taxisok nem mernek „rendesen” megállni az
SZTK közelében lévő taxiállomáson, mert félnek, hogy a buszmeg-
állóba beálló autóbuszok elsodorják a taxik oldalát. Kértük, módo-
sítsák a taxiállomást oly módon, hogy két kerékkel lehessen felállni
a járdára. A módosítás megtörtént, köszönet érte.

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

– Krisztike, te mit fogsz
csinálni, ha olyan idõs leszel,
mint amilyen én vagyok?

– Fogyókúrázom.
* * *

Pistike az állatkertben sé-
tál a mamájával. Hallják,
amint az egyik fülemüle kü-
lönösen szépen énekel.

– Ugye, kisfiam, szeretnél
te is olyan szépen énekelni,
mint a fülemüle?

– Nem, anyu, én inkább
olyan messzire szeretnék
köpni, mint a láma.

* * *
A whisky lassan butít. De

nem baj, én ráérek...

II. Árpád fejedelem útja: El-
tűnt a Taxiállomás jelzőtábla

XII. Széll Kálmán tér: Nem festet-
tek útburkolati jelet a taxiállomás-
ra, viszont van helyette virágágyás,
amitől egyáltalán nem lehet szabá-
lyosan használni az első helyet

XV. Rákos út: Igazából
két kerékkel is elég lenne
a járdára állni, de ez a ta-
xi így sem zavar senkit

XI. Vegyész utca: Civil autó
a taxiállomáson, mert nin-
csenek útburkolati jelek

XIII. Hun utca: Évek óta kér-
jük a felfestés pótlását
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II. Árpád fejedelem útja: El-
tűnt a Taxiállomás jelzőtábla
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XXI. Kossuth Lajos utca

Átépült, megszépült Csepel „Főutcája”, a Kossuth Lajos utca.
Azonban az átépítés során eltűnt a taxiállomás. Kértük a vissza-
helyezését, a taxiállomást visszahelyezték, itt is köszönet. 
II. Frankel Leó út

Befejeződött a „Fonódó villamos” építkezés, született
közben egy taxiállomás az ORFI előtt a Frankel Leó utcában.
Köszönet érte, jó lenne minél többet használni ezt a drosztot is,
hogy ideszokjanak az utasok. 
XIV. Állatkerti körút

Hosszú évek óta kértük a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jelek fel-
festését a Széchenyi fürdővel szemközti drosztnál. Felfestették
a jeleket, köszönet érte. 

20

Tisztelt Kollégák!
Mikor azon töröm a fejem, hogy miről is írjak, mi nem szerepelt még e
lap hasábjain, akkor azon kapom magam, hogy a bőség zavarával küsz-
ködöm. Most már ugyan nyár eleje vagyon, de hát mindent kapni a pia-
cokon, és az ember, mármint én, ha beindul, akkor vásárol, főz,
élvezkedik, miként egy jó hedonistához illik.

Nos, igazán nem is egy receptre térnék ki, hanem tallóznék kissé a
magyaros konyha remekei között.

Kezdeném ott, ahol mindenki más magyar is, vagy a felesége, hogy
elteszek egy üveg kovászos uborkát. Szépen megmosva, irdalva, jó
sós, fokhagymás, kapros lébe, némi kenyérrel a tetején, /bátrabbak kí-
sérletezhetnek nyers krumplival is/, majd a meleg napon érlelem vagy
két napig. Tovább nem szoktam, hogy ne puhuljon meg, jó roppanós
maradjon. Ezután kevés lében, a hűtőben tartom.

III. Kórház
utca 
Teljes szé-
lességében
lezárták a
Kórház utcát
a Szentend-
rei út felől,
mert sétáló
utca lett. Így
a Miklós térig
el kell menni
annak, aki a
Miklós utca
felé igyekszik. 

V. Arany János
utca 

Visszaforgatták az
utca egyirányúsá-
gát a Nádor utca
és az Október 6.
utcánál. Most is-
mét a Nádor utca
felől egyirányú az
utca az Október
6. utca felé.

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozásokXXI. Kossuth Lajos utca:
Visszakaptuk a taxiállomást

III. Kórház utca: Teljes
szélességében lezárták,
sétálóutca lett belőle

II. Frankel Leó utca: Kialakítottak egy új taxiállomást

V. Arany János utca:
Figyelni kell, mert
időnként változik az
egyirányúság

V. Arany János utca:
Ismét változott a
haladási irány

XIV. Állatkerti körút:
Vannak civilek, akik-
nek se a jelzőtábla, se
a felfestés sem számít
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Jöhet az eper, ami gyorsan
fogy, így frissen, de dzsemnek
is kellemes. Egy kilóhoz csak
30 dkg. cukrot adok, s nem fő-
zöm tovább 25-30 percnél. Így
a vitamin javát megőrzöm, s
gyümölcs- zselésítőt adok hoz-
zá, majd a kész édesség az üve-
gekben várja további sorsát.

Ha eddig nem fáradtam el, ak-
kor még jöhet egy jó adag le-
csó, aminek elkészítése már jól
ismert, s nem bonyolult művelet,
de ez most nálam egy lecsós
sertésszelet lészen. A sertés-
szeleteket mindkét oldalán köze-
pesen átsütöm, hogy egy kis
színt is kapjon, majd a félkész le-
csót rámerem, s így alatta páro-

lom puhára a húst.
Ehhez mehet akár
rizs, vagy újkrumpli
is.

Kerti öröm a
grillezés is, amit
most faszén nél-
kül, egy elektro-
mos grillsütőn ad-
tam elő. Ennek
előnye a gyorsa-
ság, és akár a te-
raszon is elfér.
Előre pácolt csir-
ke csomagot vet-

tem, és a grillen rövid
idő alatt átsütöttem
mindkét oldalát a hú-
soknak, majd némi zöl-
dekkel, savanyúsággal
megtoldva finom, gyors
vacsora kerekedett be-
lőle.

Ezek után pedig
hogy ki ne essek a ru-
tinból, eleget tettem
egy meghívásnak, s be-
segítettem egy kerti
buliba, bográcsban
főzéssel. Ennek min-
dig hangulata van, s a
jó gulyás ismert kellé-
kei mellett szükségel-
tetik a jó társaság, a
hideg sör, és jó házi
pálinka. S nem csak a
pálinka volt elég
erős, de a paprika is
a levesben. Így szem
nem maradt szára-
zon. Itt meg kell em-
lékezzek egy igazán
magyaros előételről, nevezhet-
jük akár bor /sör/ korcsolyának is: egy jó libazsíros kenyér. Ez sóz-
va, paprikázva, jólesik még a leves előtt, megágyazván a pálesznek. 

Ja, az meg kétéves, ötven fokos meggy volt.
A nyár további részére jó kerti bulikat és fakanalas jó étvágyat kívá-

nok:
Soós István City 22Kész a gulyás

A bográcsolás egy
külön program

Libazsíros kenyér

Grillezés elektromos sütőn
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1. Az alábbiak közül milyen
tilalom van érvényben a
táblával jelzett típusú
úton?
a) Tilos az úttesteket elválasz-
tó sávra ráhajtani.
b) Tilos járművezetést oktatni. 

c) Tilos a párhuzamos közlekedés szabályait
alkalmazni.  

2. Mekkora oldaltávolságot célszerű tar-
tani kerékpáros előzésénél?

a) Legfeljebb 30-40 cm-t.
b) Legalább egy személygépkocsi szélesség-
nyit. 
c) Lakott területen kívül legalább 1,5 m-t, lakott
területen pedig 1 m-t.

3. Szükséges-e, hogy a közlekedés részt-
vevői előzékenyek és türelmesek legye-
nek egymással szemben?
a) Igen,
mert a va-
lós vagy
vélt jogok
kikény-
szerítése
a partne-
rekben
agresszi-
ót válthat
ki és ez csökkenti a közlekedés biztonságát.
b) Legfeljebb akkor, ha azt elsőbbségadásra
kötelezett vagy az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő partner segítségre szorul.
c) Nem, mert az érvényben lévő szabályok
szükségtelenné teszik az időpazarló udvarias-
kodást. 

4. Befolyásolja-e a taxi távolságának
becslését autó szine?
a) Igen, az ugyanolyan nagyságú kék autót kö-
zelebbinek, míg a sárgát távolabbinek érzékel-
jük.
b) Csak ködös vagy esős időszakban.
c) Nem, mert csak a szemünkbe jutó fény
erőssége befolyásolja a taxi távolságának a
helyes becslését. 

5. Ez a farkasfog mintájú
sárga útburkolati jel…
a) ...a menetrend szerint köz-
lekedő autóbusz- vagy troli-
buszjárat megállóhelyét, ille-
tőleg a taxi állomását jelzi.
b) ...veszélyes helyre figyel-
mezteti a közlekedésben
részt vevőket.
c) ...a járművek várakozásra szolgáló helyét je-
löli meg. 

6. Balra bekanyarodás esetében a képen
látható tanulókocsi vezetője az útkeresz-
teződés előtt az úttest…

a) ...jobb szélére köteles besorolni.
b) ...felezővonala mellé köteles besorolni. 
c) ...bal szélére köteles besorolni.

7. Hol kell lehetővé tenni az elindulási
szándékot jelző iskolabusznak a forgalmi
sávba való besorolását?
a) Csak
lakott te-
rületen. 
b) Csak
lakott te-
r ü l e t e n
kívül. 
c) Lakott
területen
kívül és belül egyaránt.

8. Szabályosan közlekednek az iskolá-
sok?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha az adott időszakban az út-
testen nincs nagy járműforgalom. 
c) Nem. 

9. Milyen sebességgel kell
taxijával megközelítenie a
táblával jelzett útkereszte-
ződést?
a) Legfeljebb olyan sebesség-
gel, amivel eleget tud tenni elsőbbségadási
kötelezettségének, és e tekintetben másokat
nem téveszt meg.
b) Az úton megengedett sebességhatáron be-
lül olyan tempóban hogy meg tudja állítani ta-
xiját a belátott útszakaszon belül, és minden
olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmé-
nyek között számítania kell. 
c) Az úton megengedett sebességhatárt el
nem érő mérsékelt sebességgel. 

10. Ha autójával taxi üzemmódban gyer-
mekeket szállít…
a) ...a 3 évnél fiatalabb csecsemőt csak gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzítve viheti. 
b) ...két 10 éven aluli gyermeket egy személy-
nek lehet tekinteni.
c) ...egy biztonsági övvel két gyermeket is rög-
zíthet. 

11. Elsőbbsége van a gyalogosoknak a
járművekkel szemben?

a) Igen. 
b) Nincs. 

12. Köteles-e a ta-
xi vezetője figye-
lembe venni az
ilyen jelzést?
a) Igen, mert a jelző-
tábla fehér és fekete
jelzései egymással
felcserélt színekkel
is érvényesek. 
b) Nem, mert a jelző-
tábla fehér és fekete
jelzései egymással
felcserélt színekkel
jelennek meg. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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tábla fehér és fekete
jelzései egymással
felcserélt színekkel
is érvényesek. 
b) Nem, mert a jelző-
tábla fehér és fekete
jelzései egymással
felcserélt színekkel
jelennek meg. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.
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Főtaxi szemle 2016. május

M ájus elején tartotta éves gépkocsiszemléjét a Főtaxi. A
közel 1200 autó átvizsgálása és a kollégák okmányainak

ellenőrzése három héten át zajlott a cégcsoport Hunyadi János
úti telepén. Az ellenőrök munkáját az ügyfélszolgálat kitelepülé-
se is segítette, és így a kollégáknak nem kellett a központot is

felkeresni adminisztrációs ügyekben. A szemle végig jó hangu-
latban zajlott, amit a változékony időjárás sem tudott befolyásol-
ni, köszönhetően a jó helyszínválasztásnak.

Köszönjük a kollégák segítőkész hozzáállását, valamint az el-
lenőrök és az ügyfélszolgálat munkáját! 

Egy Athénba érkező idegent elsősorban az ér-
dekel 2016-ban, hogyan élnek a görögök, ma?
Ugyanis évek óta tart a válság, egyik mentőcso-
mag után ott a másik. Most meg jött a menekült-
válság, nem tudják megvédeni az Unió határait a
migránsoktól, már szóba került Görögország ki-
zárása is a schengeni övezetből, meg az euró-
zónából.

Nos, a görögök köszönik, jól vannak, élik min-
dennapi életüket. Az éttermek, a teraszok, sörö-
zök tömve vannak vendégekkel, akik zenélnek,
énekelnek, táncolnak. Többségük – szemmel lát-
hatóan – helyi lakos, görög. Látogatásomkor
még nem volt igazi turistaszezon. Az ország két
határán, ott, ahol belépnek a menekültek és ahol
elhagyják, vagy elhagynák az országot, vannak
komoly gondok. Viszont Athén belvárosa békés
és nyugodt, egyetlen migránst sem lehetett látni. 

A közbiztonság kimondottan jó, nyugodtan sé-
tálgathatunk az utcán. A görögök kényelmes, nyu-
godt emberek, délután kettőtől ötig tart a sziesz-
ta, de utána beindul az élet…

Persze – bizonyos fokig – lehet érezni a válság
hatását. Például volt idő, amikor bármennyi pén-
zed volt a bankban, naponta csak bizonyos össze-

Athéni útinapló 3. rész

A mindennapi életről

Folytatás a 27. oldalon

A fiatalok táncolnak, énekelnek. Jó a hangulatuk
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A metrókocsikat összefirkálják itt is

A sárga taxit kedvelik

Mozgólépcső. Ám ez egy
tengerjáró hajón üzemel

Úszómedence a szállodánk tetején
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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!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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A Monastikari téren mindig nagy a tömeg

A használt vécépapírt nem
szabad a WC-be dobni. Er-
re figyelmeztet a felirat

A csatorna fedlap 10 centivel
alacsonyabban van az úttest-
nél. Ez ismerős  Budapestről...

Váltják a forintot is, de
nagyon rossz árfolyamon

A több ezer éves csatornahá-
lózat bemutatása a metróbanA metró mellett ásatásokat is bemutatnak

Most csendes az egyébként tünte-
tésektől hangos Szintagma tér
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get lehetett kivenni az automatákból. A helyieknek kevesebbet,
a külföldieknek valamivel többet. Amúgy sem igazán szeretik a
bankkártyás dolgokat, mert azoknak nyoma van. Ismerős vala-
honnan ez a szemlélet. De honnan?

Az uniós csatlakozás óta emelkedtek az árak, de így is olcsó
Görögország. Egy gyorsbüfében az ebéd, étel, ital 1500–2000
forintnak megfelelő euró. Egy dobozos sör 300–400 forint a
közértben. Magyarországon döbbenetesen magas az áfa-kulcs
(27%), Görögországban az alkoholra a legmagasabb az áfa, ez
is mindössze 23%.

27

Folytatás a 24. oldalról

Csak meghatározott összeget lehe-
tett felvenni naponta az automatából

Hat monitoron le-
het nézni a Tv-t
egy utcai kávézó
teraszán

Kiemelt épületek, kiemelt védelemmel

Fodrászat a nyílt utcán

A vízelvezető rácsa 10
centivel magassabban
van az úttestnél

A tipikus étel, a tenger gyümölcsei

Óriási húskínálat a
Központi piacon

Magyar pengő az athéni bolhapiacon
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Én úgy láttam,
nem nagyon törődnek az ország dolgaival, inkább a saját életük-
kel foglalkoznak. Nem nagyon nézik mennyi lesz az állam bevé-
tele, a lényeg a saját zseb. 

A világon a legtöbb helyen csak akkor lehet igénybe venni a
tömegközlekedést, ha előre kifizettük a viteldíjat, és ezt szigo-
rúan ellenőrzik. Athénban sem a metrók bejáratánál, sem a
metrók kijáratánál nincs ellenőrzés.

Egy hét alatt egyszer láttam
ellenőrzést, igaz, akkor rögtön két bliccelőt elkaptak.

A távolsági buszon a buszvezető egy kartondobozból, a „gyűj-
teményéből” adott nyugtát, mikor látta, hogy turisták vagyunk.
Figyeltem, minden második utas kapott a pénztárgépből nyug-
tát, minden második a kartondobozból… Itt a viteldíj – nyilvánva-
lóan – zsebbe vándorolt. Ha nem kérték az utasok a nyugtát,
akkor az is a dobozba, a „gyűjteménybe” került. 

Érdekes helyzet, hogy a város több ezer éves csatornaháló-
zattal büszkélkedhet – ezt a földalatti kiállításokon is lehet látni
– miközben a mai csatornahálózat már nem bírja a terheket.
Például a használt (!) WC papírt a legtöbb helyen nem szabad
bedobni a lefolyóba, azt külön szemetesben tárolják, olyan véko-
nyak a csövek… 

Juhász Péter
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Ki gondolná, hogy az elmúlt év-
tizedek során több mint 400 ez-
ren tűntek el Magyarországon.
Évente 14 ezer azon gyermekek
száma, akiket a rendőrség ke-
res, ám közülük ezren nem ke-

rülnek elő. Május 25-e az Eltűnt
Gyerekek Világnapja. Ez adta
az apropóját annak az egyedül-
álló kezdeményezésnek, amely-
nek – bízunk benne – mind
több követője akad a személy-

szállítók körében. Elsőként a
Főtaxi vállalkozott arra, hogy
több mint ezer autójában, a mű-
szerfalon található tableteken
megjeleníti az eltűnt gyermekek
képeit, így azt nem csupán a so-

főrök, de az utasok is láthatják.
Mint azt Szunomár Tibortól, a
fuvarozó cég vezérigazgatójától
megtudtuk: mintegy 1100 gép-
kocsijukban megtalálhatók a
tabletek, amelyeket címek köz-
vetítésére, valamint reklámok
futtatására is használnak. Egy
korábbi akciójuk során már kap-
csolatba kerültek az Együtt az
eltűnt gyerekekért alapít-
vánnyal, s most az Eltűnt Gye-
rekek Világnapja adta az apro-

Évente 14 ezer gyermekből ezer nem kerül elő

Eltűnt fEltűnt f iatiat alok falok foottói a tói a t axikbanaxikban
Az Eltűnt Gyerekek Világnapja alkalmából egyedülálló kezdeményezésbe fogott a Főtaxi
és az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány. A személyszállítók több mint ezer autó-
jának műszerfalán lehet május 25-e óta tableten látni a keresett gyermekek fotóit.

Narancsfák az utca két oldalánAthéni háztetők. Nem
egy helyen azért úszó-
medence is látható

Rohamrendőrök sietnek a parlament védelmére

Vannak, akik izgatottan várják a
friss híreket az utcai standoknál
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pót, hogy együttműködésüket
továbbgondolják. 

A vezérigazgató elmondta: át-
lagosan tíz utassal lehet számol-
ni minden gépjárművükben, va-
gyis naponta több mint tízezren
láthatják az eltűnt fiatalok képe-
it. Ez pedig javíthatja az esélyeit
a keresett ifjak megtalálásának.
Az elmúlt hetek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az utasok figyelik
a tableten futó körözéseket, és
hatással vannak rájuk a gyerme-
kek fotói.

Szunomár Tibor hozzátette:
bízik benne, hogy a kezdemé-
nyezésüket a többi taxitársaság
is megfontolja, és a saját info-
kommunikációs eszközeiken ők

is megjelenítik a keresett nebu-
lók képeit. A körözési képeket
rendszeresen frissítik a rendsze-
rükben. Ezeket az adatokat a Bu-
dapest Rendőr-főkapitányságtól
kapják, akikkel ez ügyben is
együttműködnek. Végezetül a
vezérigazgató hozzátette: „Ma-
gam is szülő vagyok, de elkép-
zelni sem tudom azt a kétség-
beesést, aggodalmat és szomo-
rúságot, amit egy gyermek eltű-
nése jelent. A Főtaxi soha nem
ijedt meg a kihívásoktól és a tár-
sadalmi felelősségvállalástól,
szívesen támogatunk arra érde-
mes célokat és ez a kezdemé-
nyezés mindenképpen ezek kö-
zé sorolandó.” k.z.t.
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Egy férfi mondja a ha-
verjának:

– Nem tudom, mit ve-
gyek a feleségem szüle-
tésnapjára. Megvan min-
dene, megvehet magá-
nak bármit, amit szeret-
ne.

– Figyelj csak! Miért
nem adsz neki egy pa-
pírt, amire ráírod: „Ez a
kupon egy óra szexre jo-
gosít, az Ön által kívánt
módon”?

A férfi így is tesz. Más-
nap újra találkoznak.

– Na, hogy sikerült az
ajándék? – kérdi a haver.

– Ne is mondd! Odaad-
tam neki, amikor elolvas-
ta, ugrált örömében. Az-
tán a nyakamba ugrott,
homlokon csókolt, majd
elrohant, és visszakiáltot-
ta: 

„Egy óra múlva itt va-
gyok!”

* * *
Villamoson:
– Néni, le akar ülni?
– Igen.
– És hová?

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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Én úgy láttam,
nem nagyon törődnek az ország dolgaival, inkább a saját életük-
kel foglalkoznak. Nem nagyon nézik mennyi lesz az állam bevé-
tele, a lényeg a saját zseb. 

A világon a legtöbb helyen csak akkor lehet igénybe venni a
tömegközlekedést, ha előre kifizettük a viteldíjat, és ezt szigo-
rúan ellenőrzik. Athénban sem a metrók bejáratánál, sem a
metrók kijáratánál nincs ellenőrzés.

Egy hét alatt egyszer láttam
ellenőrzést, igaz, akkor rögtön két bliccelőt elkaptak.

A távolsági buszon a buszvezető egy kartondobozból, a „gyűj-
teményéből” adott nyugtát, mikor látta, hogy turisták vagyunk.
Figyeltem, minden második utas kapott a pénztárgépből nyug-
tát, minden második a kartondobozból… Itt a viteldíj – nyilvánva-
lóan – zsebbe vándorolt. Ha nem kérték az utasok a nyugtát,
akkor az is a dobozba, a „gyűjteménybe” került. 

Érdekes helyzet, hogy a város több ezer éves csatornaháló-
zattal büszkélkedhet – ezt a földalatti kiállításokon is lehet látni
– miközben a mai csatornahálózat már nem bírja a terheket.
Például a használt (!) WC papírt a legtöbb helyen nem szabad
bedobni a lefolyóba, azt külön szemetesben tárolják, olyan véko-
nyak a csövek… 

Juhász Péter
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Ki gondolná, hogy az elmúlt év-
tizedek során több mint 400 ez-
ren tűntek el Magyarországon.
Évente 14 ezer azon gyermekek
száma, akiket a rendőrség ke-
res, ám közülük ezren nem ke-

rülnek elő. Május 25-e az Eltűnt
Gyerekek Világnapja. Ez adta
az apropóját annak az egyedül-
álló kezdeményezésnek, amely-
nek – bízunk benne – mind
több követője akad a személy-

szállítók körében. Elsőként a
Főtaxi vállalkozott arra, hogy
több mint ezer autójában, a mű-
szerfalon található tableteken
megjeleníti az eltűnt gyermekek
képeit, így azt nem csupán a so-

főrök, de az utasok is láthatják.
Mint azt Szunomár Tibortól, a
fuvarozó cég vezérigazgatójától
megtudtuk: mintegy 1100 gép-
kocsijukban megtalálhatók a
tabletek, amelyeket címek köz-
vetítésére, valamint reklámok
futtatására is használnak. Egy
korábbi akciójuk során már kap-
csolatba kerültek az Együtt az
eltűnt gyerekekért alapít-
vánnyal, s most az Eltűnt Gye-
rekek Világnapja adta az apro-

Évente 14 ezer gyermekből ezer nem kerül elő

Eltűnt fEltűnt f iatiat alok falok foottói a tói a t axikbanaxikban
Az Eltűnt Gyerekek Világnapja alkalmából egyedülálló kezdeményezésbe fogott a Főtaxi
és az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány. A személyszállítók több mint ezer autó-
jának műszerfalán lehet május 25-e óta tableten látni a keresett gyermekek fotóit.

Narancsfák az utca két oldalánAthéni háztetők. Nem
egy helyen azért úszó-
medence is látható

Rohamrendőrök sietnek a parlament védelmére

Vannak, akik izgatottan várják a
friss híreket az utcai standoknál
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pót, hogy együttműködésüket
továbbgondolják. 

A vezérigazgató elmondta: át-
lagosan tíz utassal lehet számol-
ni minden gépjárművükben, va-
gyis naponta több mint tízezren
láthatják az eltűnt fiatalok képe-
it. Ez pedig javíthatja az esélyeit
a keresett ifjak megtalálásának.
Az elmúlt hetek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az utasok figyelik
a tableten futó körözéseket, és
hatással vannak rájuk a gyerme-
kek fotói.

Szunomár Tibor hozzátette:
bízik benne, hogy a kezdemé-
nyezésüket a többi taxitársaság
is megfontolja, és a saját info-
kommunikációs eszközeiken ők

is megjelenítik a keresett nebu-
lók képeit. A körözési képeket
rendszeresen frissítik a rendsze-
rükben. Ezeket az adatokat a Bu-
dapest Rendőr-főkapitányságtól
kapják, akikkel ez ügyben is
együttműködnek. Végezetül a
vezérigazgató hozzátette: „Ma-
gam is szülő vagyok, de elkép-
zelni sem tudom azt a kétség-
beesést, aggodalmat és szomo-
rúságot, amit egy gyermek eltű-
nése jelent. A Főtaxi soha nem
ijedt meg a kihívásoktól és a tár-
sadalmi felelősségvállalástól,
szívesen támogatunk arra érde-
mes célokat és ez a kezdemé-
nyezés mindenképpen ezek kö-
zé sorolandó.” k.z.t.
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Egy férfi mondja a ha-
verjának:

– Nem tudom, mit ve-
gyek a feleségem szüle-
tésnapjára. Megvan min-
dene, megvehet magá-
nak bármit, amit szeret-
ne.

– Figyelj csak! Miért
nem adsz neki egy pa-
pírt, amire ráírod: „Ez a
kupon egy óra szexre jo-
gosít, az Ön által kívánt
módon”?

A férfi így is tesz. Más-
nap újra találkoznak.

– Na, hogy sikerült az
ajándék? – kérdi a haver.

– Ne is mondd! Odaad-
tam neki, amikor elolvas-
ta, ugrált örömében. Az-
tán a nyakamba ugrott,
homlokon csókolt, majd
elrohant, és visszakiáltot-
ta: 

„Egy óra múlva itt va-
gyok!”

* * *
Villamoson:
– Néni, le akar ülni?
– Igen.
– És hová?

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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• Mikor kerültél kapcsolatba a
taxival?
• Örök életemben a közlekedés-
ben dolgoztam, ám taxizni csak
1988-ban kezdtem. Előtte gép-
kocsivezető voltam. ’68-tól a Vo-
lánnál, illetve egy-két évig más,
különböző cégeknél. Mi, szom-
bathelyi taxisok az ún.
„taxisblokádot” követően
csatlakoztunk a Horváth
Pál által alapított és veze-
tett FODESZ-hez. Ami a
taxisblokádot illeti, az el-
nevezés nem volt szeren-
csés már akkor sem. Ez
szerintem több volt, mint
taxisblokád. A tiltakozás-
ban az összes fuvarozó,
és a lakosság nagy része
is részt vett. Az kétségte-
len, hogy a bázist, a kom-
munikációs alapokat első-
sorban a taxisok adták, de
egyedül nem értünk volna
el eredményt. 

Visszatérve az esemé-
nyekhez, a Pali a blokádot
követően kezdte szervezni
az érdekképviseletét, így
kerültünk mi kapcsolatba.
’92-ben már egyik alelnö-
ke voltam a FODESZ-nek.
Aztán 1998 májusában,
különböző okok miatt lemond-
tam erről a tisztségemről. Rá
nem egészen két hónapra, a
FUVOSZ-tól, megkeresett Pere-
di Péter, hogy folytatnám-e náluk
az érdekképviseleti tevékenysé-
gemet? Én pedig igent mond-
tam. 
• Várost, megyét, vagy egy na-
gyobb régiót képviseltél? Ami-
kor váltottál, az általad képvisel-
tek is váltottak?
• Szinte az egész Dunántúlt be-
léptettem a FODESZ-be. Ám mi-
előtt ifjabb olvasóink azt hinnék,
hogy akkor ennyire népszerűek

voltak az érdek-
képviseletek vagy
az érdekképvise-
lők, elmondom,
más volt az ok.
Mégpedig az,
hogy az akkor el-
fogadott, a taxi-

s o k r a
vonatkozó kormányrendeletben
elő volt írva egy komoly, 100 ezer
forintos kaució, melyet ki lehetett
váltani az érdekképviseletek által
adott készfizető kezesi garanciá-
val. Ezért a kezdetekben 10 000
Ft-ot kellett befizetni a tagoknak,
a tagdíjon felül. Szintén csak az
ifjabbak kedvéért mondom, 100
ezer forint 1992-ben jelentősen
többet ért, mint ma. Ennyi pénze
az átlag taxisnak nem volt. Így
mindenki az anyagilag igen jó
helyzetbe kerülő érdekképvisele-
tek valamelyike mellett döntött.
Sajnos néhány év múlva megje-

lent egy új egyesület, mely in-
gyen adta a garanciát tagjainak.
Pontosabban a várt tagdíj fejé-
ben, amit a többség egyetlen
egy hónapra befizetett, majd a ki-
adott kezességvállalási igazolás
kézhezvételét követően többé
sosem. De ez már egy más törté-
net lenne, ami az egymás alá
ígérgetések, és az érdekképvise-

letek pénzügyi meg-

roppanásának korát nyitotta
meg. Ebbe ne menjünk bele, er-
ről beszéljen más. Tehát aki a
10 000 Ft-ot valamelyik érdek-
képviseletnek befizette, annak a
saját számlán lévő, elkülönítet-
ten kezelt 100 000 Ft-os kaució
meglétét nem kellett igazolni.
Nem volt nekem semmi gon-
dom ezzel, csak egy idő után
olyan rendelkezés jött, hogy a
korábban befizetett pénzt visz-
sza kell adni a taxisoknak, és ez
egy kicsit nyögvenyelősen
ment a FODESZ-nél.  Én eb-
ben nem akartam felelősséget
vállalni, mert a kialakult helyze-

tet nem én okoztam. A sajtóban,
többek közt a Taxisok Világában
is, megjelentettem, hogy le-
mondtam a FODESZ-ben betöl-
tött tisztségeimről. A Pali ezt kö-
vetően nyilvánvalóan rendezte a
dolgokat a tagokkal, csak én
nem akartam ebben az az egész
hercehurcában részt venni. 
• Mekkora volt az általad szerve-
zett taxisszám?
• Én abban az időben a Dunán-
túlról több, mint 600 tagot szer-
veztem a FODESZ-nek, ami
nem volt kicsi létszám. Amennyi-
ben a 600x10 000 Ft-ot vesz-

szük, az meg óriási összegű be-
fizetést jelentett. Ebben benne
volt Sopron, Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Keszthely, Szom-
bathely, Veszprém, Győrnek egy
része, hogy a többi, kisebb tele-
pülést ne is említsem. Nos, ami-
kor bejelentettem kilépésemet a
FODESZ-ből, a FUVOSZ főtitká-
ra, Peredi Péter megkeresett,
hogy a hozzám kötődő taxisok-

kal lépjek be

az őáltala képviselt érdekképvi-
seletbe. A korábbi tagok 50-
60%-a velem tartott. Ez volt az az
aranykornak is nevezhető idő-
szak, amikor az érdekképvisele-
tek között nagy verseny volt,
hogy kinek van több tagja, ki dol-
gozik hatékonyabban stb. Tehát
’98 nyarán, 18 éve, beléptem a
FUVOSZ-ba. Egy fél éven belül
társelnök lettem, és Taxi Szakág
vezető, vagyis folytattam máshol
megkezdett tevékenységemet.
Hol több, hol kevesebb sikerrel. 
• Májusban lemondtál. Belefá-
radtál, vagy más okok vannak a
háttérben?
• Döntésemnek több oka van.
Részben, hogy az egészségi ál-
lapotom az utóbbi években kis-
sé romlott, másrészt a korom is
befolyásolt. Tetszik, nem tetszik,
de 68 éves vagyok. A világ meg
egyre gyorsabban változik, ben-
ne a fuvarozással, személyszállí-
tással, taxival. Lassan már a ve-
zető nélküli taxikat kell szabá-
lyozni... Ezek a feladatok fris-
sebb, fiatalabb szakembereket
feltételeznek. Illik tehát átadni a
helyem az ifjabbaknak. A harma-
dik ok, hogy az érdekképviselet,
az egy kacifántos tevékenység.
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Búcsú az érdekképviselettől

Udvardi Sándor visszavonult
Udvardi Sándor közel két évtizedig volt a FUVOSZ társelnöke,
és a Taxi Szakág vezetője. Munkája során a közlekedéssel fog-
lalkozó, az idők során igen sokfajta néven működő minisztéri-
ummal, a közlekedési hatósággal és az ország szinte minden
kisebb-nagyobb taxis csoportosulásával kapcsolatba került.
Részt vett a legutóbbi, hosszú évek alatt született taxis kor-
mányrendelet megalkotásában is. Májusi lemondását a 25 éve
végzett eredményes érdekképviselői szerepéről elsősorban
korával indokolta. Ahogy megtudtuk, azért a megyei kamara
munkájában ezt követően is részt vesz, és a FUVOSZ-ban is
segíti az általa kiválasztott, és a vezetőség által is elfogadott
utódját, Hegyi Gábort. Udvardi Sándort egy rövid visszatekin-
tésre kértük Udvardi Sándor balra és Hegyi Gábor jobbra

Udvardi Sándor. A
kép valamivel ko-
rábban készült...
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Meg kell felelni a taxisok elvárá-
sainak, de az éppen aktuális ha-
talomnak is. Akármilyen színű is
az éppen.  Mindig az „arany kö-
zéputat” kell valahogy megtalál-
ni. Nekem, eléggé betette a ka-
put, hogy a legutóbb elfogadott,
a taxizást szabályozó kormány-
rendeletet megelőzően 6 évig
kellett futkosnom Budapestre,
meg ide-oda egyeztetni, megbe-
szélni. Hol ez volt jó, hol az nem.
Emellett az idők során rájön az
ember arra is, hogy a hatékony
működéshez kicsit sok ma a taxi-
sokat képviselő szervezetek szá-
ma Magyarországon. Vegyük azt
figyelembe, hogy jelenleg körül-
belül 10-11 ezer taxis van orszá-
gosan. Már évekkel ez előtt
mondtam, szerintem elég lenne
két érdekképviselet, ami ekkora
létszámmal bőven elbírna. Ezek
meg tudnának előzetesen
egyezni egymással a képviselen-
dő ügyekről, álláspontokról. Így
hatékonyabbak lehetnének a
mindenkori állami vezetés felé. 
• A hatalom örül, ha a vele
szemben helyet foglalók között
nincs egyetértés. Kérheti, hogy
előbb tisztázzák egymás között,
mit is akarnak. Addig viszont
nem kell dönteni…
• Egyetértek. Az „oszd meg és
uralkodj” ősrégi bölcsesség,
amit minden kurzus szívesen al-
kalmaz. Viszont az is tény, hogy
a hatalom a legnagyobb jóindu-
lat esetén sem tud olyan döntést
hozni, mely mind a 10-11 ezer ta-
xis szája íze szerint való! Ez köny-
nyen belátható. Azt szoktam
mondani, hogy az érdekképvise-
let akkor már hatékony, ha kéré-
seink 35-40%-át elérjük. Ez nem
csak a közlekedés területére
igaz, hanem úgy általában erre a
tevékenységre. E tekintetben
nekünk nincs szégyellni valónk.
Ha lassan is, de vállalható dön-
tések születtek, melyeket termé-
szetesen még korrigálni kell
több ponton is, de az alapok
szerintem jók. Talán igazolja ezt
az is, hogy munkám elismerése-
képpen az a megtiszteltetés ért
a FUVOSZ részéről, hogy örö-
kös tiszteletbeli taxis szakági
társelnök lettem, ami jólesett. 

• Említetted, hogy két érdek-
képviselet elég lenne a taxisok-
nak. Ám ma, ha összeáll egy tu-
cat ember, már létre is hozhat-
nak egy egyesületet. Ezt nem le-
het tiltani. A budapesti főpolgár-
mester május elején kissé ironi-
kusan jelezte, hogy 16 (!!!) fuva-
rosokat képviselő szervezettel
ült le tárgyalni taxis ügyben. 
• Igaz, 10-15 ember ma már le-
gális érdekképviseletet tud ala-
pítani. Ezt valóban nem lehet til-
tani. Kérdés, hogy ez célraveze-
tő? Az általad említett 16 tárgya-
ló biztosan egyet értett jó né-
hány kérdésben. Viszont biztos
vagyok abban is, hogy – elvonat-
koztatva a konkrét eseménytől –
a kisebb csoportokat képviselők
a maguknak kitűzött cél érdeké-
ben azt szajkózzák, ami nekik
lenne jó, és nem a többségnek.
Mit tegyen ilyenkor a hatalom?
Kinek a szempontjait kellene fi-
gyelembe venni?  Az előbb emlí-
tettem, hogy az új taxisrendelet
megjelenését megelőzte egy 6
éves egyeztetési folyamat. En-
nek során az első két év arra
ment el, hogy az érdekképvisele-
tek összehangolják a dolgaikat,
hogy kompromisszumra jussa-
nak, és egységes akaratot tudja-
nak a politika felé közvetíteni. Is-
métlem: ez két évet vett igénybe!

Mert mindenkinek más az érde-
ke. Egy-egy fővárosi cég dele-
gáltja más érdeket képvisel,
mint én, a vidéket képviselő.
Ugyanis az is régi tapasztalat,
hogy a fővárosban taxizni nem
ugyanaz, mint vidéken. Sok ös-
szetevője van ennek a dolognak. 
• Úgy tudom, amikor elbúcsúz-
tál, már meg volt az utódod. 
• Igen. Az volt a feladatom,
hogy keressek egy agilis, szak-
mailag képzett, nálamnál még
talán nagyobb tudású úriem-
bert, aki nem utolsósorban fia-
talabb is, mint én. Megtaláltam
Hegyi Gábor szombathelyi taxis
vállalkozó személyében, és a ja-
vaslatomra rábólintott a FU-
VOSZ vezetése is. Őt én segí-
teni fogom továbbra is, ha erre
igényt tart. Minden, az utóbbi
években készült anyagot, tájé-
koztatást átadok neki. Ahogy is-
merem, biztos lesznek nagyon
jó ötletei, és abban is biztos va-
gyok, hogy belőle sem lesz
„bólogatójános” érdekképvise-
lő. Gondolkodott rajta, hogy ezt
a feladatot elvállalja-e, vagy
sem. Mert nehogy azt higgye
valaki, hogy olyan könnyű egy jó
érdekképviselőt találni a mai vi-
lágban. Megmondom őszintén,
előzetesen nem csak Szombat-
helyen nézegettem. Akár hi-
szed akár nem, minden máso-
dik jelölt első kérdése az volt,
hogy ezért mennyi pénzt ad-
nak?  Mindenkinek elmondtam,
annyit, amennyi én kaptam. Er-
re azt mondták, hogy jó, rend-
ben. Hát mondtam, ha az jó ne-
ked, akkor te egy nagyon gaz-
dag ember vagy. Tudniillik, az
érdekképviseletet, legalább is
ezen a szinten, nem fizetik meg.

Én a tevékenységemért egy fil-
lért sem kaptam az évtizedek
alatt. Kétségtelen, nem is úgy
indultam neki, hogy ebből ne-
kem valamiféle jövedelmem
lesz. Csak azért mondtam ezt
el, hogy lássák az emberek tisz-
tán, a feladat nem jár pénzzel.
Annak ellenére, hogy az érdek-
képviselet valahol mégis csak
üzlet. Mert az, ha jó, a tagok be-
fizetéseiből, a tagdíjakból és
különféle pályázati pénzekből
fent tudja magát tartani. Vissza-
térve a Gáborhoz, bízom ab-
ban, hogy amit én az elmúlt
években csináltam, neki is meg-
felel, és azt tudja tovább vinni,
természetesen hozzátéve a sa-
ját és a nagyobb közösség, a
FUVOSZ, vagy netán mások jó
elképzeléseit is. Amennyiben
nálam sikeresebb lesz, azt
örömmel veszem majd, és gra-
tulálni fogok neki. Abban is biz-
tos vagyok, hogy hamar megta-
lálja a hangot a fővárosi érdek-
képviseletekkel és azok képvi-
selőivel. Szurkolok neki, és ter-
mészetesen minden taxis kollé-
gának, hogy nekik is legyen any-
nyi örömük ebben a szakmá-
ban, mint nekünk, az „arany-
kort” is megélőknek volt… Kü-
lön köszönetet mondok min-
denkinek, akivel az elmúlt 25
évben együtt dolgozhattam, se-
gítettük egymást, véleményt
cseréltünk és nemegyszer a
jobbító szándék miatt még vitá-
ba is bocsátkoztunk, talán sike-
rült valami jót is tennünk a 10-
11 000 kolléga érdekében. Sok
sikert kívánok mindenkinek a
továbbiakhoz!
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-
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Hegyi Gábor vagyok. Nős, egy idősebb, immár 26
éves gyermekem van. Az én pályám furcsán alakult,
mert már 1983-ban, a „hőskorban”, mindössze 19
évesen teherfuvarozó voltam. Az egy elég szép idő-
szak volt, és ment 1989-ig. Utána én is személyta-
xisnak álltam. Ez tartott ’94-ig, majd különböző
okok miatt más területre kerültem. Visszatérésem a
személyfuvarozásba két évvel ezelőtt történt. Jelen-
leg a szombathelyi Rádió Taxinál vagyok, ahol na-
gyon jól érzem magam, mint taxis. Ugyanakkor hal-
lom azokat a problémákat is, melyek országos szin-
ten zavarják a kollégákat. Nagyon megtisztelő volt a
felkérés, amit a FUVOSZ-tól, illetve a Sanyiéktól
kaptam. Egy kicsit nekem még „sötét ló” az érdek-
képviselet, hiszen ezzel nem foglalkoztam eddig.
Bár szakmai ismereteim, úgy érzem, megvannak a
tisztség betöltéséhez. A jelenlegi társaságnál más-
fél év alatt „etikusnak” választottak. Egyébként me-
nedzser-szakmérnöki végzettségem van. Bízom ab-
ban, hogy e pozícióból egy kicsit tudok azon segí-
teni, hogy a vidéki taxisok képviselete is megfelelő

legyen. Elég fogékony vagyok a problémákra. Nem
a facebookon foglalkozom a dolgokkal, hanem pél-
dául az új taxis kormányrendeletet el is olvastam.
Látom az anomáliákat, és a Sanyival egyet értek ab-
ban is, hagy a Magyarországon működő összes ta-
xisnak megfelelő törvényt nem lehet megalkotni. Tu-
dom azt is, hogy jelenleg két hatalmas probléma
van a taxizásban. Az egyik az Uber, a másik az
online taxióra kérdése. Az Uber ellen most folya-
matban vannak a jogi lépések, meglátjuk, azok mit
hoznak a gyakorlatban. Az online taxióráról meg
várjuk, mi a konkrét kormányzati elképzelés. Ez
utóbbiban az alapfelállásunk az, hogy a bevezeté-
sének nagy hozadéka nem lesz. A taxisok 70-80%
KATA-s, átalányadós. Az online pénztárgéppel te-
hát a kormányzatnak sokkal több adóbevétele nem
lesz. A budapesti bevételek pedig nem jellemzőek
az egész országra. Az államnak megvan arra az ap-
parátusa, hogy ha akarja, a hitelesített off-line pénz-
tárgép alapján, ez a taxióra, ellenőrizni tudja ezt az
ágazatot. Ha erre lesz szándék…

A férj és feleség a karácsonyi halvacsoránál beszél-
getnek:

– Emlékszel, édesem? – kérdi a feleség. – Tavasszal,
amikor elmentél a Balatonra pecázni és fogtál két fo-
gast?

– Persze, aranyom, emlékszem.
– Képzeld, drágám, az egyik épp ma telefonált, hogy

fiad született.
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• Mikor kerültél kapcsolatba a
taxival?
• Örök életemben a közlekedés-
ben dolgoztam, ám taxizni csak
1988-ban kezdtem. Előtte gép-
kocsivezető voltam. ’68-tól a Vo-
lánnál, illetve egy-két évig más,
különböző cégeknél. Mi, szom-
bathelyi taxisok az ún.
„taxisblokádot” követően
csatlakoztunk a Horváth
Pál által alapított és veze-
tett FODESZ-hez. Ami a
taxisblokádot illeti, az el-
nevezés nem volt szeren-
csés már akkor sem. Ez
szerintem több volt, mint
taxisblokád. A tiltakozás-
ban az összes fuvarozó,
és a lakosság nagy része
is részt vett. Az kétségte-
len, hogy a bázist, a kom-
munikációs alapokat első-
sorban a taxisok adták, de
egyedül nem értünk volna
el eredményt. 

Visszatérve az esemé-
nyekhez, a Pali a blokádot
követően kezdte szervezni
az érdekképviseletét, így
kerültünk mi kapcsolatba.
’92-ben már egyik alelnö-
ke voltam a FODESZ-nek.
Aztán 1998 májusában,
különböző okok miatt lemond-
tam erről a tisztségemről. Rá
nem egészen két hónapra, a
FUVOSZ-tól, megkeresett Pere-
di Péter, hogy folytatnám-e náluk
az érdekképviseleti tevékenysé-
gemet? Én pedig igent mond-
tam. 
• Várost, megyét, vagy egy na-
gyobb régiót képviseltél? Ami-
kor váltottál, az általad képvisel-
tek is váltottak?
• Szinte az egész Dunántúlt be-
léptettem a FODESZ-be. Ám mi-
előtt ifjabb olvasóink azt hinnék,
hogy akkor ennyire népszerűek

voltak az érdek-
képviseletek vagy
az érdekképvise-
lők, elmondom,
más volt az ok.
Mégpedig az,
hogy az akkor el-
fogadott, a taxi-

s o k r a
vonatkozó kormányrendeletben
elő volt írva egy komoly, 100 ezer
forintos kaució, melyet ki lehetett
váltani az érdekképviseletek által
adott készfizető kezesi garanciá-
val. Ezért a kezdetekben 10 000
Ft-ot kellett befizetni a tagoknak,
a tagdíjon felül. Szintén csak az
ifjabbak kedvéért mondom, 100
ezer forint 1992-ben jelentősen
többet ért, mint ma. Ennyi pénze
az átlag taxisnak nem volt. Így
mindenki az anyagilag igen jó
helyzetbe kerülő érdekképvisele-
tek valamelyike mellett döntött.
Sajnos néhány év múlva megje-

lent egy új egyesület, mely in-
gyen adta a garanciát tagjainak.
Pontosabban a várt tagdíj fejé-
ben, amit a többség egyetlen
egy hónapra befizetett, majd a ki-
adott kezességvállalási igazolás
kézhezvételét követően többé
sosem. De ez már egy más törté-
net lenne, ami az egymás alá
ígérgetések, és az érdekképvise-

letek pénzügyi meg-

roppanásának korát nyitotta
meg. Ebbe ne menjünk bele, er-
ről beszéljen más. Tehát aki a
10 000 Ft-ot valamelyik érdek-
képviseletnek befizette, annak a
saját számlán lévő, elkülönítet-
ten kezelt 100 000 Ft-os kaució
meglétét nem kellett igazolni.
Nem volt nekem semmi gon-
dom ezzel, csak egy idő után
olyan rendelkezés jött, hogy a
korábban befizetett pénzt visz-
sza kell adni a taxisoknak, és ez
egy kicsit nyögvenyelősen
ment a FODESZ-nél.  Én eb-
ben nem akartam felelősséget
vállalni, mert a kialakult helyze-

tet nem én okoztam. A sajtóban,
többek közt a Taxisok Világában
is, megjelentettem, hogy le-
mondtam a FODESZ-ben betöl-
tött tisztségeimről. A Pali ezt kö-
vetően nyilvánvalóan rendezte a
dolgokat a tagokkal, csak én
nem akartam ebben az az egész
hercehurcában részt venni. 
• Mekkora volt az általad szerve-
zett taxisszám?
• Én abban az időben a Dunán-
túlról több, mint 600 tagot szer-
veztem a FODESZ-nek, ami
nem volt kicsi létszám. Amennyi-
ben a 600x10 000 Ft-ot vesz-

szük, az meg óriási összegű be-
fizetést jelentett. Ebben benne
volt Sopron, Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Keszthely, Szom-
bathely, Veszprém, Győrnek egy
része, hogy a többi, kisebb tele-
pülést ne is említsem. Nos, ami-
kor bejelentettem kilépésemet a
FODESZ-ből, a FUVOSZ főtitká-
ra, Peredi Péter megkeresett,
hogy a hozzám kötődő taxisok-

kal lépjek be

az őáltala képviselt érdekképvi-
seletbe. A korábbi tagok 50-
60%-a velem tartott. Ez volt az az
aranykornak is nevezhető idő-
szak, amikor az érdekképvisele-
tek között nagy verseny volt,
hogy kinek van több tagja, ki dol-
gozik hatékonyabban stb. Tehát
’98 nyarán, 18 éve, beléptem a
FUVOSZ-ba. Egy fél éven belül
társelnök lettem, és Taxi Szakág
vezető, vagyis folytattam máshol
megkezdett tevékenységemet.
Hol több, hol kevesebb sikerrel. 
• Májusban lemondtál. Belefá-
radtál, vagy más okok vannak a
háttérben?
• Döntésemnek több oka van.
Részben, hogy az egészségi ál-
lapotom az utóbbi években kis-
sé romlott, másrészt a korom is
befolyásolt. Tetszik, nem tetszik,
de 68 éves vagyok. A világ meg
egyre gyorsabban változik, ben-
ne a fuvarozással, személyszállí-
tással, taxival. Lassan már a ve-
zető nélküli taxikat kell szabá-
lyozni... Ezek a feladatok fris-
sebb, fiatalabb szakembereket
feltételeznek. Illik tehát átadni a
helyem az ifjabbaknak. A harma-
dik ok, hogy az érdekképviselet,
az egy kacifántos tevékenység.
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Búcsú az érdekképviselettől

Udvardi Sándor visszavonult
Udvardi Sándor közel két évtizedig volt a FUVOSZ társelnöke,
és a Taxi Szakág vezetője. Munkája során a közlekedéssel fog-
lalkozó, az idők során igen sokfajta néven működő minisztéri-
ummal, a közlekedési hatósággal és az ország szinte minden
kisebb-nagyobb taxis csoportosulásával kapcsolatba került.
Részt vett a legutóbbi, hosszú évek alatt született taxis kor-
mányrendelet megalkotásában is. Májusi lemondását a 25 éve
végzett eredményes érdekképviselői szerepéről elsősorban
korával indokolta. Ahogy megtudtuk, azért a megyei kamara
munkájában ezt követően is részt vesz, és a FUVOSZ-ban is
segíti az általa kiválasztott, és a vezetőség által is elfogadott
utódját, Hegyi Gábort. Udvardi Sándort egy rövid visszatekin-
tésre kértük Udvardi Sándor balra és Hegyi Gábor jobbra

Udvardi Sándor. A
kép valamivel ko-
rábban készült...
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Meg kell felelni a taxisok elvárá-
sainak, de az éppen aktuális ha-
talomnak is. Akármilyen színű is
az éppen.  Mindig az „arany kö-
zéputat” kell valahogy megtalál-
ni. Nekem, eléggé betette a ka-
put, hogy a legutóbb elfogadott,
a taxizást szabályozó kormány-
rendeletet megelőzően 6 évig
kellett futkosnom Budapestre,
meg ide-oda egyeztetni, megbe-
szélni. Hol ez volt jó, hol az nem.
Emellett az idők során rájön az
ember arra is, hogy a hatékony
működéshez kicsit sok ma a taxi-
sokat képviselő szervezetek szá-
ma Magyarországon. Vegyük azt
figyelembe, hogy jelenleg körül-
belül 10-11 ezer taxis van orszá-
gosan. Már évekkel ez előtt
mondtam, szerintem elég lenne
két érdekképviselet, ami ekkora
létszámmal bőven elbírna. Ezek
meg tudnának előzetesen
egyezni egymással a képviselen-
dő ügyekről, álláspontokról. Így
hatékonyabbak lehetnének a
mindenkori állami vezetés felé. 
• A hatalom örül, ha a vele
szemben helyet foglalók között
nincs egyetértés. Kérheti, hogy
előbb tisztázzák egymás között,
mit is akarnak. Addig viszont
nem kell dönteni…
• Egyetértek. Az „oszd meg és
uralkodj” ősrégi bölcsesség,
amit minden kurzus szívesen al-
kalmaz. Viszont az is tény, hogy
a hatalom a legnagyobb jóindu-
lat esetén sem tud olyan döntést
hozni, mely mind a 10-11 ezer ta-
xis szája íze szerint való! Ez köny-
nyen belátható. Azt szoktam
mondani, hogy az érdekképvise-
let akkor már hatékony, ha kéré-
seink 35-40%-át elérjük. Ez nem
csak a közlekedés területére
igaz, hanem úgy általában erre a
tevékenységre. E tekintetben
nekünk nincs szégyellni valónk.
Ha lassan is, de vállalható dön-
tések születtek, melyeket termé-
szetesen még korrigálni kell
több ponton is, de az alapok
szerintem jók. Talán igazolja ezt
az is, hogy munkám elismerése-
képpen az a megtiszteltetés ért
a FUVOSZ részéről, hogy örö-
kös tiszteletbeli taxis szakági
társelnök lettem, ami jólesett. 

• Említetted, hogy két érdek-
képviselet elég lenne a taxisok-
nak. Ám ma, ha összeáll egy tu-
cat ember, már létre is hozhat-
nak egy egyesületet. Ezt nem le-
het tiltani. A budapesti főpolgár-
mester május elején kissé ironi-
kusan jelezte, hogy 16 (!!!) fuva-
rosokat képviselő szervezettel
ült le tárgyalni taxis ügyben. 
• Igaz, 10-15 ember ma már le-
gális érdekképviseletet tud ala-
pítani. Ezt valóban nem lehet til-
tani. Kérdés, hogy ez célraveze-
tő? Az általad említett 16 tárgya-
ló biztosan egyet értett jó né-
hány kérdésben. Viszont biztos
vagyok abban is, hogy – elvonat-
koztatva a konkrét eseménytől –
a kisebb csoportokat képviselők
a maguknak kitűzött cél érdeké-
ben azt szajkózzák, ami nekik
lenne jó, és nem a többségnek.
Mit tegyen ilyenkor a hatalom?
Kinek a szempontjait kellene fi-
gyelembe venni?  Az előbb emlí-
tettem, hogy az új taxisrendelet
megjelenését megelőzte egy 6
éves egyeztetési folyamat. En-
nek során az első két év arra
ment el, hogy az érdekképvisele-
tek összehangolják a dolgaikat,
hogy kompromisszumra jussa-
nak, és egységes akaratot tudja-
nak a politika felé közvetíteni. Is-
métlem: ez két évet vett igénybe!

Mert mindenkinek más az érde-
ke. Egy-egy fővárosi cég dele-
gáltja más érdeket képvisel,
mint én, a vidéket képviselő.
Ugyanis az is régi tapasztalat,
hogy a fővárosban taxizni nem
ugyanaz, mint vidéken. Sok ös-
szetevője van ennek a dolognak. 
• Úgy tudom, amikor elbúcsúz-
tál, már meg volt az utódod. 
• Igen. Az volt a feladatom,
hogy keressek egy agilis, szak-
mailag képzett, nálamnál még
talán nagyobb tudású úriem-
bert, aki nem utolsósorban fia-
talabb is, mint én. Megtaláltam
Hegyi Gábor szombathelyi taxis
vállalkozó személyében, és a ja-
vaslatomra rábólintott a FU-
VOSZ vezetése is. Őt én segí-
teni fogom továbbra is, ha erre
igényt tart. Minden, az utóbbi
években készült anyagot, tájé-
koztatást átadok neki. Ahogy is-
merem, biztos lesznek nagyon
jó ötletei, és abban is biztos va-
gyok, hogy belőle sem lesz
„bólogatójános” érdekképvise-
lő. Gondolkodott rajta, hogy ezt
a feladatot elvállalja-e, vagy
sem. Mert nehogy azt higgye
valaki, hogy olyan könnyű egy jó
érdekképviselőt találni a mai vi-
lágban. Megmondom őszintén,
előzetesen nem csak Szombat-
helyen nézegettem. Akár hi-
szed akár nem, minden máso-
dik jelölt első kérdése az volt,
hogy ezért mennyi pénzt ad-
nak?  Mindenkinek elmondtam,
annyit, amennyi én kaptam. Er-
re azt mondták, hogy jó, rend-
ben. Hát mondtam, ha az jó ne-
ked, akkor te egy nagyon gaz-
dag ember vagy. Tudniillik, az
érdekképviseletet, legalább is
ezen a szinten, nem fizetik meg.

Én a tevékenységemért egy fil-
lért sem kaptam az évtizedek
alatt. Kétségtelen, nem is úgy
indultam neki, hogy ebből ne-
kem valamiféle jövedelmem
lesz. Csak azért mondtam ezt
el, hogy lássák az emberek tisz-
tán, a feladat nem jár pénzzel.
Annak ellenére, hogy az érdek-
képviselet valahol mégis csak
üzlet. Mert az, ha jó, a tagok be-
fizetéseiből, a tagdíjakból és
különféle pályázati pénzekből
fent tudja magát tartani. Vissza-
térve a Gáborhoz, bízom ab-
ban, hogy amit én az elmúlt
években csináltam, neki is meg-
felel, és azt tudja tovább vinni,
természetesen hozzátéve a sa-
ját és a nagyobb közösség, a
FUVOSZ, vagy netán mások jó
elképzeléseit is. Amennyiben
nálam sikeresebb lesz, azt
örömmel veszem majd, és gra-
tulálni fogok neki. Abban is biz-
tos vagyok, hogy hamar megta-
lálja a hangot a fővárosi érdek-
képviseletekkel és azok képvi-
selőivel. Szurkolok neki, és ter-
mészetesen minden taxis kollé-
gának, hogy nekik is legyen any-
nyi örömük ebben a szakmá-
ban, mint nekünk, az „arany-
kort” is megélőknek volt… Kü-
lön köszönetet mondok min-
denkinek, akivel az elmúlt 25
évben együtt dolgozhattam, se-
gítettük egymást, véleményt
cseréltünk és nemegyszer a
jobbító szándék miatt még vitá-
ba is bocsátkoztunk, talán sike-
rült valami jót is tennünk a 10-
11 000 kolléga érdekében. Sok
sikert kívánok mindenkinek a
továbbiakhoz!
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-
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Hegyi Gábor vagyok. Nős, egy idősebb, immár 26
éves gyermekem van. Az én pályám furcsán alakult,
mert már 1983-ban, a „hőskorban”, mindössze 19
évesen teherfuvarozó voltam. Az egy elég szép idő-
szak volt, és ment 1989-ig. Utána én is személyta-
xisnak álltam. Ez tartott ’94-ig, majd különböző
okok miatt más területre kerültem. Visszatérésem a
személyfuvarozásba két évvel ezelőtt történt. Jelen-
leg a szombathelyi Rádió Taxinál vagyok, ahol na-
gyon jól érzem magam, mint taxis. Ugyanakkor hal-
lom azokat a problémákat is, melyek országos szin-
ten zavarják a kollégákat. Nagyon megtisztelő volt a
felkérés, amit a FUVOSZ-tól, illetve a Sanyiéktól
kaptam. Egy kicsit nekem még „sötét ló” az érdek-
képviselet, hiszen ezzel nem foglalkoztam eddig.
Bár szakmai ismereteim, úgy érzem, megvannak a
tisztség betöltéséhez. A jelenlegi társaságnál más-
fél év alatt „etikusnak” választottak. Egyébként me-
nedzser-szakmérnöki végzettségem van. Bízom ab-
ban, hogy e pozícióból egy kicsit tudok azon segí-
teni, hogy a vidéki taxisok képviselete is megfelelő

legyen. Elég fogékony vagyok a problémákra. Nem
a facebookon foglalkozom a dolgokkal, hanem pél-
dául az új taxis kormányrendeletet el is olvastam.
Látom az anomáliákat, és a Sanyival egyet értek ab-
ban is, hagy a Magyarországon működő összes ta-
xisnak megfelelő törvényt nem lehet megalkotni. Tu-
dom azt is, hogy jelenleg két hatalmas probléma
van a taxizásban. Az egyik az Uber, a másik az
online taxióra kérdése. Az Uber ellen most folya-
matban vannak a jogi lépések, meglátjuk, azok mit
hoznak a gyakorlatban. Az online taxióráról meg
várjuk, mi a konkrét kormányzati elképzelés. Ez
utóbbiban az alapfelállásunk az, hogy a bevezeté-
sének nagy hozadéka nem lesz. A taxisok 70-80%
KATA-s, átalányadós. Az online pénztárgéppel te-
hát a kormányzatnak sokkal több adóbevétele nem
lesz. A budapesti bevételek pedig nem jellemzőek
az egész országra. Az államnak megvan arra az ap-
parátusa, hogy ha akarja, a hitelesített off-line pénz-
tárgép alapján, ez a taxióra, ellenőrizni tudja ezt az
ágazatot. Ha erre lesz szándék…

A férj és feleség a karácsonyi halvacsoránál beszél-
getnek:

– Emlékszel, édesem? – kérdi a feleség. – Tavasszal,
amikor elmentél a Balatonra pecázni és fogtál két fo-
gast?

– Persze, aranyom, emlékszem.
– Képzeld, drágám, az egyik épp ma telefonált, hogy

fiad született.
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A nagypapám nemrég hunyt el. Úgy ment el, ahogy min-
den férfi szeretne: szex közben. Nagymamám zokogva me-
sélte, hogy vasárnap reggel nekiálltak a dolognak, mert
nagypapának a templomtorony harangja segített ritmust
tartani. Máig élne, ha nem jött volna arra a Family Frost. 

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

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.

Július 12. • Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés 

• Második negyedévi adóelõleg-befizetés

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

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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A nagypapám nemrég hunyt el. Úgy ment el, ahogy min-
den férfi szeretne: szex közben. Nagymamám zokogva me-
sélte, hogy vasárnap reggel nekiálltak a dolognak, mert
nagypapának a templomtorony harangja segített ritmust
tartani. Máig élne, ha nem jött volna arra a Family Frost. 

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

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.

Július 12. • Havi járulékbevallás és befizetés 

• KATA befizetés 

• Második negyedévi adóelõleg-befizetés

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

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

06-1-3-255-255

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

és mértéke Az adó ennek 15%-a. Az adó ennek 15%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállal-

kozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adó-
előleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fi-

zetni először, amikor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 fo-
rintot. A további negyedévekben már összegtől függetlenül fizet-
ni kell. 

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

lem-kivét mellett más elemeket is figyelembe kell venni az adó-
előleg számítás során, javasoljuk ezért szakképzett könyvelő
igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e. 
A második negyedév tekintetében 2016. július 12-e. 

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
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A 3 éves Pistike fürdés közben vizs-
gálgatja a fütyijét:

– Anyu, ez az agyam?
– Még nem fiam. . .

* * *
Az agglegényt mindenki gyõzködi,

hogy nõsüljön már meg. Az egyik ba-
rátja így szól hozzá:

– Nem értem, miért nem nõsültél
még meg. A szerelem a fény az ember
életében. 

Az agglegény ránéz, és csöndesen
megjegyzi:

– A házasság pedig a számla a fé-
nyért...

* * *

A kislány nézegeti az édesanyja
krémjeit a fürdõszobában:

– Ez mire jó? – kérdezi.
– Hogy szép fényes legyen a hajam.
– Hát ez mire való?
– Hogy szebb legyek.
– Akkor ezt kidobhatod, mert sem-

mit sem használ!

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

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

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
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

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

06-1-3-255-255

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

és mértéke Az adó ennek 15%-a. Az adó ennek 15%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállal-

kozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adó-
előleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fi-

zetni először, amikor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 fo-
rintot. A további negyedévekben már összegtől függetlenül fizet-
ni kell. 

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

lem-kivét mellett más elemeket is figyelembe kell venni az adó-
előleg számítás során, javasoljuk ezért szakképzett könyvelő
igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e. 
A második negyedév tekintetében 2016. július 12-e. 

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
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A 3 éves Pistike fürdés közben vizs-
gálgatja a fütyijét:

– Anyu, ez az agyam?
– Még nem fiam. . .

* * *
Az agglegényt mindenki gyõzködi,

hogy nõsüljön már meg. Az egyik ba-
rátja így szól hozzá:

– Nem értem, miért nem nõsültél
még meg. A szerelem a fény az ember
életében. 

Az agglegény ránéz, és csöndesen
megjegyzi:

– A házasság pedig a számla a fé-
nyért...

* * *

A kislány nézegeti az édesanyja
krémjeit a fürdõszobában:

– Ez mire jó? – kérdezi.
– Hogy szép fényes legyen a hajam.
– Hát ez mire való?
– Hogy szebb legyek.
– Akkor ezt kidobhatod, mert sem-

mit sem használ!

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

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

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
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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

A németeknek nyaralási célpontjai

Tanulságos, Magyarországnak – sajnos –nem kedvező térkép
jelent meg az ADAC MOTORWELT újságban, a Német Autó-
klub lapjában. A térkép azt mutatja, merre tervezik nyaralásu-
kat a német turisták. Kelet-Európába mindössze a nyaralók 2,8
százaléka igyekszik! 

Még az északi Skandináviába és Izlandra is kétszer annyian
terveznek utazást… Meglepő, hogy egyharmaduk otthon ma-
rad. Valahol Németországban igyekszik eltölteni a szabadsá-
gát. Külföldre legtöbben a mediterrán országokba igyekeznek.  
Márpedig az idegenforgalom a taxisoknak fontos bevétele
Athénban… Juhász Péter

Az állami nyugdíjrendszer keretében
gyakorolható méltányosság esetköre-
it a társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény (Tny.) tételesen meghatározza.
Az ebben meghatározottakon túlme-
nően a méltányossági jogkör alkal-
mazására nincs lehetőség. Ennek
megfelelően például szolgálati idő el-
ismerésére, a nyugellátás megállapí-
tása során hiányzó kereseti adatok
beszámítására, vagy a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjazása tekintetében a ta-
nulmányi időknek a nyugellátásra va-
ló jogosító időként történő elfogadá-
sára kivételes méltányosságból sem
kerülhet sor.

A társadalombiztosítási nyugdíj-
rendszer 2012. január 1-jétől történt
módosítását követően, azok a sze-
mélyek, akik ezen időpontig rokkant-
sági nyugdíjban, baleseti rokkantsá-
gi nyugdíjban, korkedvezményes,
előrehozott, korengedményes öreg-
ségi nyugdíjban részesültek és a re-
ájuk irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tárukat addig nem töltötték be, nyu-
gellátásukat már rokkantsági, rehabi-
litációs ellátásként, illetve korhatár
előtti ellátásként folyósítják tovább.
Mivel ezek a személyek így már nem
minősülnek nyugdíjasnak, ezért

nem engedélyezhető részükre sem
kivételes nyugdíjemelés, sem egy-
szeri segély.

A hatályos szabályozás szerint
nyugdíjemelés méltányosságból tör-
ténő engedélyezése kizárólag azon
személy esetében merülhet fel, aki-
nek a folyósított nyugdíja kevesebb
mint havi 75 000 forint. A méltányos-
sági nyugdíjemelésre legfeljebb 3
évenként kerülhet sor.

Az egyszeri segélyre vonatkozó
részletszabályok meghatározzák,
hogy segély engedélyezésére azon
nyugdíjas személy esetében kerülhet
sor, akinek a nyugellátása a havi
75 000 forintot, egyedül élő nyugdí-
jas esetében pedig a havi 85 000 fo-
rintot nem haladja meg.

A nyugellátás méltányosságból tör-
ténő emelésére kizárólag az érintett
nyugdíjas kérelme alapján kerülhet
sor, mely kérelmeket az erre a célra
rendszeresített nyomtatványok kitölté-
sével és a különös méltánylást ér-
demlő körülmények megjelölésével
kell előterjeszteni a lakóhely szerint
illetékes kormányhivatal nyugdíj-
ügyekkel foglalkozó főosztályánál. 

A méltányossági jogkörben hozott
döntésekkel szemben nincs helye
jogorvoslatnak.

Méltányossági nyugdíjemelés

Feltételek és kizáró okok
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Még miket találnak ki?
„Legnagyobb sebesség 70 km/óra, kivéve sürgős ese-

tekben”
„Behajtani tilos, kivéve, ha nem akar nagyot kerülni”
„Mozgássérült-parkoló, kivéve a szlovák rendszámosok-

nak” 
A közlekedésszervezők sohasem lapozgatják a KRESZ-

könyvet? Ugyanis ilyen kombinációt nem enged a hatá-
lyos jogszabály…

Horváth András 

37

Szõke titkárnõ a fõnöké-
hez:

– Fõnök, van egy rossz meg
egy jó hírem. Melyikkel kezd-
jem?

– A rosszal..
– Itt volt az APEH, nagy bal-

hé volt, mindenféle adócsa-
lást találtak.

– Na, akkor mondja a jót! –
szól a fõnök.

Mire a szöszi:
– Gyerekünk lesz...

„Megállni tilos, kivéve célforgalom!” 

A közlekedés-
szervezők 
és a KRESZ

Sarkon pedig ne parkolj! 

Van a fővárosban néhány „életveszélyes” jobbkezes kereszteződés, mint a
Józsefvárosban a Tömő utca – Illés sarok, vagy a Ferencvárosban a Viola ut-
ca – Tűzoltó utca sarok. De ilyen Erzsébetvárosban a Vörösmarty utca – Jó-
sika utca sarok.

Utóbbi helyszínen minden héten van baleset, a leggyakrabban koccaná-
sos, így a baleseti statisztikában nem szerepel, a közlekedésszervezőknek
nincs róla a tudomásuk. A legutóbbi balesetnél – azonban ismét – kellettek
a rendőrök és mentősök…

Több helyszínt már sikerült „letáblázatni”, mint például a II. kerületi Tároga-
tó utca – Bognár utca sarkot, a VIII. kerületben a Scheiber Sándor utca –
Gutenberg tér sarkot. Van, ahol nem sikerült eredményt elérni, marad a jobb-
kezesség, a balesetveszély. 

Ezeken a helyszíneken két dolgot tehetünk. Egyfelől lassítsunk, sőt ha kell,
álljunk meg minden esetben, bármelyik irányból érkezünk, akár elsőbbsé-
günk van, akár nincs.

A másik, hogy ne parkoljunk – továbbra se – a sarkokon, a sarkok
közelében… Juhász Péter

Megállni tilos, kivéve cél-
forgalom. Na ez így nem
lehetséges, még a József-
városnak sem. Agyrém...

BTI hírek
A BTI iroda július 21. és 29. között, to-
vábbá augusztus 19–26-ig szabadság
miatt zárva tart.
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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

A németeknek nyaralási célpontjai

Tanulságos, Magyarországnak – sajnos –nem kedvező térkép
jelent meg az ADAC MOTORWELT újságban, a Német Autó-
klub lapjában. A térkép azt mutatja, merre tervezik nyaralásu-
kat a német turisták. Kelet-Európába mindössze a nyaralók 2,8
százaléka igyekszik! 

Még az északi Skandináviába és Izlandra is kétszer annyian
terveznek utazást… Meglepő, hogy egyharmaduk otthon ma-
rad. Valahol Németországban igyekszik eltölteni a szabadsá-
gát. Külföldre legtöbben a mediterrán országokba igyekeznek.  
Márpedig az idegenforgalom a taxisoknak fontos bevétele
Athénban… Juhász Péter

Az állami nyugdíjrendszer keretében
gyakorolható méltányosság esetköre-
it a társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény (Tny.) tételesen meghatározza.
Az ebben meghatározottakon túlme-
nően a méltányossági jogkör alkal-
mazására nincs lehetőség. Ennek
megfelelően például szolgálati idő el-
ismerésére, a nyugellátás megállapí-
tása során hiányzó kereseti adatok
beszámítására, vagy a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjazása tekintetében a ta-
nulmányi időknek a nyugellátásra va-
ló jogosító időként történő elfogadá-
sára kivételes méltányosságból sem
kerülhet sor.

A társadalombiztosítási nyugdíj-
rendszer 2012. január 1-jétől történt
módosítását követően, azok a sze-
mélyek, akik ezen időpontig rokkant-
sági nyugdíjban, baleseti rokkantsá-
gi nyugdíjban, korkedvezményes,
előrehozott, korengedményes öreg-
ségi nyugdíjban részesültek és a re-
ájuk irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tárukat addig nem töltötték be, nyu-
gellátásukat már rokkantsági, rehabi-
litációs ellátásként, illetve korhatár
előtti ellátásként folyósítják tovább.
Mivel ezek a személyek így már nem
minősülnek nyugdíjasnak, ezért

nem engedélyezhető részükre sem
kivételes nyugdíjemelés, sem egy-
szeri segély.

A hatályos szabályozás szerint
nyugdíjemelés méltányosságból tör-
ténő engedélyezése kizárólag azon
személy esetében merülhet fel, aki-
nek a folyósított nyugdíja kevesebb
mint havi 75 000 forint. A méltányos-
sági nyugdíjemelésre legfeljebb 3
évenként kerülhet sor.

Az egyszeri segélyre vonatkozó
részletszabályok meghatározzák,
hogy segély engedélyezésére azon
nyugdíjas személy esetében kerülhet
sor, akinek a nyugellátása a havi
75 000 forintot, egyedül élő nyugdí-
jas esetében pedig a havi 85 000 fo-
rintot nem haladja meg.

A nyugellátás méltányosságból tör-
ténő emelésére kizárólag az érintett
nyugdíjas kérelme alapján kerülhet
sor, mely kérelmeket az erre a célra
rendszeresített nyomtatványok kitölté-
sével és a különös méltánylást ér-
demlő körülmények megjelölésével
kell előterjeszteni a lakóhely szerint
illetékes kormányhivatal nyugdíj-
ügyekkel foglalkozó főosztályánál. 

A méltányossági jogkörben hozott
döntésekkel szemben nincs helye
jogorvoslatnak.

Méltányossági nyugdíjemelés

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!

ujtaxi.qxd  7/11/12 08:50  Page 8

Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Még miket találnak ki?
„Legnagyobb sebesség 70 km/óra, kivéve sürgős ese-

tekben”
„Behajtani tilos, kivéve, ha nem akar nagyot kerülni”
„Mozgássérült-parkoló, kivéve a szlovák rendszámosok-

nak” 
A közlekedésszervezők sohasem lapozgatják a KRESZ-

könyvet? Ugyanis ilyen kombinációt nem enged a hatá-
lyos jogszabály…

Horváth András 
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Szõke titkárnõ a fõnöké-
hez:

– Fõnök, van egy rossz meg
egy jó hírem. Melyikkel kezd-
jem?

– A rosszal..
– Itt volt az APEH, nagy bal-

hé volt, mindenféle adócsa-
lást találtak.

– Na, akkor mondja a jót! –
szól a fõnök.

Mire a szöszi:
– Gyerekünk lesz...

„Megállni tilos, kivéve célforgalom!” 

A közlekedés-
szervezők 
és a KRESZ

Sarkon pedig ne parkolj! 

Van a fővárosban néhány „életveszélyes” jobbkezes kereszteződés, mint a
Józsefvárosban a Tömő utca – Illés sarok, vagy a Ferencvárosban a Viola ut-
ca – Tűzoltó utca sarok. De ilyen Erzsébetvárosban a Vörösmarty utca – Jó-
sika utca sarok.

Utóbbi helyszínen minden héten van baleset, a leggyakrabban koccaná-
sos, így a baleseti statisztikában nem szerepel, a közlekedésszervezőknek
nincs róla a tudomásuk. A legutóbbi balesetnél – azonban ismét – kellettek
a rendőrök és mentősök…

Több helyszínt már sikerült „letáblázatni”, mint például a II. kerületi Tároga-
tó utca – Bognár utca sarkot, a VIII. kerületben a Scheiber Sándor utca –
Gutenberg tér sarkot. Van, ahol nem sikerült eredményt elérni, marad a jobb-
kezesség, a balesetveszély. 

Ezeken a helyszíneken két dolgot tehetünk. Egyfelől lassítsunk, sőt ha kell,
álljunk meg minden esetben, bármelyik irányból érkezünk, akár elsőbbsé-
günk van, akár nincs.

A másik, hogy ne parkoljunk – továbbra se – a sarkokon, a sarkok
közelében… Juhász Péter

Megállni tilos, kivéve cél-
forgalom. Na ez így nem
lehetséges, még a József-
városnak sem. Agyrém...

BTI hírek
A BTI iroda július 21. és 29. között, to-
vábbá augusztus 19–26-ig szabadság
miatt zárva tart.
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rult a rakterembe, és utána még egyszer megismételték a dolgot egy
szürkével. McLaren, de ma sem tudom, milyen típus (állítólag 80 ezer an-
gol font darabja).

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

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

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

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

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

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

A kezdetek

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

hengerűrtartalommal, 400 1/perc-es fordulat-

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

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

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

Carl Benz 1886. január 29-én nyújtotta be szabadalmát 

130 éves az automobil

Folytatás a 37. oldalról
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Gyakran történik baleset a repülőtéri gyorsforgalmi
úton befelé haladva oly módon, hogy a szabálytala-
nul behaladó magas jármű átpréseli magát az aluljá-
rón, utána viszont fennakad a magasságkorlátozó
korlátban. Miért alacsonyabb a magasságkorlátozó
vaskorlát, mint maga az aluljáró? (A Budapesti Köz-
lekedési Központ válasza rövidítve, szerkesztve, ki-
emelés tőlem. J.P.)

A XVIII. Kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető
úton a Felsőcsatári úti aluljáró szerkezetét koráb-
ban mindkét irányból magasságkorlátozó kapu
védte. A hídszerkezet védelme érdekében annak
tényleges űrszelvény méreteinél (3,85 méter) 10
centiméterrel alacsonyabb a magasságkorlátozó
kapu (3,75 méter), és 20 centiméterrel kisebb ér-
ték van feltüntetve az ezt jelző táblákon (3,65 mé-
ter.)

Mindkét magasságkorlátozó kapu olyan
félmerev szerkezetként működött, hogy csak egy irányban el-
mozduló gerenda jelezte a magas járművek számára az aka-
dályt.

Túlméretes jármű érkezése esetén a jármű teteje a gerendá-
nak ütközött, amely ekkor átlósan felfelé el tud mozdulni. A vá-
roshatár felőli magasságkorlátozó kaput sajnos olyan sokszor
rongálták meg az idők folyamán, hogy helyreállítására végül
nem került sor. A jelen állapotban a SHELL kút magasságában
található magasságkorlátozó kapunak nincs meg a párja, ezért
a városhatár irányából fizikailag a hídszerkezetnél alacsonyabb,
de a kapunál magasabb járművek is be tudnak hajtani a gyors-
forgalmi útra. Tekintve, hogy a kapun a gerenda csak egy irány-
ban tud kismértékben elmozdulni, így az ellenkező (városhatár)
irányból érkező járművek a kapunál megakadhatnak.

A városhatár irányából ugyanakkor a magasságkorlátozásra
vonatkozó forgalomtechnikai jelzésképek kiemelten jól látható-

ak, a jelzőtáblák
fluoreszkáló hátterűek, valamint ultrahangos érzékelőkkel ellá-
tott változtatható jelzésképű táblák is működnek, amelyeken
egy-egy magasságkorlátozást meghaladó jármű érkezésekor
megjelenik a magasságkorlátozás jelzése.

Így a gyorsforgalmi úton megjelenő, és a városcentrum irá-
nyú magasságkorlátozó kapunál megszoruló jármű mindenkép-
pen szabálytalan, az korábban számos jól látható jelzés ellenére
közlekedett az úton. Az űrszelvényi problémákra végleges meg-
oldást azonban csak a gyorsforgalmi út felújítása adhat, ami so-
rán várhatóan a Felsőcsatári úti aluljáró kimélyítésére is sor fog
kerülni. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Alacsonyabb a korlát az alagútnál

1. Helyes az „A” válasz. A jelzőtáblán
megjelenő felirat az alagút hosszát, a ki-
egészítő táblán lévő pedig az alagút kez-
detének a távolságát jelöli meg. 
2. Helyes az „A” válasz. Nem követ el
szabálysértést, ha csomagtartó fedelét
biztonságosan rögzíti és a rakomány nem
nyúlik sem hátra, sem pedig oldalra. A
jobb oldali tükör ilyen esetben szabályo-
san pótolja a takarásban lévő belső tükröt.
3. Helyes a „C” válasz. A taxis a három
felnőtt utas mellett két 3 évnél fiatalabb
gyermeket is szállíthat. Két 10 éven aluli
gyermeket taxi üzemmódban egy személy-
nek kell tekinteni, mert az ilyen autóban
nem kötelező a gyermekbiztonsági rend-
szer használata.
4. Helyes a „B” válasz. 2009. október
elsejétől az izzókészlet már nem minősül a
járművek kötelező tartozékának. 
5. Helyes a „C” válasz. Éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között a lakott terüle-
ten kívüli út úttestjén, leállósávján, útpad-
káján fényvisszaverő mellényt (ruházatot)

kell viselnie az állatot hajtó, illetve vezető
személynek, a gyalogosnak – ide nem ért-
ve a gyalogosok zárt csoportban történő
közlekedését, a kerékpárosnak, valamint a
kézikocsival közlekedő személynek.
6. Helyes a „B” válasz. Ha a taxijával
olyan mozgásában korlátozott személyt
szállít, akinek parkolási igazolványa van és
azt az Ön taxiban elhelyezte, akkor – a vo-
natkozó egyéb szabály megtartásával –
megállhat a járdán.
7. Helyes az „A” válasz. Az „Útkereszte-
ződés alárendelt úttal” tábla azt jelzi, hogy
az úton olyan útkereszteződés van, amely-
ben a járműnek elsőbbsége van a keresz-
tező úton érkező másik járművel szemben. 
8. Helyes az „A” válasz. Tompított vagy
távolsági fényszóró helyett vagy mellett
ködfényszórót abban az esetben szabad
használni, ha a látási viszonyok ezt indo-
kolják. 
9. Helyes az „C” válasz. A tábla jelenté-
se; „Előzési tilalom vége”. 
10. Helyes a „B” válasz. A nehéz teher-

gépkocsik menetdinamikai tulajdonságai
– tömegükhöz viszonyított motorteljesít-
ményük miatt – alacsonyabbak, mint a
személygépkocsiké.
11. Helyes a „B” válasz. Lakó-pihenő
övezetben járművel várakozni csak az erre
kijelölt területen szabad.
12. Helyes az „A” válasz. Az „Előretolt
kerékpáros felállóhely balra bekanyarodó
kerékpárosok számára” útburkolati jellel
megjelölt úton csak a kerékpárosok foglal-
hatják el – a forgalomirányító fényjelző ké-
szülék piros fényjelzésének időtartamá-
ban – a megállás helyét jelölő vonalak kö-
zötti területet. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

A szabálytalan kamionnak
leborotválta a tetejét a

korlát, már az alagút után
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XVIII. Gyorsforgalmi út 

!Köszönettel megkaptuk a választ, miért alacsonyabb az aluljáró
utáni, aluljáróra figyelmeztető korlát, mint maga az aluljáró. A taxi-

sok azonban továbbra is szeretnék, ha visszahelyeznék a magasság-
korlátozó korlátot a befelé vezető oldalon. 
• Mindkét irányból lézeres magasságkorlátozó kapu működik, mivel
a hagyományos kapuk ütközés esetén szintén balesetveszélyt jelen-
tettek. Emellett amennyiben a jármű a magasságkorlátozó kapun
nem tudott áthaladni, az utat ugyanúgy le kellett zárni, mintha a híd
alá szorult volna be a jármű. A problémára végleges megoldást a
gyorsforgalmi út átépítése fog hozni, melyre vonatkozóan már ké-
szülnek a tanulmánytervek.  
II. Zsigmond tér 

!Forgalmirend-változás történt, azonban az új jelzőtábla félreérthe-
tő, kérjük azt módosítani. 

• A kifogásolt besorolási rendet jelző tábla azt mutatja, hogy a táb-
la után következő útkereszteződésben a belső sáv balra kanyarodó
sáv lesz, a két szélső sáv pedig egyenes. Bár a kereszteződés egy
kanyar után van, ennek ellenére véleményünk szerint egyértelmű a
tábla, ezért cseréjét nem tervezzük. 
I. Bem rakpart 

!Taxis kolléga szerint az új járdasziget „belóg” a forgalmi sávba, ké-
ri azt módosítani. 

• A középsziget nem lóg be a forgalmi sávba,
hanem sávelhúzással van elvezetve a belső
sáv a középsziget mellett. A lakott területen
belül érvényes sebességkorlátozás betartása
esetén a középsziget észlelése és a mellette
való elhaladás biztonságosan megoldott, ezért
annak átépítését nem tervezzük. 
XIII. Dráva utca 

!A jelzőtábla szerint itt tilos várakozni, de hát a jelzőtábla a sarok-
tól mindössze 4 méterre van, itt amúgy is tilos megállni, felesleges

a jelzőtábla.
• A jelzőtábla engedélyünk nélkül, illegálisan került kihelyezésre, a
megszüntetésére megkértük a Budapest Közút Zrt-. t. 
VI. Csengery utca 29.

!A jelzőtábla szerint bizonyos napokon és bizonyos órákban tilos a
várakozás, mert ez egy rakodóhely. Azonban az útburkolati jelek

szerint tilos a megállás. Kérjük a felesleges útburkolati jeleket eltá-
volíttatni, hiszen így rakodásra is tilos lenne megállni… 
• Az utca kerületi tulajdonú és kezelésű, az Önkormányzatot felkér-
tük intézkedésre. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XIII. Dráva utca: Felesleges a
jelzőtábla, hiszen itt amúgy is
tilos a megállás, várakozás

II. Zsigmond tér: Félreért-
hető a jelzőtábla, itt mind-
három sáv jobbra fordul

I. Bem rakpart: Belóg a járdasziget a forgalmi sávba

VI. Csengery utca: Felesleges útburkolati jelek

Folytatás a 41. oldalon
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rult a rakterembe, és utána még egyszer megismételték a dolgot egy
szürkével. McLaren, de ma sem tudom, milyen típus (állítólag 80 ezer an-
gol font darabja).

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

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

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

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

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

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

A kezdetek

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

hengerűrtartalommal, 400 1/perc-es fordulat-

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

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

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

Carl Benz 1886. január 29-én nyújtotta be szabadalmát 

130 éves az automobil

Folytatás a 37. oldalról
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Gyakran történik baleset a repülőtéri gyorsforgalmi
úton befelé haladva oly módon, hogy a szabálytala-
nul behaladó magas jármű átpréseli magát az aluljá-
rón, utána viszont fennakad a magasságkorlátozó
korlátban. Miért alacsonyabb a magasságkorlátozó
vaskorlát, mint maga az aluljáró? (A Budapesti Köz-
lekedési Központ válasza rövidítve, szerkesztve, ki-
emelés tőlem. J.P.)

A XVIII. Kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető
úton a Felsőcsatári úti aluljáró szerkezetét koráb-
ban mindkét irányból magasságkorlátozó kapu
védte. A hídszerkezet védelme érdekében annak
tényleges űrszelvény méreteinél (3,85 méter) 10
centiméterrel alacsonyabb a magasságkorlátozó
kapu (3,75 méter), és 20 centiméterrel kisebb ér-
ték van feltüntetve az ezt jelző táblákon (3,65 mé-
ter.)

Mindkét magasságkorlátozó kapu olyan
félmerev szerkezetként működött, hogy csak egy irányban el-
mozduló gerenda jelezte a magas járművek számára az aka-
dályt.

Túlméretes jármű érkezése esetén a jármű teteje a gerendá-
nak ütközött, amely ekkor átlósan felfelé el tud mozdulni. A vá-
roshatár felőli magasságkorlátozó kaput sajnos olyan sokszor
rongálták meg az idők folyamán, hogy helyreállítására végül
nem került sor. A jelen állapotban a SHELL kút magasságában
található magasságkorlátozó kapunak nincs meg a párja, ezért
a városhatár irányából fizikailag a hídszerkezetnél alacsonyabb,
de a kapunál magasabb járművek is be tudnak hajtani a gyors-
forgalmi útra. Tekintve, hogy a kapun a gerenda csak egy irány-
ban tud kismértékben elmozdulni, így az ellenkező (városhatár)
irányból érkező járművek a kapunál megakadhatnak.

A városhatár irányából ugyanakkor a magasságkorlátozásra
vonatkozó forgalomtechnikai jelzésképek kiemelten jól látható-

ak, a jelzőtáblák
fluoreszkáló hátterűek, valamint ultrahangos érzékelőkkel ellá-
tott változtatható jelzésképű táblák is működnek, amelyeken
egy-egy magasságkorlátozást meghaladó jármű érkezésekor
megjelenik a magasságkorlátozás jelzése.

Így a gyorsforgalmi úton megjelenő, és a városcentrum irá-
nyú magasságkorlátozó kapunál megszoruló jármű mindenkép-
pen szabálytalan, az korábban számos jól látható jelzés ellenére
közlekedett az úton. Az űrszelvényi problémákra végleges meg-
oldást azonban csak a gyorsforgalmi út felújítása adhat, ami so-
rán várhatóan a Felsőcsatári úti aluljáró kimélyítésére is sor fog
kerülni. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Alacsonyabb a korlát az alagútnál

1. Helyes az „A” válasz. A jelzőtáblán
megjelenő felirat az alagút hosszát, a ki-
egészítő táblán lévő pedig az alagút kez-
detének a távolságát jelöli meg. 
2. Helyes az „A” válasz. Nem követ el
szabálysértést, ha csomagtartó fedelét
biztonságosan rögzíti és a rakomány nem
nyúlik sem hátra, sem pedig oldalra. A
jobb oldali tükör ilyen esetben szabályo-
san pótolja a takarásban lévő belső tükröt.
3. Helyes a „C” válasz. A taxis a három
felnőtt utas mellett két 3 évnél fiatalabb
gyermeket is szállíthat. Két 10 éven aluli
gyermeket taxi üzemmódban egy személy-
nek kell tekinteni, mert az ilyen autóban
nem kötelező a gyermekbiztonsági rend-
szer használata.
4. Helyes a „B” válasz. 2009. október
elsejétől az izzókészlet már nem minősül a
járművek kötelező tartozékának. 
5. Helyes a „C” válasz. Éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között a lakott terüle-
ten kívüli út úttestjén, leállósávján, útpad-
káján fényvisszaverő mellényt (ruházatot)

kell viselnie az állatot hajtó, illetve vezető
személynek, a gyalogosnak – ide nem ért-
ve a gyalogosok zárt csoportban történő
közlekedését, a kerékpárosnak, valamint a
kézikocsival közlekedő személynek.
6. Helyes a „B” válasz. Ha a taxijával
olyan mozgásában korlátozott személyt
szállít, akinek parkolási igazolványa van és
azt az Ön taxiban elhelyezte, akkor – a vo-
natkozó egyéb szabály megtartásával –
megállhat a járdán.
7. Helyes az „A” válasz. Az „Útkereszte-
ződés alárendelt úttal” tábla azt jelzi, hogy
az úton olyan útkereszteződés van, amely-
ben a járműnek elsőbbsége van a keresz-
tező úton érkező másik járművel szemben. 
8. Helyes az „A” válasz. Tompított vagy
távolsági fényszóró helyett vagy mellett
ködfényszórót abban az esetben szabad
használni, ha a látási viszonyok ezt indo-
kolják. 
9. Helyes az „C” válasz. A tábla jelenté-
se; „Előzési tilalom vége”. 
10. Helyes a „B” válasz. A nehéz teher-

gépkocsik menetdinamikai tulajdonságai
– tömegükhöz viszonyított motorteljesít-
ményük miatt – alacsonyabbak, mint a
személygépkocsiké.
11. Helyes a „B” válasz. Lakó-pihenő
övezetben járművel várakozni csak az erre
kijelölt területen szabad.
12. Helyes az „A” válasz. Az „Előretolt
kerékpáros felállóhely balra bekanyarodó
kerékpárosok számára” útburkolati jellel
megjelölt úton csak a kerékpárosok foglal-
hatják el – a forgalomirányító fényjelző ké-
szülék piros fényjelzésének időtartamá-
ban – a megállás helyét jelölő vonalak kö-
zötti területet. 
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XVIII. Gyorsforgalmi út 

!Köszönettel megkaptuk a választ, miért alacsonyabb az aluljáró
utáni, aluljáróra figyelmeztető korlát, mint maga az aluljáró. A taxi-

sok azonban továbbra is szeretnék, ha visszahelyeznék a magasság-
korlátozó korlátot a befelé vezető oldalon. 
• Mindkét irányból lézeres magasságkorlátozó kapu működik, mivel
a hagyományos kapuk ütközés esetén szintén balesetveszélyt jelen-
tettek. Emellett amennyiben a jármű a magasságkorlátozó kapun
nem tudott áthaladni, az utat ugyanúgy le kellett zárni, mintha a híd
alá szorult volna be a jármű. A problémára végleges megoldást a
gyorsforgalmi út átépítése fog hozni, melyre vonatkozóan már ké-
szülnek a tanulmánytervek.  
II. Zsigmond tér 

!Forgalmirend-változás történt, azonban az új jelzőtábla félreérthe-
tő, kérjük azt módosítani. 

• A kifogásolt besorolási rendet jelző tábla azt mutatja, hogy a táb-
la után következő útkereszteződésben a belső sáv balra kanyarodó
sáv lesz, a két szélső sáv pedig egyenes. Bár a kereszteződés egy
kanyar után van, ennek ellenére véleményünk szerint egyértelmű a
tábla, ezért cseréjét nem tervezzük. 
I. Bem rakpart 

!Taxis kolléga szerint az új járdasziget „belóg” a forgalmi sávba, ké-
ri azt módosítani. 

• A középsziget nem lóg be a forgalmi sávba,
hanem sávelhúzással van elvezetve a belső
sáv a középsziget mellett. A lakott területen
belül érvényes sebességkorlátozás betartása
esetén a középsziget észlelése és a mellette
való elhaladás biztonságosan megoldott, ezért
annak átépítését nem tervezzük. 
XIII. Dráva utca 

!A jelzőtábla szerint itt tilos várakozni, de hát a jelzőtábla a sarok-
tól mindössze 4 méterre van, itt amúgy is tilos megállni, felesleges

a jelzőtábla.
• A jelzőtábla engedélyünk nélkül, illegálisan került kihelyezésre, a
megszüntetésére megkértük a Budapest Közút Zrt-. t. 
VI. Csengery utca 29.

!A jelzőtábla szerint bizonyos napokon és bizonyos órákban tilos a
várakozás, mert ez egy rakodóhely. Azonban az útburkolati jelek

szerint tilos a megállás. Kérjük a felesleges útburkolati jeleket eltá-
volíttatni, hiszen így rakodásra is tilos lenne megállni… 
• Az utca kerületi tulajdonú és kezelésű, az Önkormányzatot felkér-
tük intézkedésre. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XIII. Dráva utca: Felesleges a
jelzőtábla, hiszen itt amúgy is
tilos a megállás, várakozás

II. Zsigmond tér: Félreért-
hető a jelzőtábla, itt mind-
három sáv jobbra fordul

I. Bem rakpart: Belóg a járdasziget a forgalmi sávba

VI. Csengery utca: Felesleges útburkolati jelek

Folytatás a 41. oldalon
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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. 

ujtaxi.qxd  2/10/16 08:36  Page 41

41

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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VIII. Rákóczi út – Luther utca sarok 

!Rendszeresen „beragadnak” a járművek a kereszteződésbe, jó
lenne ezt sárga felfestéssel megakadályozni. 

• Álláspontunk szerint a csomóponti keresztben állások nem szűn-
nének meg a „különösen veszélyes hely” burkolati jel felfestésével.
A KRESZ szerint zöld fényjelzésnél sem szabad az útkereszteződés-
be behajtani, ha azt – forgalmi torlódás miatt – a zöld fényjelzés tar-
tama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni. „Különösen veszélyes
hely” burkolati jelet jellemzően olyan kereszteződésekben célszerű
alkalmazni, ahol a keresztirányú forgalom, így például a közösségi
közlekedési járművek zavartalan közlekedése különösen fontos. Je-
len esetben a burkolati jel alkalmazását nem tartjuk indokoltnak. 
II. Nagy Imre tér 4. 

!Az útburkolati jelek szerint tilos a megállás, viszont nincs kint tilal-
mi jelzőtábla. Kérjük pótolni. 

• A hiányzó „Megállni tilos” jelzőtábla pótlására felkértük a Buda-
pest Közút Zrt. munkatársait. 
II. Törökvészi út

!A
RÓZSADOMB bevásárlóközpont előtt már csak a kiegészítő jel-

zőtábla látható, maga a parkolásra utaló jelzőtábla hiányzik, kérjük
pótolni.
• A jelzőtábla visszahelyezését jeleztük a kivitelező felé. 
XII. Németvölgyi út

!Árválkodik egy „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla a Stromfeld
Aurél utcai körforgalom előtt. Talán ez egy előjelző tábla, kérjük a

kiegészítő jelzőtáblát pótolni. 

• A jelzőtábla az itt épült körforgalom tervein nem szerepelt, a tábla
megszüntetését jeleztük a kivitelező felé. 
VII. Dob utca 83. 

!Filmforgatás miatt ideiglenesen megállási tilalmakat rendeltek el
a Dob utcában és környéken. A filmforgatás véget ért, a felesle-

gessé vált jelzőtáblákat egy kivétellel leszerelték, kérjük ezt is lesze-
relni.
• Az ideiglenes forgalomtechnika a Budapesti Közlekedési Központ
hatáskörébe tartozik, részükre továbbítottuk a kérést.
II. Vitéz utca 9.

!Valaki „privatizálta” a „Megállni tilos” jelzőtáblát, már csak a helye
látszik. Kérjük a jelzőtáblát pótolni. 
• A jelzőtábla pótlását jeleztük a kivitelező felé. 
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Újgazdag pesti a kairói
Nemzeti Múzeumban. El-
fárad, leül pihenni. Terem-
õr:

– Mit képzel, ráül II.
Ramszesz trónjára?

– Mit kiabál? Majd ha
jön, felállok.

I. Vitéz utca: Itt valamikor jelzőtábla volt

II. Törökvészi út: Itt is hi-
ányzik egy jelzőtábla

I. Nagy Imre tér: Hiányzik
egy tilalmi jelzőtábla

XII. Németvölgyi út: Felesle-
gesnek tűnő jelzőtábla

VII. Dob utca: Itt fe-
lejtettek egy jelző-
táblát

Folytatás a 39. oldalról
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Ha ez Neked kínai, olvasd tovább!
A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott számban győri, illetve  
budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN megnövekedett fuvarszám  
kiszolgálására! Rendkívül kedvező belépési feltételekkel várjuk tapasztalt 
és kezdő kollégák jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Rendszeresen „beragadnak” a járművek a kereszteződésbe, jó
lenne ezt sárga felfestéssel megakadályozni. 

• Álláspontunk szerint a csomóponti keresztben állások nem szűn-
nének meg a „különösen veszélyes hely” burkolati jel felfestésével.
A KRESZ szerint zöld fényjelzésnél sem szabad az útkereszteződés-
be behajtani, ha azt – forgalmi torlódás miatt – a zöld fényjelzés tar-
tama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni. „Különösen veszélyes
hely” burkolati jelet jellemzően olyan kereszteződésekben célszerű
alkalmazni, ahol a keresztirányú forgalom, így például a közösségi
közlekedési járművek zavartalan közlekedése különösen fontos. Je-
len esetben a burkolati jel alkalmazását nem tartjuk indokoltnak. 
II. Nagy Imre tér 4. 

!Az útburkolati jelek szerint tilos a megállás, viszont nincs kint tilal-
mi jelzőtábla. Kérjük pótolni. 

• A hiányzó „Megállni tilos” jelzőtábla pótlására felkértük a Buda-
pest Közút Zrt. munkatársait. 
II. Törökvészi út

!A
RÓZSADOMB bevásárlóközpont előtt már csak a kiegészítő jel-

zőtábla látható, maga a parkolásra utaló jelzőtábla hiányzik, kérjük
pótolni.
• A jelzőtábla visszahelyezését jeleztük a kivitelező felé. 
XII. Németvölgyi út

!Árválkodik egy „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla a Stromfeld
Aurél utcai körforgalom előtt. Talán ez egy előjelző tábla, kérjük a

kiegészítő jelzőtáblát pótolni. 

• A jelzőtábla az itt épült körforgalom tervein nem szerepelt, a tábla
megszüntetését jeleztük a kivitelező felé. 
VII. Dob utca 83. 

!Filmforgatás miatt ideiglenesen megállási tilalmakat rendeltek el
a Dob utcában és környéken. A filmforgatás véget ért, a felesle-

gessé vált jelzőtáblákat egy kivétellel leszerelték, kérjük ezt is lesze-
relni.
• Az ideiglenes forgalomtechnika a Budapesti Közlekedési Központ
hatáskörébe tartozik, részükre továbbítottuk a kérést.
II. Vitéz utca 9.

!Valaki „privatizálta” a „Megállni tilos” jelzőtáblát, már csak a helye
látszik. Kérjük a jelzőtáblát pótolni. 
• A jelzőtábla pótlását jeleztük a kivitelező felé. 
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Újgazdag pesti a kairói
Nemzeti Múzeumban. El-
fárad, leül pihenni. Terem-
õr:

– Mit képzel, ráül II.
Ramszesz trónjára?

– Mit kiabál? Majd ha
jön, felállok.

I. Vitéz utca: Itt valamikor jelzőtábla volt

II. Törökvészi út: Itt is hi-
ányzik egy jelzőtábla

I. Nagy Imre tér: Hiányzik
egy tilalmi jelzőtábla

XII. Németvölgyi út: Felesle-
gesnek tűnő jelzőtábla

VII. Dob utca: Itt fe-
lejtettek egy jelző-
táblát

Folytatás a 39. oldalról
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VII. Dob utca 87.

!Hétköznap érthető a várakozási tilalom az iskola előtt a déli órákban, hi-
szen hozzák az ebédet. Azonban hétvégén felesleges a tilalom, hiszen

az iskola zárva, jó lenne egy kiegészítő jelzőtáblát módosítani. 
• A várakozási tilalmat jelző tábla időbeli hatályát módosítjuk úgy, hogy az
hétfőtől péntekig legyen hatályos.
XI. Németvölgyi út 144. szemközt 

!A jelzőtáblaoszlopon ez engedélyezett három jelzőtábla helyett négy van,
egyet kérünk leszerelni. 

• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közlekedésével
kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 02209247645 (FŐTAXI flotta),   
lampafelelos@freemail.hu 
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Manapság, ha valaki taxis vállalkozóként eléri
a korhatárt és nyugdíjba megy, másnap mint-
ha mi sem történt volna, dolgozik tovább. Ten-
dencia ez a szakmában évek óta még úgy is,
hogy közben folyamatosan emelkedik a nyug-
díjkorhatár. 

Vajon mi az oka, hogy nyugdíjasként nem a
jól megérdemelt pihenést választjuk, és süt-
tetjük a hasunkat a Fidji-szigeteken, hanem
inkább tovább tekergetjük a volánt? Persze
hogy egyszerű a válasz: a pénz! Vagyis in-
kább annak hiánya…

Vajon meddig mehet ez így? Mondhatjuk,
hogy amíg egészség van. Igen, de még ebben
az esetben is súlyos döntéseket kell hozni né-
ha. Itt egy példa napjainkból: a kolléga 70
éves, a taxija használhatósága decemberben
lejár, mert eléri a tíz évet. Mit tegyen? Három-
négymillió forintot már nem szívesen áldozna
bele a vállalkozásába (még ha lenne is ennyi
pénze, de persze nincs – hitelt venne fel),
mert sose térülne meg. Tervei szerint maxi-
mum négy évet taxizna még. Azért lássuk be:
van az a kor, ami felett már a reflexek annyira
tompulnak, hogy tényleg abba kell hagyni. 

Na jó, de akkor hogy lesz jövő januártól?
Ha nem cserél kocsit, kénytelen lesz abba-
hagyni a vállalkozását. Majd jól megél a meg-
érdemelt nyugdíjából. Ami a százezer forintot
sem éri el. Nem hiszem, hogy súlyos lemon-
dások nélkül meg lehetne élni ebből az ösz-
szegből. Illetve dehogynem! Van egy olyan is-
merősöm, aki ennél jóval kevesebb pénzből
él. Igaz, hogy a kútból húzza a vizet, a kerti
budira jár, és fával fűt és főz, továbbá bármi-
lyen extrém dolognak tűnik is, még a villany
sincs bevezetve a házába. De lássuk be,
többségünk nem tud ilyen lemondottan élni.
Kénytelen tehát csekélyke nyugdíja mellett to-
vább dolgozni. Amíg tud…

A kissé fiatalabbaknak azért van egy másik
megoldás: tartalékolj! Már most készülj öreg-
korodra, bármilyen távolinak tűnik is, mert az
idő halad, Észrevetted, hogy minél idősebb
vagy, annál gyorsabban telnek a napok? Ki-
csit dolgozgatunk, aztán máris itt a hétvége!
Jé, már megint nyár van? Ja, hogy már el is
múlt? Újabb szülinap: hány éves is vagyok?
Annyi gyertya már nem fér el…

Szóval gyorsan eljön az az időszak, amikor

már dolgos éveid megtakarításaiból kell él-
ned. Mert nyugdíjad valószínűleg nem lesz. A
jelzések szerint 2030-ra fog megroggyanni a
nyugdíjrendszer, és a 2040-es évektől igen
nagy gondok várhatók e téren. Az már csak
24 év! Hány éves is vagy most, erőd teljé-
ben? Negyven? Ötven? Akkor itt az utolsó pil-
lanat, hogy elkezdj magadra is gondolni. Hi-
szen remélhetőleg te is leszel ősz hajú nagy-
papa. Szeretnél majd játszani az unokákkal,
esetleg néha elvinni őket fagyizni, vagy az Ál-
latkertbe – arra nem lesz elég a nemlétező
nyugdíjad…

Persze gondolhatsz arra is, hogy majd
gyermekeid jóindulatára hagyatkozol. Ma már
törvény általi kötelezettségük, hogy idős szü-
leikről gondoskodjanak! Felnevelted őket, em-
bert faragtál belőlük! Igazán itt az idő, hogy
valahogy viszonozzák ezt! De ugye te sem így
gondolkodsz? Inkább adnál nekik, mint elvár-
nál bármit is. És ez így van rendjén…

Maga a nyugdíjrendszer elve mindössze
150 éves! Az 1900-as évek elejétől terjedt el
széles körben, hogy egy ledolgozott élet után
az állam adjon valamiféle juttatást. Azelőtt
több száz, több ezer éven keresztül a család
gondoskodott az idősekről. Gyanítom, nem-
sokára megint így lesz…

Szóval: tartalékolj. A legjobb
nap arra, hogy elkezdjél előrelátó
lenni, MA van! Ne várd, hogy
majd lesz kedvezőbb időpont,
amikor majd tényleg elkezdesz
spórolni, mert nem lesz. Mindig
akadnak újabb és újabb kiadá-
sok, közbejönnek betegségek,
egyéb problémák, tehát soha
nem lesz egy ideális időpont arra,
hogy pénzt tégy félre (illetve de-
hogynem: az első munkahelyed
első fizetése…).

Nem vagyok pénzügyi tanács-
adó (ez saját anyagi helyzetemen
jól látszik), ezért nem tudok ne-
ked tanácsokat adni, hogy mibe
fektesd a pénzed. Mindazonáltal
számos lehetőség közül lehet vá-
lasztani: ökéntes nyugdíjpénztár,
bankbetét (manapság szinte nulla
kamattal), államkötvény, ingatlan,
szóval amire a lehetőségeid közül
futja. De valami legyen! Ne szá-
míts csak a nyugdíjra, mert nem
lesz elég… nz

Hivatalos személy elleni erőszak a gyanú

Nyomozás indult az Uber-taxis ellen
A Büntető Törvénykönyv szerint, egytől öt évig terjedő szabadságvesztést kaphat az a sofőr,
aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársait a próbaútjukat követően autójából ki-
zárta, megtagadta az együttműködést, majd a gázra taposva elhajtott, ezzel az ellenőrök éle-
tét és testi épségét veszélyeztette.

A hatóságok is igyekeznek ellenőrizni az Uberhez
tartozó gépjárművezetőket. Ennek az általános
módszere, miszerint megrendelik a szolgáltatást,
majd a fizetést követően tárják föl valós kilétüket.
Ekkor ismertetik az ellenőrzött személlyel észrevé-
teleiket, s amennyiben szükséges, jegyzőkönyvet
vesznek föl, majd ezt követően indul meg az eljá-
rás. Legutóbb is ez történt, amikor a sofőr ellensze-
gült, sőt erőszakosan lépett föl, aminek meg is lett
a következménye: nyomozást rendelt el a Budapes-
ti V. és XIII. Kerületi Ügyészség adóellenőrök sérel-
mére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
bűntette, és személyi szabadság megsértésének
bűntette gyanúja miatt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal feljelentése alapján hi-
vatalos személy elleni erőszak bűntette, valamint
személyi szabadság megsértésének bűntette gya-
núja miatt rendelt el nyomozást.

2016. május 11-én „egy közismert telefonos app-
likáció” használatával két adóellenőr személyszállí-
tási szolgáltatást rendelt a főváros II. kerületébe.

A fuvar végeztével az adóellenőrök igazolták ma-
gukat, és közölték a sofőrrel, hogy jegyzőkönyv fel-
vétele indokolt. A vezető nem működött együtt, vi-
tatkozni kezdett az ellenőrökkel, majd lezárta az au-
tó ajtajait és nagy sebességgel elindult.

A nyomozással a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság XIII. kerületi Rendőrkapitányságát bízta meg a
kerületi ügyészség. k.z.t.

Tartalékolj!

XI. Németvölgyi
út: Egy oszlopon
csak három jelző-
tábla lehet
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…a két Mihályról
…Nézd drusza, 
Bachus régi barátunk
Most hirdet jeles innepet.
Vivát! Érjen azért annyi Mihály napot,
Amennyit csak akar. Jó drusza mink pedig
Amennyit csak lehet, és azt 
Mind vígságban fecsérljük el.”

(Fazekas M.: Csokonai neve napjára)

A napóleoni háborúk idején történt, hogy a
habsburgi seregek elfoglaltak egy francia kis-
várost. Ahogy az már akkoriban eléggé utála-
tos szokásban volt, a győztesnek kijárt nehány
óra szabadrablás. Mentek is a katonák örö-
mest fosztogatni házról házra, rá se rántva a
halálfélelemben rettegő polgárokra. 

Egy délceg huszártiszt lépett be az egyik
házba, udvariasan köszönt, majd a szorongó
háziak legnagyobb meglepetésére odament a
könyvespolchoz, meggusztálta, kivett egy
könyvet, engedélyt kért, leült és olvasni kez-
dett. Idő múltával előhalászta zsebóráját, meg-
állapította, hogy épp lejárt a fosztogatásra ki-
szabott ajándék-idő, felállt, visszatette a köny-
vet a helyére, köszönt és elment…

A huszártisztet Fazekas Mihálynak hívták, ő
tehát az egyik Mihály, debreceni illetőségű, ott
született épp az idén 250 éve, rendes polgár-
családban, tisztes körülmények közepette. El-
végezvén a református gimnázium hat osztá-
lyát, beiratkozott a Kollégiumba, hogy belőle is
tisztes, művelt debreceni polgár legyen… De
ezt az életet – vélte – nem neki találták föl, túl
nyughatatlan, kalandosabb természet ő, úgy-
hogy innen sürgősen el kell mennie – még-
hozzá katonának.

Mindössze tizenhat éves, amikor önkéntes-
ként belép az 1. Császárhuszár regimentbe,
és ettől kezdve tízegynehány évig végigcsatáz-
za egész Európát, hol a török ellen, hol Napó-
leon ellen. Az egyik csatában elveszti a bal hü-
velykujját, nézem a róla készült rajzot: profilból
markáns katona-arc, elöl kevesebb, hátul
hosszabb haj, igen kackiás bajusz – és napó-
leoni pozitúrában mellényzsebbe dugott bal
kéz, de úgy ám, hogy a hüvelykcsonk ne lát-
szódjék.

Menetközben, vagyis harci szünetek köze-
pette éri a kettő darab szerelem, ám ezek ku-
darcos élményűek, majd később mereng róluk,
– hajaj! hiábavalóság volt, meg a katonaélet is
– elég mindkettőből, és főhadnagyként nyugdí-
jaztatja magát. Harmincéves, amikor hazamegy
szeretett városába, Debrecenbe, és végleg le-
telepszik. Anyagi gondjai nincsenek, tehetős.
Gazdaságának, kertjének művelésébe fog… 

És most tessenek elképzelni, hogy ez a haj-
dani marcona hadfi, sok csaták résztvevője
kertet ás, hajladozik, dugványoz, palántáz, ró-

zsáit nyesegeti, majd pihenésül kerti székébe
ül, pipára gyújt, olvas, hol költeményeket, hol
tudós műveket, a nagy botanikus Linné nö-
vényszortírozó munkáit. Ha meghallja, hogy
vendégek érkeznek, elébük siet, büszkén mu-
tatja kertjét, társalog, merthogy Fazekas Mi-
hály uram csöppet sem zárkózott ember.

Aktív tagja a városvezetésnek, a főutcán le-
vő (ma már nem látható) szép házát gyakran lá-
togatják híres emberek. Ide járt Diószegi Sá-
muel, a botanika professzora, ugyanis Mihá-
lyunkat igen érdekli ez a tudomány. Olyannyi-
ra, hogy együtt írják a Magyar Füvészkönyvet,
az elsőt ebben a témában.

Közben készül fő műve, a Lúdas Matyi, amit
úgyszólván mindenki ismer: A testi-lelki lusta-
ságban és tunyaságban heverésző paraszt su-
hancot  a rajta esett igazságtalanság készteti
gondolkodásra, ravasz cselekvésre. Története
egyáltalán nem „forradalmi”, Mihály, a monar-
chiához és a polgárosodáshoz egyaránt hűsé-
ges nyugalmazott huszártiszt, ilyesmire nem is
gondolt.

Hol van már a kalandos ifjúság! A munkájá-
ban és városában megnyugvást talált tevé-
keny férfit gyakran, amikor persze országnyi
kóborlásai engedik, felkeresi egy cingár, für-
tös hajú, hosszú orrú, nála tíz egynéhány év-
vel fiatalabb máris-híre-van-költő, a másik Mi-
hály, a Csokonai Vitéz Mihály. Ő is debreceni,
ő is itt tanult, ám izgága természete mindég
tovább lökte.

De most megint itt van, a Főhadnagy Faze-
kas uram kertjében, és tessenek csak megfi-
gyelni, ahogyan a reá jellemző csinossággal
versel találkozásukról: 

„…Már meglátott: gerebléjét / És kapáját el-
teszi, / S félig harmatos Linnéjét / Pipája mel-
lé veszi. / Jer barátom! Lépegessünk / Kis ker-
tednek útain / S dohogás nélkül nevessünk /
Mások bolondságain… / Jer, e répánál térdel-
jünk, / Jer, kacsint e tulipánt, / Jer, e töknél sü-
vegeljünk: / Mind használ ez, és egy se bánt.”

Az idősebb Mihály is versel, alkotott vagy
nyolcvan költeményt, de nála az ilyesmi csak
afféle úri passzió, unalomtöltés, míg az izgága
fiatalabb Mihálynál úgyszólván egzisztenciális
kérdés. Hogy a Csokonai Vitéz nagy költő, na-
gyobb nála, azt az idősebb Mihály készséggel
elismeri, és minden kapcsolatát latba vetve
igyekszik az érvényesülésben segíteni a nem
éppen szerencsés alkatú druszáját. A tapasz-
taltabb jó barát jól ismeri ifjú költő társát, hát
így versel neki:

„…a meleg estbeli / Csend már a locsogó
völgyre se csal, hogy ott / Netán Lilla kerek-
ded / Combjával leköszöntsenek / A sás közt

susogó réti kisasszonyid.”
Úri passzió ide vagy oda, ezek igen

szép, érzékletes, Csokonaihoz illő so-
rok.

Tudunk közös törekvéseikről, arról,
hogy Debrecent irodalmi központtá
formálják, ahogy az Pesten van, hogy
a magyar vidéknek is legyen szellemi
központja. Ám arról nem tudunk, hogy
miről is beszélgethettek társaságban
vagy egymás közt a kerti lugasban bo-
rozgatás közben. Nincsen lejegyezve.
Nem is leveleztek egymással, hogy
abból tudjuk meg, mi egyéb gondola-
tok foglalkoztatták őket.

Tehát míg idősebb Mihály stabilan
ül és tevékenykedik Debrecenben, az
ifjabb Mihály hol itt, hol az ország ka-
nyargó sáros, vagy poros útjain kiadót
vagy verseléssel őt megbízó mecé-

nást keresve tölti idejét. Kapott is végre vala-
hára felkérést gyászbeszéd megtartására. Ko-
moly munkába kezdett, úgy vélte, ettől is függ-
het az ő további sorsa. Írt tehát egy terjedel-
mes filozófiai fejtegetést a halálról és az élet-
ről, ő olvasta fel a sír előtt, ám közben meg-
eredt az eső, fújt a szél, ő meg csak olvas-ol-
vas, belebetegedett és hazatérvén Debrecen-
be meghalt. Mindez 1805-ben történt, ifjabb
Mihály 32 éves korában.

Idősebb Mihályt mélyen megrendítette a hír
és versírásra késztette az egyébként oly ritkán
verselőt. Címe: Csokonai Vitéz Mihály halálá-
ra… Tessenek csak bátran elolvasni keretes
versünket. Szó sincs abban a halálról, szenve-
désről, bánatról. A fürge lábú vándorló, a föl-
di életben helyét nem találó, mindig kíváncsi
druszájáról ír, aki bármennyit töprengett, se-
hogy sem tudta megsejteni, mi lehet odaát,
ezért merő kíváncsiságból elment azt meg-
nézni, az égi angyalok meg már csak olyanok,
hogy a hozzájuk hasonlatosakat ott marasz-
talják…

Idősebb Mihály jócskán túlélte ifjabb barát-
ját, továbbra is tevékeny életet élt városa és
kultúrája javára. Ámbár ahogy múlott ideje,
boszszút állt rajta kalandos ifjúsága, a hosszú
katonaélet. Betegeskedvén el-elkeseredett,
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Él-é a síron túl vagy nem az emberi lélek?
Ezt a kérdések kérdését a mi Vitézünk
Fejtegeté; de mivel nem akadt nyitjára elölről,
Túlnanról akará még megvizsgálni. Azonnal
Kettényílt az örök titok kárpitja előtte...
Ő bément s széjjelnézett. Látván a halandók
Gyenge világa elől elrejtett mennyei pompát,
Gondolatit szárnyára vevé a lelki dicsősség,
És ő még fül nem hallott szent angyali hangú
Énekek énekein kezdé dicsérni az élet
Felséges voltát, mely várja az emberi lelket.
Megtetszett kedves zengése az angyali karnak
S mennyei múzsának lelkét ottfogta. E halmot
Hamvai tisztelik, és gyönyörű munkái hazáját.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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VII. Dob utca 87.

!Hétköznap érthető a várakozási tilalom az iskola előtt a déli órákban, hi-
szen hozzák az ebédet. Azonban hétvégén felesleges a tilalom, hiszen

az iskola zárva, jó lenne egy kiegészítő jelzőtáblát módosítani. 
• A várakozási tilalmat jelző tábla időbeli hatályát módosítjuk úgy, hogy az
hétfőtől péntekig legyen hatályos.
XI. Németvölgyi út 144. szemközt 

!A jelzőtáblaoszlopon ez engedélyezett három jelzőtábla helyett négy van,
egyet kérünk leszerelni. 

• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közlekedésével
kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 02209247645 (FŐTAXI flotta),   
lampafelelos@freemail.hu 
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Manapság, ha valaki taxis vállalkozóként eléri
a korhatárt és nyugdíjba megy, másnap mint-
ha mi sem történt volna, dolgozik tovább. Ten-
dencia ez a szakmában évek óta még úgy is,
hogy közben folyamatosan emelkedik a nyug-
díjkorhatár. 

Vajon mi az oka, hogy nyugdíjasként nem a
jól megérdemelt pihenést választjuk, és süt-
tetjük a hasunkat a Fidji-szigeteken, hanem
inkább tovább tekergetjük a volánt? Persze
hogy egyszerű a válasz: a pénz! Vagyis in-
kább annak hiánya…

Vajon meddig mehet ez így? Mondhatjuk,
hogy amíg egészség van. Igen, de még ebben
az esetben is súlyos döntéseket kell hozni né-
ha. Itt egy példa napjainkból: a kolléga 70
éves, a taxija használhatósága decemberben
lejár, mert eléri a tíz évet. Mit tegyen? Három-
négymillió forintot már nem szívesen áldozna
bele a vállalkozásába (még ha lenne is ennyi
pénze, de persze nincs – hitelt venne fel),
mert sose térülne meg. Tervei szerint maxi-
mum négy évet taxizna még. Azért lássuk be:
van az a kor, ami felett már a reflexek annyira
tompulnak, hogy tényleg abba kell hagyni. 

Na jó, de akkor hogy lesz jövő januártól?
Ha nem cserél kocsit, kénytelen lesz abba-
hagyni a vállalkozását. Majd jól megél a meg-
érdemelt nyugdíjából. Ami a százezer forintot
sem éri el. Nem hiszem, hogy súlyos lemon-
dások nélkül meg lehetne élni ebből az ösz-
szegből. Illetve dehogynem! Van egy olyan is-
merősöm, aki ennél jóval kevesebb pénzből
él. Igaz, hogy a kútból húzza a vizet, a kerti
budira jár, és fával fűt és főz, továbbá bármi-
lyen extrém dolognak tűnik is, még a villany
sincs bevezetve a házába. De lássuk be,
többségünk nem tud ilyen lemondottan élni.
Kénytelen tehát csekélyke nyugdíja mellett to-
vább dolgozni. Amíg tud…

A kissé fiatalabbaknak azért van egy másik
megoldás: tartalékolj! Már most készülj öreg-
korodra, bármilyen távolinak tűnik is, mert az
idő halad, Észrevetted, hogy minél idősebb
vagy, annál gyorsabban telnek a napok? Ki-
csit dolgozgatunk, aztán máris itt a hétvége!
Jé, már megint nyár van? Ja, hogy már el is
múlt? Újabb szülinap: hány éves is vagyok?
Annyi gyertya már nem fér el…

Szóval gyorsan eljön az az időszak, amikor

már dolgos éveid megtakarításaiból kell él-
ned. Mert nyugdíjad valószínűleg nem lesz. A
jelzések szerint 2030-ra fog megroggyanni a
nyugdíjrendszer, és a 2040-es évektől igen
nagy gondok várhatók e téren. Az már csak
24 év! Hány éves is vagy most, erőd teljé-
ben? Negyven? Ötven? Akkor itt az utolsó pil-
lanat, hogy elkezdj magadra is gondolni. Hi-
szen remélhetőleg te is leszel ősz hajú nagy-
papa. Szeretnél majd játszani az unokákkal,
esetleg néha elvinni őket fagyizni, vagy az Ál-
latkertbe – arra nem lesz elég a nemlétező
nyugdíjad…

Persze gondolhatsz arra is, hogy majd
gyermekeid jóindulatára hagyatkozol. Ma már
törvény általi kötelezettségük, hogy idős szü-
leikről gondoskodjanak! Felnevelted őket, em-
bert faragtál belőlük! Igazán itt az idő, hogy
valahogy viszonozzák ezt! De ugye te sem így
gondolkodsz? Inkább adnál nekik, mint elvár-
nál bármit is. És ez így van rendjén…

Maga a nyugdíjrendszer elve mindössze
150 éves! Az 1900-as évek elejétől terjedt el
széles körben, hogy egy ledolgozott élet után
az állam adjon valamiféle juttatást. Azelőtt
több száz, több ezer éven keresztül a család
gondoskodott az idősekről. Gyanítom, nem-
sokára megint így lesz…

Szóval: tartalékolj. A legjobb
nap arra, hogy elkezdjél előrelátó
lenni, MA van! Ne várd, hogy
majd lesz kedvezőbb időpont,
amikor majd tényleg elkezdesz
spórolni, mert nem lesz. Mindig
akadnak újabb és újabb kiadá-
sok, közbejönnek betegségek,
egyéb problémák, tehát soha
nem lesz egy ideális időpont arra,
hogy pénzt tégy félre (illetve de-
hogynem: az első munkahelyed
első fizetése…).

Nem vagyok pénzügyi tanács-
adó (ez saját anyagi helyzetemen
jól látszik), ezért nem tudok ne-
ked tanácsokat adni, hogy mibe
fektesd a pénzed. Mindazonáltal
számos lehetőség közül lehet vá-
lasztani: ökéntes nyugdíjpénztár,
bankbetét (manapság szinte nulla
kamattal), államkötvény, ingatlan,
szóval amire a lehetőségeid közül
futja. De valami legyen! Ne szá-
míts csak a nyugdíjra, mert nem
lesz elég… nz

Hivatalos személy elleni erőszak a gyanú

Nyomozás indult az Uber-taxis ellen
A Büntető Törvénykönyv szerint, egytől öt évig terjedő szabadságvesztést kaphat az a sofőr,
aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársait a próbaútjukat követően autójából ki-
zárta, megtagadta az együttműködést, majd a gázra taposva elhajtott, ezzel az ellenőrök éle-
tét és testi épségét veszélyeztette.

A hatóságok is igyekeznek ellenőrizni az Uberhez
tartozó gépjárművezetőket. Ennek az általános
módszere, miszerint megrendelik a szolgáltatást,
majd a fizetést követően tárják föl valós kilétüket.
Ekkor ismertetik az ellenőrzött személlyel észrevé-
teleiket, s amennyiben szükséges, jegyzőkönyvet
vesznek föl, majd ezt követően indul meg az eljá-
rás. Legutóbb is ez történt, amikor a sofőr ellensze-
gült, sőt erőszakosan lépett föl, aminek meg is lett
a következménye: nyomozást rendelt el a Budapes-
ti V. és XIII. Kerületi Ügyészség adóellenőrök sérel-
mére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
bűntette, és személyi szabadság megsértésének
bűntette gyanúja miatt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal feljelentése alapján hi-
vatalos személy elleni erőszak bűntette, valamint
személyi szabadság megsértésének bűntette gya-
núja miatt rendelt el nyomozást.

2016. május 11-én „egy közismert telefonos app-
likáció” használatával két adóellenőr személyszállí-
tási szolgáltatást rendelt a főváros II. kerületébe.

A fuvar végeztével az adóellenőrök igazolták ma-
gukat, és közölték a sofőrrel, hogy jegyzőkönyv fel-
vétele indokolt. A vezető nem működött együtt, vi-
tatkozni kezdett az ellenőrökkel, majd lezárta az au-
tó ajtajait és nagy sebességgel elindult.

A nyomozással a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság XIII. kerületi Rendőrkapitányságát bízta meg a
kerületi ügyészség. k.z.t.

Tartalékolj!

XI. Németvölgyi
út: Egy oszlopon
csak három jelző-
tábla lehet
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…a két Mihályról
…Nézd drusza, 
Bachus régi barátunk
Most hirdet jeles innepet.
Vivát! Érjen azért annyi Mihály napot,
Amennyit csak akar. Jó drusza mink pedig
Amennyit csak lehet, és azt 
Mind vígságban fecsérljük el.”

(Fazekas M.: Csokonai neve napjára)

A napóleoni háborúk idején történt, hogy a
habsburgi seregek elfoglaltak egy francia kis-
várost. Ahogy az már akkoriban eléggé utála-
tos szokásban volt, a győztesnek kijárt nehány
óra szabadrablás. Mentek is a katonák örö-
mest fosztogatni házról házra, rá se rántva a
halálfélelemben rettegő polgárokra. 

Egy délceg huszártiszt lépett be az egyik
házba, udvariasan köszönt, majd a szorongó
háziak legnagyobb meglepetésére odament a
könyvespolchoz, meggusztálta, kivett egy
könyvet, engedélyt kért, leült és olvasni kez-
dett. Idő múltával előhalászta zsebóráját, meg-
állapította, hogy épp lejárt a fosztogatásra ki-
szabott ajándék-idő, felállt, visszatette a köny-
vet a helyére, köszönt és elment…

A huszártisztet Fazekas Mihálynak hívták, ő
tehát az egyik Mihály, debreceni illetőségű, ott
született épp az idén 250 éve, rendes polgár-
családban, tisztes körülmények közepette. El-
végezvén a református gimnázium hat osztá-
lyát, beiratkozott a Kollégiumba, hogy belőle is
tisztes, művelt debreceni polgár legyen… De
ezt az életet – vélte – nem neki találták föl, túl
nyughatatlan, kalandosabb természet ő, úgy-
hogy innen sürgősen el kell mennie – még-
hozzá katonának.

Mindössze tizenhat éves, amikor önkéntes-
ként belép az 1. Császárhuszár regimentbe,
és ettől kezdve tízegynehány évig végigcsatáz-
za egész Európát, hol a török ellen, hol Napó-
leon ellen. Az egyik csatában elveszti a bal hü-
velykujját, nézem a róla készült rajzot: profilból
markáns katona-arc, elöl kevesebb, hátul
hosszabb haj, igen kackiás bajusz – és napó-
leoni pozitúrában mellényzsebbe dugott bal
kéz, de úgy ám, hogy a hüvelykcsonk ne lát-
szódjék.

Menetközben, vagyis harci szünetek köze-
pette éri a kettő darab szerelem, ám ezek ku-
darcos élményűek, majd később mereng róluk,
– hajaj! hiábavalóság volt, meg a katonaélet is
– elég mindkettőből, és főhadnagyként nyugdí-
jaztatja magát. Harmincéves, amikor hazamegy
szeretett városába, Debrecenbe, és végleg le-
telepszik. Anyagi gondjai nincsenek, tehetős.
Gazdaságának, kertjének művelésébe fog… 

És most tessenek elképzelni, hogy ez a haj-
dani marcona hadfi, sok csaták résztvevője
kertet ás, hajladozik, dugványoz, palántáz, ró-

zsáit nyesegeti, majd pihenésül kerti székébe
ül, pipára gyújt, olvas, hol költeményeket, hol
tudós műveket, a nagy botanikus Linné nö-
vényszortírozó munkáit. Ha meghallja, hogy
vendégek érkeznek, elébük siet, büszkén mu-
tatja kertjét, társalog, merthogy Fazekas Mi-
hály uram csöppet sem zárkózott ember.

Aktív tagja a városvezetésnek, a főutcán le-
vő (ma már nem látható) szép házát gyakran lá-
togatják híres emberek. Ide járt Diószegi Sá-
muel, a botanika professzora, ugyanis Mihá-
lyunkat igen érdekli ez a tudomány. Olyannyi-
ra, hogy együtt írják a Magyar Füvészkönyvet,
az elsőt ebben a témában.

Közben készül fő műve, a Lúdas Matyi, amit
úgyszólván mindenki ismer: A testi-lelki lusta-
ságban és tunyaságban heverésző paraszt su-
hancot  a rajta esett igazságtalanság készteti
gondolkodásra, ravasz cselekvésre. Története
egyáltalán nem „forradalmi”, Mihály, a monar-
chiához és a polgárosodáshoz egyaránt hűsé-
ges nyugalmazott huszártiszt, ilyesmire nem is
gondolt.

Hol van már a kalandos ifjúság! A munkájá-
ban és városában megnyugvást talált tevé-
keny férfit gyakran, amikor persze országnyi
kóborlásai engedik, felkeresi egy cingár, für-
tös hajú, hosszú orrú, nála tíz egynéhány év-
vel fiatalabb máris-híre-van-költő, a másik Mi-
hály, a Csokonai Vitéz Mihály. Ő is debreceni,
ő is itt tanult, ám izgága természete mindég
tovább lökte.

De most megint itt van, a Főhadnagy Faze-
kas uram kertjében, és tessenek csak megfi-
gyelni, ahogyan a reá jellemző csinossággal
versel találkozásukról: 

„…Már meglátott: gerebléjét / És kapáját el-
teszi, / S félig harmatos Linnéjét / Pipája mel-
lé veszi. / Jer barátom! Lépegessünk / Kis ker-
tednek útain / S dohogás nélkül nevessünk /
Mások bolondságain… / Jer, e répánál térdel-
jünk, / Jer, kacsint e tulipánt, / Jer, e töknél sü-
vegeljünk: / Mind használ ez, és egy se bánt.”

Az idősebb Mihály is versel, alkotott vagy
nyolcvan költeményt, de nála az ilyesmi csak
afféle úri passzió, unalomtöltés, míg az izgága
fiatalabb Mihálynál úgyszólván egzisztenciális
kérdés. Hogy a Csokonai Vitéz nagy költő, na-
gyobb nála, azt az idősebb Mihály készséggel
elismeri, és minden kapcsolatát latba vetve
igyekszik az érvényesülésben segíteni a nem
éppen szerencsés alkatú druszáját. A tapasz-
taltabb jó barát jól ismeri ifjú költő társát, hát
így versel neki:

„…a meleg estbeli / Csend már a locsogó
völgyre se csal, hogy ott / Netán Lilla kerek-
ded / Combjával leköszöntsenek / A sás közt

susogó réti kisasszonyid.”
Úri passzió ide vagy oda, ezek igen

szép, érzékletes, Csokonaihoz illő so-
rok.

Tudunk közös törekvéseikről, arról,
hogy Debrecent irodalmi központtá
formálják, ahogy az Pesten van, hogy
a magyar vidéknek is legyen szellemi
központja. Ám arról nem tudunk, hogy
miről is beszélgethettek társaságban
vagy egymás közt a kerti lugasban bo-
rozgatás közben. Nincsen lejegyezve.
Nem is leveleztek egymással, hogy
abból tudjuk meg, mi egyéb gondola-
tok foglalkoztatták őket.

Tehát míg idősebb Mihály stabilan
ül és tevékenykedik Debrecenben, az
ifjabb Mihály hol itt, hol az ország ka-
nyargó sáros, vagy poros útjain kiadót
vagy verseléssel őt megbízó mecé-

nást keresve tölti idejét. Kapott is végre vala-
hára felkérést gyászbeszéd megtartására. Ko-
moly munkába kezdett, úgy vélte, ettől is függ-
het az ő további sorsa. Írt tehát egy terjedel-
mes filozófiai fejtegetést a halálról és az élet-
ről, ő olvasta fel a sír előtt, ám közben meg-
eredt az eső, fújt a szél, ő meg csak olvas-ol-
vas, belebetegedett és hazatérvén Debrecen-
be meghalt. Mindez 1805-ben történt, ifjabb
Mihály 32 éves korában.

Idősebb Mihályt mélyen megrendítette a hír
és versírásra késztette az egyébként oly ritkán
verselőt. Címe: Csokonai Vitéz Mihály halálá-
ra… Tessenek csak bátran elolvasni keretes
versünket. Szó sincs abban a halálról, szenve-
désről, bánatról. A fürge lábú vándorló, a föl-
di életben helyét nem találó, mindig kíváncsi
druszájáról ír, aki bármennyit töprengett, se-
hogy sem tudta megsejteni, mi lehet odaát,
ezért merő kíváncsiságból elment azt meg-
nézni, az égi angyalok meg már csak olyanok,
hogy a hozzájuk hasonlatosakat ott marasz-
talják…

Idősebb Mihály jócskán túlélte ifjabb barát-
ját, továbbra is tevékeny életet élt városa és
kultúrája javára. Ámbár ahogy múlott ideje,
boszszút állt rajta kalandos ifjúsága, a hosszú
katonaélet. Betegeskedvén el-elkeseredett,

43

Él-é a síron túl vagy nem az emberi lélek?
Ezt a kérdések kérdését a mi Vitézünk
Fejtegeté; de mivel nem akadt nyitjára elölről,
Túlnanról akará még megvizsgálni. Azonnal
Kettényílt az örök titok kárpitja előtte...
Ő bément s széjjelnézett. Látván a halandók
Gyenge világa elől elrejtett mennyei pompát,
Gondolatit szárnyára vevé a lelki dicsősség,
És ő még fül nem hallott szent angyali hangú
Énekek énekein kezdé dicsérni az élet
Felséges voltát, mely várja az emberi lelket.
Megtetszett kedves zengése az angyali karnak
S mennyei múzsának lelkét ottfogta. E halmot
Hamvai tisztelik, és gyönyörű munkái hazáját.

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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majd ilyen szép szavakkal búcsúzott a vi-
lágtól: 

„Elunván már várakozni / a világ jobbu-
lásán, / s hasztalan gondolkodni / A szív

titkos forgásán, / szegény testem bár nem
ohajt / Jó lelkétől elesni / De ez őrá keve-
set hajt, / És jobb hazát megy keresni.”

1828-ban, 62 éves korában unta meg

végleg ez a katonából nőtt tevékeny, mű-
velt debreceni polgár „a világ jobbulásán”
várakozást, és elment a másik Mihályt föl-
lelni…

1. Helyes az „A” válasz. Autópályán ti-
los az úttesteket elválasztó sávra ráhajta-
ni.

2. Helyes a „C” válasz. A kétkerekű ke-
rékpárosok – előzésekor az egyébként
megszokottnál nagyobb oldaltávolságot
célszerű tartani, mert iránytartásuk nem
nyílegyenes pl.: kikerülnek egy úthibát, ka-
nálist, tócsát, hegyes tárgyat és a manőve-
rezést megkezdő gépkocsi felé mozdul-
hatnak. 50 km/h-es tempónál – legalább
1 méter, nagyobb haladási sebessége
esetén pedig 1,5 méter oldaltávolság te-
kinthető biztonságosnak. 

3. Helyes az „A” válasz. A biztonságos
és zavartalan közlekedés alapvető feltéte-
le, hogy a közlekedési szabályokat min-
denki megtartsa és számíthasson arra,
hogy azokat mások is megtartják. Emellett
szükséges az is, hogy a közlekedés részt-
vevői előzékenyek és türelmesek legye-
nek egymással szemben. 

4. Helyes az „A” válasz. A sárga autó
már nagyobb távolságról észlelhető, mivel
színe élesen elüt környezetétől. A jármű vi-
lágításának bekapcsolásával is már mesz-
sziről felismerhetővé, láthatóvá tehetjük
magunkat. 

5. Helyes az „A” válasz. Az ilyen útbur-
kolati jel a menetrend szerint közlekedő
autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhe-
lyét, illetőleg taxi állomását jelzi.

6. Helyes a „C” válasz. Az útkeresztező-
désben másik útra balra bekanyarodni
szándékozó járművel egyirányú forgalmú

úton a vezető az úttest bal szélére köteles
– az útkereszteződés előtt kellő távolság-
ban – besorolni.

7. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten az iskolabusznak és a gyermekeket
szállító autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását – ha ez hirtelen fékezés nélkül
megtehető – lassítással, szükség esetén
megállással is lehetővé kell tenni.

8. Helyes a „C” válasz. A gyermekek
zárt vagy laza csoportjának, a járdán, leál-
lósávon, az útpadkán, a kerékpárúton kell
közlekedni. Az úttesten csak akkor halad-
hatnának, ha az előbbi lehetőség egyike
sincs meg.

9. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se; „Útkereszteződés alárendelt úttal”. Az
ilyen útkereszteződés megközelítésére a
KRESZ nem ír elő sebességcsökkentési
kötelezettséget.  

10. Helyes a „B” válasz. A taxi üzem-
módban közlekedő taxiban a gyermekbiz-
tonsági rendszer használata nem kötele-
ző, így esetében érvényes rá az a régi sza-
bály, hogy két 10 éven aluli gyermeket egy
személynek lehet tekinteni.

11. Helyes a „B” válasz. A gyalogosok
nem a „zebrán”, hanem az utat keresztező
kerékpárúton közlekednek. 

12. Helyes az „A” válasz. A fény kibo-
csátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtáb-
la fehér és fekete jelzései egymással fel-
cserélt színekkel is megjelenhetnek. Ezt a
jelzést ugyanúgy kötelező figyelembe ven-
ni, mint a színhelyes változatát!

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Ki állhat majd a repülőtéren?
„2006. május 25-én a Budapest Airport kétfordulós pályáza-
tot hirdetett meg a Ferihegyi Repülőtér taxiszolgáltatásának
üzemeltetésére annak érdekében, hogy a Magyarországra lá-
togatók nagyszerű és értékarányos szolgáltatást kapjanak a
repülőtér termináljainál” – állt a Budapest Airport sajtóanya-
gában. Néhány elem a követelményekből:

• A nyertes társaságnak biztosítania kell egy 150 gépjárműből
álló gépparkot. 

• Legalább öt, és legfeljebb hétszemélyes autókkal kell rendel-
kezni.

• A flotta 30 százalékának kombi, 15 százalékának egyterűnek
kell lenni.

• A gépkocsik életkora nem haladhatja meg az öt évet.
• Valamennyi gépkocsinak légkondicionáltnak kell lennie.

• A szogáltatás megkezdésétől számított egy éven belül az au-
tók átlag életkora nem haladhatja meg a három évet.

• A flotta legfeljebb három típusból állhat.
• Az autóknak egységes színvilággal és arculattal kell rendel-

kezniük.

Elfogadták az előterjesztést
A Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága előterjesztést tett a
„közismerten anarchikus állapotok” megszüntetése céljából.
Az előterjesztés néhány kiemelt részlete:
• Taxiállomás-használat
• A létszám meghatározása
• A taxiszolgáltatás szakmai rangjának ismételt megteremtése
• A tevékenység ellenőrzése
• Taxis panasziroda felállítása

Az előterjesztést a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

Erről írt a Taxisok Világa 2006 júniusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1996 júniusában

20 éve történt

Kardos Tibor (ex City 523)
Ismét elment
egy kolléga,
egy barát, egy
igazán JÓ
EMBER. 

A ’80-as
években, az
igazi „hőskor-
ban” kezdett
taxizni a City-
ben. Ugyanitt
lett diszpé-
cser, majd ké-
sőbb a köz-
pont vezetője.
Az autók sze-
retete vitte az
Est Taxihoz,
ahol a flottáért felelős vezető volt.

Kisebb kitérő után a Budapest Taxi központ-
ját irányította, végül pedig a legnagyobb átala-
kulás idején a Főtaxiét.

Kollégái mindenütt tisztelték, szerették, mert
munkatársaira odafigyelő, megfontolt vezető
volt, aki hivatásnak tekintette munkáját.

A rá jellemző szerénységgel, hogy senkinek
ne legyen terhére, váratlanul, csendben, egy-
szer csak elment. 

Vele olyan embert veszítettünk el, akinek hi-
ányozni fog az őszintesége, higgadt, nyugodt,
logikus gondolkodása, szeretetre méltó morgo-
lódása a világ dolgairól.

TIBI nyugodj békében!
Az égi központban már várnak a fiúk, a „Klá-

ri”, a Fercsi és a többiek.
„ex City 80”
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Kétszer annyian taxiznak, 
mint Ubereznek Budapesten

Több mint kétszer annyian taxiztak az elmúlt egy
évben Budapesten, mint ahányan az Uber szol-
gáltatását igénybe vették – derül ki a Trend
International által végzett reprezentatív kutatás-
ból. A döntő többség egyetért azzal, hogy az azo-
nos tevékenységet végző vállalkozások azonos
feltételek mellett működjenek Magyarországon.

A budapesti lakosság 77 százaléka utazott valamelyik taxitársasággal az elmúlt
egy évben, miközben az Uber szolgáltatásait csak a megkérdezettek 37 százalé-
ka vette igénybe – állapította meg az a reprezentatív felmérés, amelyet a Trend
International piackutató társaság végzett a Főtaxi Zrt. megbízásából. Figyelemre
méltó eredmény emellett, hogy a válaszadóknak mindössze 2 százaléka utazott
kizárólag az Uberrel, a többiek taxit is igénybe vettek az elmúlt 12 hónapban.

A budapestiek döntő többsége elítéli az Uber üzletpolitikáját is: a válaszadók
92 százaléka egyetért azzal, hogy az azonos tevékenységet végző vállalkozások
azonos feltételek mellett működjenek, és 89 százak elvárja a kellő képzettséget
és gyakorlatot egy taxiszolgál-
tatást végző vállalattól. Ugyanak-
kor a válaszadók 87 százaléka
nem támogatja, hogy a Magyar-
országon működő külföldi cé-
geknek ne kelljen adót fizetniük,
miközben a magyar cégeknek ez
kötelességük.

A budapestiek valamivel több
mint fele hallott róla, hogy az
Ubernek nincs Magyarországon
bejegyzett székhelye, és így adót
sem fizet a magyar államnak:
többségük – 79 százalékuk – nem is ért ezzel egyet. Kevésbé ismert tény, hogy
az Uber sofőrök nem rendelkeznek külön utasbiztosítással az utasokra, a buda-
pesti lakosok negyede tudott csak erről. Ezt szintén 79 százalékuk ítéli el.

Figyelemre méltó emellett, hogy a budapesti lakosok 79 százaléka nem tudja,
hogy hová fordulhatna segítségért, ha valamilyen problémát észlelne egy Uberes
utazás során, és az Uberrel utazóknak is mindössze 36 százaléka van tisztában
azzal, hogy hol élhet panasszal esetleges probléma esetén. 

A megkérdezettek többsége tudott arról, hogy a taxikat rendszeresen ellenőr-
zik, és szinte mindannyian egyet is értettek ezzel. A felmérés eredménye szerint
a demonstráló taxisok támogatottsága meglehetősen alacsony: a budapesti la-
kosok mindössze 10 százaléka ért egyet a tiltakozó taxisokkal, 45 százalék a de-
monstrációtól elhatárolódó piaci szereplők véleményét osztja, további 45 száza-
lék pedig egyik féllel sem tud egyetérteni.

Azt, hogy milyen véleménnyel vannak a tiltakozókról, és hogy a taxisblokád
nem feltétlenül volt a legjobb megoldás, jól tükrözi az az eredmény, hogy a vá-
laszadók 91 százaléka nem szívesen ülne be olyan taxis mellé, akiről tudja, hogy
részt vett a tüntetésen.

Elégedettek a Főtaxi utasai
A Főtaxi utasainak 91 százaléka nagyon elégedett, vagy elégedett a társaság
szolgáltatásaival – derül ki a vállalat 566 saját utasa körében végzett telefonos
felméréséből. Az utasok a sofőr biztonságos vezetését, illetve az autó műszaki
állapotát ítélték a legjobbnak a felsorolt szempontok közül: előbbivel az utasok
94, utóbbival 93 százaléka volt elégedett. Nagyon magas értéket ért el a társa-
ság a nettó ajánlási értéknél (NPS) is: az utasok 79 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy szívesen ajánlaná a Főtaxi szolgáltatását ismerőseinek is, miközben az el-
marasztaló – 10-ből 6 alatti – válaszok aránya mindössze 5 százalékot ért el. A
Főtaxi mobil applikációjáról az utasok 87 százaléka hallott: ezen belül 55 száza-
lék volt nagyon elégedett az alkalmazással, és 86 százaléknak összességében
pozitív a véleménye róla.

Változások a repülőtéren 
Újabb légitársaságokat köszönthettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren:

Flyegypt „B” terminál 
Sky Taxi „B  terminál 
Tunisair „B” terminál

Az elmúlt időszakban folyamatosan figyeltük melyik
légitársaság melyik terminálról indítja járatait, erről ko-
rábban egész oldalas írásban számoltunk be.  Közben
néhány változás történt:

Az „A” terminálról a „B” terminálra „költözött”:
Easyjet Switzerland
Travel Service(Cz)

A „B” terminál helyett az „A” terminálról indulnak:
Aer Lingus
Aeroflot
Air Berlin
Belavia
Korean Air 
Pegasus

A többi társaság a már – korábban – ismertetett ter-
minálokról indul. 

Adószámváltozás
Mi a teendő?

Cserélni kell-e a számlatömböket, ha megvál-
tozik a vállalkozásom adószáma? – kérdezte
olvasónk.

Első körben érdemes tisztázni, hogy mikor változhat
az adószám. Azt rögtön az elején kijelenthetjük,
hogy az első nyolc számjegy – amely a vállalkozá-
sunk személyes azonosítója –, nem változhat. Az
utolsó három számjegy jelzi áfa-stástuszunkat, továb-
bá a székhely szerinti területet. 

Ha a vállalkozó bármilyen okból belép az áfa-kör-
be – és ezt be is jelenti –, adószámának hátulról
számított harmadik számjegye 1-ről 2-re változik.
Ha székhelyet vált, az adószáma utolsó két számje-
gye változhat meg. Például Budapesti székhellyel
lehet 41, 42, vagy 43-as kód, Pest megyeivel 33-as,
stb.

Ezeknek a kódoknak a változása nem jelenti azt,
hogy az adószám is változott. Az adószám első 8 ka-
raktere (az első kötőjel előtti számsor) a lényeg, az
áfastátusz vagy terület változása önmagában nem ér-
vényteleníti az adószámot, sem a korábban beszer-
zett számlatömböket. A számlatömbök tehát nyugod-
tan használhatók tovább, természetesen a megválto-
zott adószám feltüntetésével.

A vállalkozás bélyegzőjét viszont érdemes  cserél-
ni, akár egyetlen számjel miatt is. Ha a számlatömb
már előre le lett bélyegezve, akkor azt a bizonylatok
javítására vonatkozó általános szabályok (áthúzás, fö-
lé írva a helyes adat, szignó) szerint lehet korrigálni.
Minden más esetben célszerű a még üres tömböket,
lapokat érvényteleníteni – és ezt a tényt bevezetni a
szigorú elszámolás alá eső nyomtatványok nyilvántar-
tásába –, majd új tömbökről gondoskodni.

A kutatásrólA kutatásról
A kutatást a Trend International Market
Research Kft. készítette a Főtaxi Zrt.
megbízásából, 1000 fő megkérdezésé-
vel. Az online kutatás 18 és 60 év közöt-
ti, budapesti lakosok körében készült,
korra, nemre, és kerületi lakóhelyre néz-
ve reprezentatív mintán.
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majd ilyen szép szavakkal búcsúzott a vi-
lágtól: 

„Elunván már várakozni / a világ jobbu-
lásán, / s hasztalan gondolkodni / A szív

titkos forgásán, / szegény testem bár nem
ohajt / Jó lelkétől elesni / De ez őrá keve-
set hajt, / És jobb hazát megy keresni.”

1828-ban, 62 éves korában unta meg

végleg ez a katonából nőtt tevékeny, mű-
velt debreceni polgár „a világ jobbulásán”
várakozást, és elment a másik Mihályt föl-
lelni…

1. Helyes az „A” válasz. Autópályán ti-
los az úttesteket elválasztó sávra ráhajta-
ni.

2. Helyes a „C” válasz. A kétkerekű ke-
rékpárosok – előzésekor az egyébként
megszokottnál nagyobb oldaltávolságot
célszerű tartani, mert iránytartásuk nem
nyílegyenes pl.: kikerülnek egy úthibát, ka-
nálist, tócsát, hegyes tárgyat és a manőve-
rezést megkezdő gépkocsi felé mozdul-
hatnak. 50 km/h-es tempónál – legalább
1 méter, nagyobb haladási sebessége
esetén pedig 1,5 méter oldaltávolság te-
kinthető biztonságosnak. 

3. Helyes az „A” válasz. A biztonságos
és zavartalan közlekedés alapvető feltéte-
le, hogy a közlekedési szabályokat min-
denki megtartsa és számíthasson arra,
hogy azokat mások is megtartják. Emellett
szükséges az is, hogy a közlekedés részt-
vevői előzékenyek és türelmesek legye-
nek egymással szemben. 

4. Helyes az „A” válasz. A sárga autó
már nagyobb távolságról észlelhető, mivel
színe élesen elüt környezetétől. A jármű vi-
lágításának bekapcsolásával is már mesz-
sziről felismerhetővé, láthatóvá tehetjük
magunkat. 

5. Helyes az „A” válasz. Az ilyen útbur-
kolati jel a menetrend szerint közlekedő
autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhe-
lyét, illetőleg taxi állomását jelzi.

6. Helyes a „C” válasz. Az útkeresztező-
désben másik útra balra bekanyarodni
szándékozó járművel egyirányú forgalmú

úton a vezető az úttest bal szélére köteles
– az útkereszteződés előtt kellő távolság-
ban – besorolni.

7. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten az iskolabusznak és a gyermekeket
szállító autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását – ha ez hirtelen fékezés nélkül
megtehető – lassítással, szükség esetén
megállással is lehetővé kell tenni.

8. Helyes a „C” válasz. A gyermekek
zárt vagy laza csoportjának, a járdán, leál-
lósávon, az útpadkán, a kerékpárúton kell
közlekedni. Az úttesten csak akkor halad-
hatnának, ha az előbbi lehetőség egyike
sincs meg.

9. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se; „Útkereszteződés alárendelt úttal”. Az
ilyen útkereszteződés megközelítésére a
KRESZ nem ír elő sebességcsökkentési
kötelezettséget.  

10. Helyes a „B” válasz. A taxi üzem-
módban közlekedő taxiban a gyermekbiz-
tonsági rendszer használata nem kötele-
ző, így esetében érvényes rá az a régi sza-
bály, hogy két 10 éven aluli gyermeket egy
személynek lehet tekinteni.

11. Helyes a „B” válasz. A gyalogosok
nem a „zebrán”, hanem az utat keresztező
kerékpárúton közlekednek. 

12. Helyes az „A” válasz. A fény kibo-
csátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtáb-
la fehér és fekete jelzései egymással fel-
cserélt színekkel is megjelenhetnek. Ezt a
jelzést ugyanúgy kötelező figyelembe ven-
ni, mint a színhelyes változatát!

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Ki állhat majd a repülőtéren?
„2006. május 25-én a Budapest Airport kétfordulós pályáza-
tot hirdetett meg a Ferihegyi Repülőtér taxiszolgáltatásának
üzemeltetésére annak érdekében, hogy a Magyarországra lá-
togatók nagyszerű és értékarányos szolgáltatást kapjanak a
repülőtér termináljainál” – állt a Budapest Airport sajtóanya-
gában. Néhány elem a követelményekből:

• A nyertes társaságnak biztosítania kell egy 150 gépjárműből
álló gépparkot. 

• Legalább öt, és legfeljebb hétszemélyes autókkal kell rendel-
kezni.

• A flotta 30 százalékának kombi, 15 százalékának egyterűnek
kell lenni.

• A gépkocsik életkora nem haladhatja meg az öt évet.
• Valamennyi gépkocsinak légkondicionáltnak kell lennie.

• A szogáltatás megkezdésétől számított egy éven belül az au-
tók átlag életkora nem haladhatja meg a három évet.

• A flotta legfeljebb három típusból állhat.
• Az autóknak egységes színvilággal és arculattal kell rendel-

kezniük.

Elfogadták az előterjesztést
A Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága előterjesztést tett a
„közismerten anarchikus állapotok” megszüntetése céljából.
Az előterjesztés néhány kiemelt részlete:
• Taxiállomás-használat
• A létszám meghatározása
• A taxiszolgáltatás szakmai rangjának ismételt megteremtése
• A tevékenység ellenőrzése
• Taxis panasziroda felállítása

Az előterjesztést a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

Erről írt a Taxisok Világa 2006 júniusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1996 júniusában

20 éve történt

Kardos Tibor (ex City 523)
Ismét elment
egy kolléga,
egy barát, egy
igazán JÓ
EMBER. 

A ’80-as
években, az
igazi „hőskor-
ban” kezdett
taxizni a City-
ben. Ugyanitt
lett diszpé-
cser, majd ké-
sőbb a köz-
pont vezetője.
Az autók sze-
retete vitte az
Est Taxihoz,
ahol a flottáért felelős vezető volt.

Kisebb kitérő után a Budapest Taxi központ-
ját irányította, végül pedig a legnagyobb átala-
kulás idején a Főtaxiét.

Kollégái mindenütt tisztelték, szerették, mert
munkatársaira odafigyelő, megfontolt vezető
volt, aki hivatásnak tekintette munkáját.

A rá jellemző szerénységgel, hogy senkinek
ne legyen terhére, váratlanul, csendben, egy-
szer csak elment. 

Vele olyan embert veszítettünk el, akinek hi-
ányozni fog az őszintesége, higgadt, nyugodt,
logikus gondolkodása, szeretetre méltó morgo-
lódása a világ dolgairól.

TIBI nyugodj békében!
Az égi központban már várnak a fiúk, a „Klá-

ri”, a Fercsi és a többiek.
„ex City 80”
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Kétszer annyian taxiznak, 
mint Ubereznek Budapesten

Több mint kétszer annyian taxiztak az elmúlt egy
évben Budapesten, mint ahányan az Uber szol-
gáltatását igénybe vették – derül ki a Trend
International által végzett reprezentatív kutatás-
ból. A döntő többség egyetért azzal, hogy az azo-
nos tevékenységet végző vállalkozások azonos
feltételek mellett működjenek Magyarországon.

A budapesti lakosság 77 százaléka utazott valamelyik taxitársasággal az elmúlt
egy évben, miközben az Uber szolgáltatásait csak a megkérdezettek 37 százalé-
ka vette igénybe – állapította meg az a reprezentatív felmérés, amelyet a Trend
International piackutató társaság végzett a Főtaxi Zrt. megbízásából. Figyelemre
méltó eredmény emellett, hogy a válaszadóknak mindössze 2 százaléka utazott
kizárólag az Uberrel, a többiek taxit is igénybe vettek az elmúlt 12 hónapban.

A budapestiek döntő többsége elítéli az Uber üzletpolitikáját is: a válaszadók
92 százaléka egyetért azzal, hogy az azonos tevékenységet végző vállalkozások
azonos feltételek mellett működjenek, és 89 százak elvárja a kellő képzettséget
és gyakorlatot egy taxiszolgál-
tatást végző vállalattól. Ugyanak-
kor a válaszadók 87 százaléka
nem támogatja, hogy a Magyar-
országon működő külföldi cé-
geknek ne kelljen adót fizetniük,
miközben a magyar cégeknek ez
kötelességük.

A budapestiek valamivel több
mint fele hallott róla, hogy az
Ubernek nincs Magyarországon
bejegyzett székhelye, és így adót
sem fizet a magyar államnak:
többségük – 79 százalékuk – nem is ért ezzel egyet. Kevésbé ismert tény, hogy
az Uber sofőrök nem rendelkeznek külön utasbiztosítással az utasokra, a buda-
pesti lakosok negyede tudott csak erről. Ezt szintén 79 százalékuk ítéli el.

Figyelemre méltó emellett, hogy a budapesti lakosok 79 százaléka nem tudja,
hogy hová fordulhatna segítségért, ha valamilyen problémát észlelne egy Uberes
utazás során, és az Uberrel utazóknak is mindössze 36 százaléka van tisztában
azzal, hogy hol élhet panasszal esetleges probléma esetén. 
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Flyegypt „B” terminál 
Sky Taxi „B  terminál 
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tozik a vállalkozásom adószáma? – kérdezte
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A vállalkozás bélyegzőjét viszont érdemes  cserél-
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már előre le lett bélyegezve, akkor azt a bizonylatok
javítására vonatkozó általános szabályok (áthúzás, fö-
lé írva a helyes adat, szignó) szerint lehet korrigálni.
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A kutatásrólA kutatásról
A kutatást a Trend International Market
Research Kft. készítette a Főtaxi Zrt.
megbízásából, 1000 fő megkérdezésé-
vel. Az online kutatás 18 és 60 év közöt-
ti, budapesti lakosok körében készült,
korra, nemre, és kerületi lakóhelyre néz-
ve reprezentatív mintán.
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Hiába a lakosság egy részének egyre na-
gyobb ellenszenve a taxisokkal szemben, hi-
ába az UBER szolgáltatásnak nyújtott egyre
nagyobb ingyen reklám, folytatódtak és bi-
zonyos pletykák szerint folytatódnak az
UBER elleni taxis tüntetések. Természete-
sen én megértem azoknak a kollégáknak a
mérgelődését, akik egyetlen fuvar nélkül
mennek haza a műszak végén. Együtt érzek
azokkal, akiknek felére csökkent a munká-
juk.

De azért el kellene gondolkozni azon is,
mi történt az elmúlt években? Miért csök-

ken a taxikban utazók száma? Személy sze-
rint engem is elkergettek „taxis kollégák” az
Oktogontól, hallottunk elkergetésekről a VI.
kerületi Bajcsy-Zsilinszky út kis számainál
levő drosztról. Évek óta nem állnak, nem áll-
hatnak meg társaságbeli taxik a Keleti pá-
lyaudvarnál, a Nyugati pályaudvarnál, vagy a
Népliget buszpályaudvarnál.

Ráadásul a hírek szerint ezekről a helyek-
ről néhányan igen sajátságos tarifával dol-
goznak, hiába az elméletileg egységes és
fix tarifa. Az interneten, a televíziócsatorná-
kon naponta lehet látni rejtett kamerákkal

készült felvételeket igen érdekes utazások-
ról, igen érdekes taxi fuvardíjakról. Leg-
utóbb a Fővám tér került a figyelem közép-
pontjába. Csak halkan mondom, ezekről a
helyekről minden taxis tud. Szerintem az el-
lenőrzést végzők is. Akkor meg?

Az átlagolvasó, az átlagnéző persze azt
mondja, igen, ezek a taxisok! Mi pedig tud-
juk, nem ők az átlag taxisok! 

Ők a kivételek, de valamiért mégis köz-
tünk vannak, lehetnek.

Talán őket kellene kiszorítani a szak-
mából… Juhász Péter

Folytatódtak az UBER elleni taxis tüntetések 

Május 10., 
Hősök tere
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Május 17., 
Erzsébet híd

A kormány, betartva ígéretét, június 13-án elfogadtatta az országgyűléssel az

engedély nélkül, autóval végzett személyszállító szolgáltatásokhoz kapcsolódó

jogkövetkezményekről szóló törvényt. Részletek a júliusi számban.

ujtaxi.qxd  6/15/16 09:22  Page 47



46

Hiába a lakosság egy részének egyre na-
gyobb ellenszenve a taxisokkal szemben, hi-
ába az UBER szolgáltatásnak nyújtott egyre
nagyobb ingyen reklám, folytatódtak és bi-
zonyos pletykák szerint folytatódnak az
UBER elleni taxis tüntetések. Természete-
sen én megértem azoknak a kollégáknak a
mérgelődését, akik egyetlen fuvar nélkül
mennek haza a műszak végén. Együtt érzek
azokkal, akiknek felére csökkent a munká-
juk.

De azért el kellene gondolkozni azon is,
mi történt az elmúlt években? Miért csök-

ken a taxikban utazók száma? Személy sze-
rint engem is elkergettek „taxis kollégák” az
Oktogontól, hallottunk elkergetésekről a VI.
kerületi Bajcsy-Zsilinszky út kis számainál
levő drosztról. Évek óta nem állnak, nem áll-
hatnak meg társaságbeli taxik a Keleti pá-
lyaudvarnál, a Nyugati pályaudvarnál, vagy a
Népliget buszpályaudvarnál.

Ráadásul a hírek szerint ezekről a helyek-
ről néhányan igen sajátságos tarifával dol-
goznak, hiába az elméletileg egységes és
fix tarifa. Az interneten, a televíziócsatorná-
kon naponta lehet látni rejtett kamerákkal

készült felvételeket igen érdekes utazások-
ról, igen érdekes taxi fuvardíjakról. Leg-
utóbb a Fővám tér került a figyelem közép-
pontjába. Csak halkan mondom, ezekről a
helyekről minden taxis tud. Szerintem az el-
lenőrzést végzők is. Akkor meg?

Az átlagolvasó, az átlagnéző persze azt
mondja, igen, ezek a taxisok! Mi pedig tud-
juk, nem ők az átlag taxisok! 

Ők a kivételek, de valamiért mégis köz-
tünk vannak, lehetnek.

Talán őket kellene kiszorítani a szak-
mából… Juhász Péter

Folytatódtak az UBER elleni taxis tüntetések 

Május 10., 
Hősök tere

ujtaxi.qxd  6/15/16 09:22  Page 46

47

Május 17., 
Erzsébet híd

A kormány, betartva ígéretét, június 13-án elfogadtatta az országgyűléssel az

engedély nélkül, autóval végzett személyszállító szolgáltatásokhoz kapcsolódó

jogkövetkezményekről szóló törvényt. Részletek a júliusi számban.

ujtaxi.qxd  6/15/16 09:22  Page 47



 

 

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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