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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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A BKIK VI. Osztályán belül működő
Taxis Szakmai Kollégium április 21-
én kihelyezett ülést tartott a Vahot
utcai Alfa irodaházban.  A tájékoz-
tatóra a taxitársaságok, érdekkép-
viseletek vezetői mellett meghívást
kapott a BKIK Ipari Tagozat elnöke,
Csoltó Gábor, a BKIK VI-os
osztály elnöke, Dudás
Zoltán, a Taxis Szakmai
kollégium elnöke, Ta-
más Miklós, továbbá a
Budapest Közút Zrt. ré-
széről dr. Komáromi
Endre és Halász Gyula
is.

Az alább olvasható napirendi
pontok összeállításakor a szervezők ko-
moly érdeklődésre számítottak, amit a
megjelentek száma igazolt is. 

1. A BKK szervezeti átalakításának ha-
tásai a budapesti
taxis vállalkozások
és fuvarszervezők
minősítési eljárá-
sára. (Meghívott
előadó: dr. Komá-
romi Endre).

2. Online pénz-
tárgép bevezeté-
sének kérdései
(Tájékoztató: Metál
Zoltán).

Varga Mihály mi-
niszter úr 2016.
március 22-én be-
jelentette, hogy
2016. szeptember 30-ától és 2017. január
1-jétől a kormány további ágazatokra (pl.:
taxi) terjeszti ki az online pénztárgépek
használatának kötelezettségét.

3. Az UBER és egyéb engedély nélkü-
li szolgáltatók tevékenysége elleni fellé-
pés további teendőinek megbeszélése.

4. Egyebek.
A program megkezdése előtt Csoltó

Gábor és Tamás Miklós a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara nevében kö-
szöntötte a megjelenteket.

Az első napirendi pont keretén belül
dr. Komáromi Endre (Budapest Közút
Zrt.) tájékoztatót tartott a Budapesti Köz-
lekedési Központ Taxi Divíziójának elmúlt
évi tevékenységéről, és a BKK-n belüli át-
alakulásról. Elmondta, hogy 2015-ben
260 millió Ft támogatást adott a Főváros
a BKK üzemeltetéséhez. Ezt a 2016. év-
ben teljes mértékben meg szerették vol-
na szüntetni. Ez esetben a
droszthasználati díj 94 000 Ft + áfa lett
volna. Hosszas tárgyalások eredménye-
képpen a költségek fedezetének egy ré-

szét a Főváros továbbra is biztosítja, mely
mellett a droszthasználati díj 65 000 Ft +
áfa, azaz havi 5400 Ft + áfa összegre
emelkedett. A BKK kiszámolta a minimá-
lis költségek figyelembevételével és a mi-
nimálbér fedezetével az alkalmazandó ta-

rifa mértékét,
mely a BKK számításai szerint 223
Ft/km. A Főváros így nem kezdeményezi
a hatósági rögzített ár változtatását.

Beszámolt továbbá arról is, hogy a
2015. évben 5300 taxinál 8600 alkalom-
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Tarts ki, kapaszkodj erõsen, ne hagyd

magad. A türelem csodákra képes.            

Comte de Buffon

BKK átalakulás, online pénztárgép

TTáá jj éékkoozz ttaa ttóó
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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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A BKIK VI. Osztályán belül működő
Taxis Szakmai Kollégium április 21-
én kihelyezett ülést tartott a Vahot
utcai Alfa irodaházban.  A tájékoz-
tatóra a taxitársaságok, érdekkép-
viseletek vezetői mellett meghívást
kapott a BKIK Ipari Tagozat elnöke,
Csoltó Gábor, a BKIK VI-os
osztály elnöke, Dudás
Zoltán, a Taxis Szakmai
kollégium elnöke, Ta-
más Miklós, továbbá a
Budapest Közút Zrt. ré-
széről dr. Komáromi
Endre és Halász Gyula
is.

Az alább olvasható napirendi
pontok összeállításakor a szervezők ko-
moly érdeklődésre számítottak, amit a
megjelentek száma igazolt is. 

1. A BKK szervezeti átalakításának ha-
tásai a budapesti
taxis vállalkozások
és fuvarszervezők
minősítési eljárá-
sára. (Meghívott
előadó: dr. Komá-
romi Endre).

2. Online pénz-
tárgép bevezeté-
sének kérdései
(Tájékoztató: Metál
Zoltán).

Varga Mihály mi-
niszter úr 2016.
március 22-én be-
jelentette, hogy
2016. szeptember 30-ától és 2017. január
1-jétől a kormány további ágazatokra (pl.:
taxi) terjeszti ki az online pénztárgépek
használatának kötelezettségét.

3. Az UBER és egyéb engedély nélkü-
li szolgáltatók tevékenysége elleni fellé-
pés további teendőinek megbeszélése.

4. Egyebek.
A program megkezdése előtt Csoltó

Gábor és Tamás Miklós a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara nevében kö-
szöntötte a megjelenteket.

Az első napirendi pont keretén belül
dr. Komáromi Endre (Budapest Közút
Zrt.) tájékoztatót tartott a Budapesti Köz-
lekedési Központ Taxi Divíziójának elmúlt
évi tevékenységéről, és a BKK-n belüli át-
alakulásról. Elmondta, hogy 2015-ben
260 millió Ft támogatást adott a Főváros
a BKK üzemeltetéséhez. Ezt a 2016. év-
ben teljes mértékben meg szerették vol-
na szüntetni. Ez esetben a
droszthasználati díj 94 000 Ft + áfa lett
volna. Hosszas tárgyalások eredménye-
képpen a költségek fedezetének egy ré-

szét a Főváros továbbra is biztosítja, mely
mellett a droszthasználati díj 65 000 Ft +
áfa, azaz havi 5400 Ft + áfa összegre
emelkedett. A BKK kiszámolta a minimá-
lis költségek figyelembevételével és a mi-
nimálbér fedezetével az alkalmazandó ta-

rifa mértékét,
mely a BKK számításai szerint 223
Ft/km. A Főváros így nem kezdeményezi
a hatósági rögzített ár változtatását.

Beszámolt továbbá arról is, hogy a
2015. évben 5300 taxinál 8600 alkalom-
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Tarts ki, kapaszkodj erõsen, ne hagyd

magad. A türelem csodákra képes.            

Comte de Buffon

BKK átalakulás, online pénztárgép

TTáá jj éékkoozz ttaa ttóó
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Újabb taxis tüntetések
Korábban csak az UBER betiltását kérték sokan, most már a törvények, rendeletek be-
tartásán és betartatásán van a fő hangsúly. A taxisok április 26-án, majd május 3-án is-
mét az utcára vonultak. (A lapzárta utánra tervezett újabb tüntesékről júniusi szá-
munkban adunk majd hírt.) Követelték, hogy minden illegális taxizóval szemben lépjenek
fel a hatóságok. Uberessel és a megfelelő engedély nélkül tevékenykedő kontárokkal
szemben egyaránt. E lap hasábjain is szinte havonta jelennek meg azok az autók, me-
lyekről sárga színük ellenére minden taxis tudja, hogy nincsenek meg a szükséges papír-
jaik. Mégis ott állnak a drosztokon. A jogi keretek korábban is megvoltak, ám nem sok
minden történt e téren. Talán annyi, hogy a tisztességes taxisok csökkenő fuvarszámmal
szembesülnek, miközben az ellenőrzések szinte kizárólag rájuk koncentrálnak. Jellemző,
hogy már eleve nem a főváros által előírt tarifát alkalmazzák az UBER-sofőrök, ám a taxis
tüntetés alatt még ezt a tarifát is megfelezték, reklámfogásból. Az is tarthatatlan, hogy
nagy betűkkel és számokkal hirdetik, hogy: NT, azaz NEM TAXI! Márpedig a rendelet
szerint csak TAXI autóval lehet/ne/ UBER-szolgáltatást végezni, mert ez bizony taxi, és
nem személygépkocsis személyszállítás. Talán egyszer azt is megérjük, hogy elkérik a
rendeletben előírt szerződéseket is ellenőrzéskor az ilyen tevékenységet végzőktől…

További szöveg helyett beszéljenek a képek. Juhász Péter

mal végeztek minősítést, melyekre a sikerte-
len minősítések és a társaságot váltó vállal-
kozások év közbeni elbírálása miatt került
sor. E miatt döntöttek úgy, hogy a megis-
mételt minősítést már külön díj fejében vég-
zik el. Így ezt a többi taxisra nem kell ráter-
helni. Ennek díja 10 800 Ft + áfa. A minősí-
tés során, évi egy alkalommal, térítésmente-
sen adják át a vállalkozóknak az előírás sze-
rinti matrica-garnitúrát. Viszont ezen kívül a
további matricák csak térítés ellenében vá-
sárolhatóak a BKK Közút telephelyén.

Dr. Komáromi Endre elmondta, hogy a jövő-
ben a visszavont hozzájárulással rendelkező
vállalkozás a visszavonástól számított 1 évig
nem igényelhet droszthasználati hozzájárulást. 

A vizsgák során a legkisebb hibaszázalék
a sárga szín elégtelenségéből fakadt, me-

lyet a viták elkerülése miatt egy színelemző
készülékkel vizsgálnak. 

A BKK szerint tavaly volt olyan időszak,
amikor 650 autó nem rendelkezett
droszthasználati hozzájárulással, mely a
BKK szerint részben a taxitársaságok fele-
lőssége is. 

2016. április 1-jétől továbbra is a BKK a
közlekedésszervező, és ők látják el az el-
lenőrzési, és a közvetlen közlekedésszerve-
zői feladatokat. Új szervezetként a BKK
Közút tartja fent a taxiállomásokat, végzi a
gépkocsik minősítését, és egyéb feladato-
kat lát el.

Az átállás kezdeti nehézségei ellenére a
jövőben rövid időn belül biztosítani fogják a
gépkocsik minősítését. Megnyitják újra az
előzetes időpont-foglalási lehetőséget. Az

NKH netes felü-
leten keresztül
látni fogja, hogy
az időszakos

műszaki vizsgára jelentkező taxi rendelkezik
vagy sem droszthasználati hozzájárulással.

További 5 évre aláírják a szerződést a rep-
téri taxiállomás használatára a BKK és a BA
Zrt. között.

A beszámolót hozzászólások, észrevéte-
lek, kérdések és vélemények követték. 

Második napirendi pontban Metál Zol-
tán (OTSZ) számolt be az NGM és a NAV
képviselőjének az online pénztárgépek ta-
xikban történő elhelyezéséről tartott tájé-
koztatón elhangzottakról. Elmondta, hogy
törvényi és rendeleti előírásként adtak tájé-
koztatást arról, hogy többek között a taxik-
ban 2017. 01. 01-jétől kötelező lesz az
online pénztárgépek használata, kivéve,
amennyiben a vállalkozás folyamatosan ada-
tot közöl a NAV felé, vagy a fuvarközvetítő
vállalja a vállalkozás és a NAV közötti adat-
kommunikáció feladatát.

A rendelet szerint a mobil pénztárgépek-
nek rendelkezniük kell GPS-modullal, me-

4

Egy külföldi, vagy tájékozatlanabb belföldi biztosan „átszalad” az innovatív ötleten. A többiek meg
néznek ki a fejükből, hogy olyan taxirendelet született, melynek értelmében ez legális...
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Újabb taxis tüntetések
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mét az utcára vonultak. (A lapzárta utánra tervezett újabb tüntesékről júniusi szá-
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jaik. Mégis ott állnak a drosztokon. A jogi keretek korábban is megvoltak, ám nem sok
minden történt e téren. Talán annyi, hogy a tisztességes taxisok csökkenő fuvarszámmal
szembesülnek, miközben az ellenőrzések szinte kizárólag rájuk koncentrálnak. Jellemző,
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lyekkel kapcsolatos előírás még nem jelent
meg. Az előírások megjelenését követően in-
dul a készülékek fejlesztése. 

A fejlesztést követi az engedélykérés folya-
mata, mely maximum 58 nap. A beszámolót
hallgató és a helyszínen észrevételeket tevő
gyártók, értékesítők képviselői szerint
2017.01.01.-ig nem megvalósítható a GPS-
modullal rendelkező online pénztárgépek ta-
xikba helyezendő változatának fejlesztése,
engedélyezése, értékesítése, üzembe helye-
zése.

A helyszínen feltett kérdésekre válaszolva
az NGM és a NAV képviselői nem tudták
megmondani, hogy milyen konkrét előírások
fognak kapcsolódni a már jogszabályban
megfogalmazott „vállalkozás folyamatosan
adatot közöl a NAV felé, illetve „a fuvarközve-
títő vállalja a vállalkozás és a NAV közötti
adatkommunikáció feladatát” megfogalma-

zásokhoz. Az előírások megjelenésének idő-
pontja sem ismert.

A helyszínen az egyik taxióra gyártója is
kérdést intézett az előadókhoz arra vonatko-
zóan, hogy mily módon elfogadható a NAV
számára a taxiórák, online pénztárgéppé
alakítása. Erre a kérdésre sem tudtak vála-
szolni.

Harmadik napirendként került sor az
UBER és egyéb engedély nélküli szolgálta-
tók tevékenysége elleni fellépés további te-
endőinek megbeszélésére.

Cziferi Csaba és Csertek István elmond-
ták, hogy az elmúlt 2 hétben nem volt semmi
jele annak, hogy a kormány komoly eredmé-
nyeket szeretne elérni a Tevékenységi Enge-
dély nélküli taxiszolgáltatást nyújtók tevé-
kenységének felszámolása érdekében. Tájé-
koztatták a megjelenteket, hogy április 26.
kedd reggelre engedélyt kértek taxis de-

monstráció lebonyolítására. További ered-
ménytelenség esetén minden héten megis-
métlik a demonstrációt. Kérték a taxitársasá-
gok vezetőit, hogy tájékoztassák a taxisokat
az engedéllyel rendelkező demonstrációról,
illetve az esetleges folytatásról. Az engedély
másolatát bemutatták, és minden társaság-
vezetőnek adtak egy-egy példányt.

A megjelent társaságvezetők általános-
ságban elégedetlenek voltak azzal a helyzet-
tel, hogy a beleszólásuk nélkül döntöttek a
szervezők a demonstrációról, ám belátva az
ügy fontosságát, vállalták, hogy a demonst-
ráció tényéről tájékoztatják a taxisokat. 

A rendezvény végén Csoltó Gábor, a
BKIK Ipari Tagozat elnöke megköszönte a
megjelentek részvételét.  

Tamás Miklós
elnök

BKIK Taxis Szakmai Kollégium
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A taxis tevékenység szabályozásával a
magyar kormány továbbra is támogatja,
ösztönzi az innovációs megoldásokat –
mondta Fónagy János tizenhat (!!!)  taxis
szervezettel folytatott egyeztetés után.

Az NFM államtitkára közölte: a megbe-
szélésen ismertette a kormány elfogadott
jogalkotási kezdeményezéseit, és arra
kérte a taxis szervezeteket, hogy az
egész rendszer áttekintésére tegyenek ja-
vaslatot. A találkozón a taxisok elmond-
ták, hogy az ellenőrző hatóságok – a
rendőrség, az adóhatóság, a közlekedési
hatóság, a kormányhivatal – tevékenysé-
ge nincs összehangolva, és szóvá tették
a fix díjazás korlátait, illetve a fővárosi
drosztok kérdését. Az államtitkár arra is
emlékeztetett, hogy a kormány a de-
monstrációt megelőzően döntött a jogo-
sulatlan és jogszabályellenes taxizással
szembeni fellépés újabb eszközeiről. Rá-
mutatott, hogy a 2016. februárban életbe
lépett kormányrendelet lehetővé teszi a
jogosulatlanul taxizóknál a rendszámtábla
levételét. Továbbá március 11-től az enge-
dély nélküli taxis diszpécserszolgálatot el-
látó szervezeteket 300 ezer forintra bírsá-
golhatják. Az államtitkár szerint az Uber
tevékenysége Magyarországon ezen in-

tézkedések hatására valamelyest vissza-
szorult, új utasokat már nem rögzítenek
rendszerükben, csak a meglévőket szol-
gálják ki. Ezzel együtt elismerte, a cég a
jogszabályellenes tevékenységet nem
szüntette meg.

Az új javaslat szerint személyszállítási
szolgáltatás engedély nélküli végzése
esetén a sofőrt 9 hibaponttal, majd ismé-
telt szabályszegés esetén újabb 9 hiba-
ponttal büntetik. Az így összegyűlt 18 hi-
bapontnál a jogosítványt hat hónapra
visszavonják. A járművet első alkalommal
fél évre, ismételt szabályszegés esetén
pedig három évre kivonhatják a forgalom-
ból – mondta az államtitkár. Az új javaslat
alapján a diszpécserszolgálat akkor is

büntethető lesz, ha neki ugyan van enge-
délye a tevékenységre, de annak nincs,
aki számára a szolgáltatást ellátja. 

Amennyiben a parlament elfogadja a
törvényjavaslatot, úgy az illetékes szakha-
tóságok blokkolhatják 365 napra az ille-
gális szolgáltatás végzéséhez szükséges
honlapot.

Hogy az új törvényt, illetve a már meg-
lévő és a nemrég született rendeleteket
ki fogja szigorúan számon kérni, majd
meglátjuk. Mindenesetre például a taxiál-
lomáson történő várakozás, mely a tőlünk
nyugatabbra lévő országokban súlyos
büntetést von maga után, nálunk nem éri
el a rendőrség ingerküszöbét…

Rk

Egy panaszos levél a sok közül, amit bizonyára nem
az Uber érdekében írt szerzője, bár ahogy mondják,
mindig van az a pénz, amiért….

Kedves Taxitársaságok!
Felháborítónak tartom, hogy állandóan lezárják a várost azért,
mert nem bírják magukat feltalálni. Én se megyek ki tüntetni,
mert drágább lett az eper vagy épp a konkurens cég miatt ke-
vesebbet keresek, hanem akkor fogom magam és átmegyek a
konkurens céghez. Nem a hiszti kell, hanem feltalálni magu-
kat az életben! Akinek autója van, nem tud maguk miatt közle-

kedni, és azokat akadályozzák, akik nem is használnak taxit.
Borzalmas, hogy mivé lett a világ, főleg ilyen taxiárak mellett,
ezt mégis hogy merik megengedni maguknak? Ráadásul ami-
lyen szolgáltatást nyújtanak, meg ahogy közlekednek! Elég
volt! Tanulatlan banda! Ezek után biztos, hogyha valaha szük-
ségem lesz rá, soha többet nem fogok taxival utazni, mert fel-
háborítónak tartom ezt a szolgáltatást, viselkedést! És az is-
merőseimet is erre fogom buzdítani, hogy inkább az Ubert
használják! Gratulálok, remélem elérték, amit szerettek volna! 

Üdvözlettel: 
Sabina M.

Újabb szigorításokat ígért az államtitkár
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Egyszer volt egy csúnya balesetem.
Légtornász voltam, és egyik pénte-
ken megkértem a fõnököt, hogy en-
gedjen el korábban...

* * *
A milliomost felhívja az ügyvédje.
– Van egy rossz hírem és egy nagyon

rossz hírem. Melyiket akarja elõbb?
– A rosszat – mondja a milliomos.
– A rossz hír az – mondja az ügyvéd

–, hogy a felesége talált egy tízmillió
dollár értékû képet.

– És ez miért rossz? – csodálkozik a
milliomos.

– Azért – mondja az ügyvéd –, mert
a kép magáról és a titkárnõjérõl ké-
szült.

* * *
– Édesapám, milyen gyümölcs

ez?
– Bánáti kékszilva
– Akkor miért piros?
– Mert még zöld!

Ellepték a várost a nyilvánvalóan minősítetlen taxik. Szolgáltatnak a
Belvárosban, a pályaudvarok környékén, éjjel–nappal. Vannak, akik
évek óta „taxiznak” így. 

Még meddig? Ígéret eddig is volt…                            Tóth TiborErre a szabadjelzőszerű va-
lamire bármilyen felirat ke-
rülhetne. Vagy oda kell kép-
zelni.  De ezt is lehet...

Van engedélye, 2014-re. Röhej, és viszi az utasokat

Nem tűnik fel az ellenőrzésnél, hogy már 2016 van

Minősített taxik, minősítetlen szabadjelzővel

Ilyen szabad-
jelző nem le-
hetne, de van...

Elsõ tulajdonostól, megkímélt újszerû állapot-
ban. 

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 (mágnes-

csíkos, chipkártyás, contactless).
• Rendelkezik OTP bank által bevizsgált szoftverrel, kártyaelfogadásra.
• Rendelkezik a nemzetközi kártyatársaságok által kiállított tanúsítvánnyal.

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

KÁRTYAOLVASÓ 
TERMINÁL ELADÓ!
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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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A 6x6 Taxi és a Taxi 2000 április utolsó két hetében tar-
totta a 2016-os év első, mindenre kiterjedő gépkocsi-
szemléjét. Helyszínként az elmúlt évekhez hasonlóan a
központhoz közel található Szerémi út melletti szervizút
szolgált. Öt nap alatt több mint 700 gépjármű, gépko-
csivezető és a taxizáshoz szükséges okmányok ellenőr-
zése volt a feladat, amelyet az etikai csapat sikeresen
végrehajtott.  

A tavalyi évben meghatározott új elvárások mind a
gépkocsivezetők, mind a gépjárművek irányában idén is
aktuálisak voltak. A szemlén a gépkocsiknak makulátlan
esztétikai, higiéniai és műszaki állapotnak kellett meg-
felelniük, valamint BKK-minősítéssel és ehhez kapcso-
lódó érvényes droszthasználati engedéllyel kellett ren-
delkezni. Mindkét cégnél nő a Green Park-on belüli
gépjárművek száma, amely a környezetbarát autókat

takarja. Az ilyen autóval hozzánk jelentkező új belé-
pőket előnyben részesítjük. A gépkocsivezetők meg-
jelenését, ruházatát, higiéniai állapotát, illetve a szük-
séges okmányok meglétét is ellenőriztük. A Taxi
2000 Hotel Projektjének tükrében óriási fejlődésnek
indult a Prémium szegmensünk is, amely kizárólag
Mercedes Benz 211 és 212 típusukból, illetve felső
és felsőközép kategóriás autókból áll, a gépjárműve-
zetőnek pedig öltönyben, nyakkendővel kell szolgál-

tatnia.

Kon-
zekvenciaként levonható, hogy az elmúlt évek-
ben meghatározott markánsabb irányvonal min-
den szemszögből tekintve meghozta az eredmé-
nyét. Kiváló gépjárműpark, jó megjelenésű és bi-
zalomkeltő gépjárművezetők, valamint érvényes
okmányok jellemezték a szemlét. Kijelenthetjük,
hogy a 6x6 Taxi és a Taxi 2000 a budapesti ta-
xipiac meghatározó szereplője, és az elmúlt két
évtizedhez méltó eredménnyel büszkélkedhet. A
koncepcióinkat tovább folytatjuk annak érdeké-
ben, hogy a jövőben minél több elégedett uta-
sunk legyen, és a taxivállalkozók tetszését el-
nyerjük, bizalmukat és hűségüket megszolgál-
juk.

Üdvözlettel, 
Fárbás Tibor

üzletágvezető

10

6x6 Taxi és Taxi 2000
Szemle
2016
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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. 

13

– 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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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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Érdekes kérdéssel keresett meg taxis kolléga. Ő az egyik taxitár-
saságnál dolgozik éjszakásként és ki szeretné adni a taxit nappal-
ra egy barátjának, aki egy másik társaságnál dolgozik. Lehet ezt? 

Természetesen megkerestem az illetékes Budapesti Közleke-
dési Központot. Válaszuk rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tőlem
J. P.)

A személytaxi-rendelet 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.
A Taxirendelet arculati rendelkezései szerint a taxinak vannak
kötelező és opcionálisan használható elemei.

A személytaxiknak meg kell felelniük a mellékletben meghatá-
rozott feltételeknek és a mellékletben meghatározott külső
megjelenésre vonatkozó követelményeknek.  A jármű külső
megjelenésében a mellékletben meghatározott „opcio-
nális elemek” között meghatározottakon túl egyéb külső
látványelem nem használható.

Személytaxin kizárólag a bekezdésben meghatározottak sze-
rinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgál-
tatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyolta-
lom alatt álló szabadjelzővel.  Ez utóbbi esetben a meghatáro-
zott szabadjelző helyett a védjegyoltalom alatt álló és a közleke-
désszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felsze-
relhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó,
tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a sze-
mélytaxi-szolgáltató egyebekben a bekezdésekben szabályozot-
tak szerint használhatja. 

Az autó alapszíne: Sárga
Opcionális elemek: 
Jobb első ajtó: A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szol-

gáltatást szervező és közvetítő közlekedésszervező által levé-
dett logója és telefonszáma. Átlátszó matricán, fehér háttér nél-
küli (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete).

Bal első ajtón: „Minősített budapesti taxi” feliratú matrica
alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat
közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója és telefon-
száma. Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az
fekete).

A Taxirendelet megerősíti a mellékletekben meghatározott
látványelemek alkalmazásának kötelezettségét, illetve lehetősé-
gét. A taxigépkocsi alapszíne sárga. Ezen a sárga felületen át-
látszó fólián fekete grafikával opcionálisan olyan grafikai ele-
mek helyezhetők el, amelyet a közlekedésszervező jóváhagyott.
Nem helyezhető el a fenti rendelkezések alapján olyan grafikai
elem (sárga alapon fekete grafikával), amely bármely időben ki-
cserélhető módosítható. 

A gépkocsi taxirendeleti megfelelőségének ellenőrzése so-
rán a látványelemek megfelelősségének és jogszerű használatá-
nak ellenőrzésére is sor kerül. A megfelelőség előzetes igazolá-
sa ezt követően történik meg. 

A jármű megjelenésének megváltoztatása a megfelelősségről
kiállított igazolás visszavonásával jár együtt, mert a gépkocsi
már nem abban az állapotban van, amelyről a megfelelőség
megállapításra került. 

A fenti rendelkezések alkalmazása alapján a megfele-
lőségről igazolás nem kerül kiállításra, amennyiben a jár-
mű úgynevezett mágneslapon kötelező, vagy előzetes
engedélyhez kötött opcionális látványelem alkalmazásá-
val jelenik meg a vizsgálaton.

Annak ellenőrzése nélkül, hogy milyen jogviszony szerint ke-
rülne a gépkocsi a másik fél használatába, megállapítható, hogy
a Taxirendelet nem támogatja sem az előzetes közlekedésszer-
vezői jóváhagyáshoz kötött opcionális, sem a kötelező látvány-
elemek mobil alkalmazhatóságát (többek között a megtévesz-
tésre alkalmasság miatt sem).

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Tehát a válasz egyértelmű. Nem lehet mágneses taxitársaság-
logó a taxi oldalán, nem tartozhat egy taxi egy időben két taxitár-
sasághoz.

Juhász Péter

Egy taxi, két taxitársaság?

A németek megoldást találtak az Uber ellen

Üzenettel rendelhető taxi
Egyszerű üzenetes taxirendeléssel veszik fel a versenyt a
német taxitársaságok az Uber és a MyTaxi fuvarmegosztó
szolgáltatásokkal. Az elsődleges tapasztalatok szerint ver-
senyképes az új megoldás.
A német taxitársaságok képviseleti szervezete, a Taxi Deutschland
honlapján közzétett közlemény szerint a németországi nagyváro-
sokban a WhatsApp csevegő szolgáltatással egy megadott címre
küldött, pozíció koordinátákat tartalmazó üzenettel is lehet taxit
rendelni. A WhatsApp Taxi azok számára ideális, akik egyszerűen
és gyorsan szeretnének taxit rendelni. Minden egyéb igény kielégí-
tésre továbbra is rendelkezésre áll a Taxi Deutschland mobil alkal-
mazása.

Dieter Schlenker, a Taxi Deutschland vezérigazgatója hangsú-
lyozta, hogy az új szolgáltatással már sokkal egyszerűbben lehet ta-
xit rendelni, mint valaha. A WhatsApp egymilliárd felhasználóval a
Facebook után a második legnagyobb közösségi hálózat a világon.

Minél többen használnak utazásmegosztó szolgáltatásokat, an-
nál többen használják a tömegközlekedést – mutat rá egy, a közel-
múltban publikált kutatás. A tömegközlekedés és az utazásmeg-
osztás két, egymást jól kiegészítő lehetőség. Mindezt alátámasztja
azt is, hogy a budapesti Uber-utazások közel egyharmada metróál-
lomás közelében indul vagy végződik.

Az Amerikai Tömegközlekedési Társaság (American Public
Transportation Association) közlekedési szakemberekkel és uta-
sokkal készített mélyinterjúkat. Az Egyesült Államokban 4500 fő
részvételével zajlott, a napokban publikált kutatás megerősíti: mi-
nél többen használnak közösségi alapon szerveződő utazásmeg-
osztó szolgáltatásokat, annál többen használják a tömegközleke-
dést. Ezek az egyének kevesebbet vezetnek, többet gyalogolnak,
és ezzel jelentős összeget takarítanak meg a közlekedésen is.

Cash

Leleményes taxisok…
Leleményes taxisok saját kézbe vették sorsukat és taxiállomást alakítot-
tak ki Budapesten, Ferencvárosban az Üllői út 121. számnál a járdán. 

Horváth András 
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Legutóbb jeleztük, hogy változás történt a ta-
xik éves minősítésénél, miután a Budapest
Közút átvette ezt a tevékenységet a Budapes-
ti Közlekedési Központtól. Megírtuk azt is,
nem kell bemenni a minősítés után a BKK-
hoz.
Több kolléga jelezte, azt az információt kapta,
mégiscsak be kell menni az Asztalos Sándor
utcai telephelyről a Rumbach Sebestyén ut-
cai épületbe. Természetesen megkerestem
az illetékest. A válasz rövidítve, szerkesztve.
(Kiemelés tőlem. J. P.)

Könnyebbé vált az engedélyeztetés a
személytaxi-szolgáltatók számára – a
Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Enge-
délyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztá-
lyánál történő ügyintézéshez már nincs
szükség a BKK által kiadott előzetes
igazolás eredeti példányának bemutatá-
sára. Ennek köszönhetően gyorsabb lett
az ügyintézés.

2016. április elsejétől módosult a taxi gép-
járművek arculati minősítése és az ehhez tar-
tozó feladatok ügyintézése egy jogszabályvál-

tozás miatt. A feladatok egy részét a Buda-
pest Közút Zrt. vette át a Budapesti Közleke-
dési Központtól (BKK). A gépjárművek minő-
sítése, a díjfizetés, az engedélykártya és mat-
rica átvétele és a szerződéskötés az eddigi
megszokott módon és helyen történik a VIII.
kerületi Asztalos Sándor utca 16. szám alatt,
immár a Budapest Közút Zrt. ügyintézésé-
ben. 

A jogszabályoknak megfelelően a gépjár-
mű minősítését, a díjfizetést és a szerződés
megkötését követően a BKK, mint közleke-
désszervező adja ki a személytaxi-szolgálta-
tást végző vállalkozásoknak az előzetes iga-
zolásokat, amelyeket feltöltenek a Taxidroszt
nyilvántartó rendszerbe. 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé-
delmi Főosztálya 2016. április 12-én ar-
ról tájékoztatta a BKK-t, hogy a jövőben
mind a tevékenységi engedély vagy en-
gedélykivonat kiadásánál, mind a taxi
gépjárművek műszaki vizsgáztatása so-
rán elfogadja a TaxiDroszt nyilvántartó
rendszerbe feltöltött, általa ügyintézés-

kor közvetlenül elérhető és megtekint-
hető előzetes igazolást.

Mindez fontos változás az ügyintézés me-
netében, hiszen a továbbiakban a Főosztály-
nál történő ügyintézéshez már nincs szükség
az eredeti előzetes igazolás bemutatására.
Amennyiben az engedélyt kérő vállalkozás
mégis szeretné megkapni az eredeti igazo-
lást, az – értesítés után – átvehető a BKK
Központi Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási
időben. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 

Köszönjük a választ, egy káosszal
kevesebb… A Budapest Közút Zrt. szerint
nem kell elmenni a minősítésért, a BKK sze-
rint igen. Szegény taxis meg ott áll a két vitat-
kozó között. Mindig a taxis húzza a rövideb-
bet. Szerencsére most a Kormányhivatal –
gyorsan – eldöntötte a vitát. Nem kell az Asz-
talos után bemenni a Rumbachba, kivéve, ha
taxis szeretné bekereteztetni és a falra kiten-
ni az előzetes igazolást a taxija minősítésé-
ről. 

Juhász Péter

Nem kell bemenni az előzetes igazolásért

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Rövidesen átadásra kerül a Széll Kálmán tér,
melynek megújulása már tényleg ráfért erre a
frekventált közlekedési csomópontra.

A taxi-megállóhelyek kijelölése és a taxiál-
lomás kialakítása véleményünk szerint nem
felel meg azoknak a minimális követelmények-
nek, ami egy taxiállomás tervezésénél és kivi-
telezésénél ma már alapvető és elvárható len-
ne.

Döntött szegély helyett a magas és éles
szegélyen kellene a taxiknak áthajtani, koc-
káztatva a gumi és a futómű sérülését.

A burkolatjel nem készült el, a férőhelyek
száma kiegészítő tábla hiánya miatt nem álla-
pítható meg.

Az állomás elhelyezése miatt onnan szabá-
lyosan csak a Szilágyi E. fasor irányába lehet
kihajtani, így a járművezetőket sza-

bálytalanság elköveté-
sére készteti vagy egy
jókora kerülővel – amit
az Utas nem szívesen
fizet majd ki – indulhat
az ellentétes irányba.

Kérem Önöket szí-
veskedjenek felülvizs-
gálni még az átadás
előtt a fentieket és – le-
hetőségek figyelembe-
vételével – legalább az
éles szegélyeket kicse-
réltetni a kivitelezővel.

Köszönettel
Metál Zoltán, elnök

Országos Taxis Szövetség

Szerkesztőségünk megkérte Juhász Péter
kollégánkat, hogy néhány fényképpel támasz-

sza alá a fenti levelet. Ezek

megte-
kintése után kiderült, hogy a fentebb jelzett
problémák mellett újabb gond is adódott az
építkezés előrehaladtával. Ugyanis az első he-
lyen szabályosan megálló taxiba egyszerűen
nem is lehet beülni, mert oda virágágyást épí-
tettek. Amennyiben a BUSZ-sávot az újabb

felfestés hos-
szabban védi
majd egy záró-
vonallal, úgy va-
lóban csak egy
irányba lehet in-
nen kimenni, ha
van olyan kollé-
ga, aki a drága
gumit és a futó-
művet veszélyez-
tetve feláll a
megépített taxiál-
lomásra.

A szerk.
A járdaszegély nem segíti
a felállást a taxiállomásra

Amennyiben a BUSZ-sávot egy hosszabb zá-
róvonal védi majd, úgy innen kerülő nélkül
csak kifelé lehet majd szabályosan elindulni

Aki ezt tervezte (és átvette), annak fela-
data lehetne, hogy sűrűn üljön be az
első autóba. Ha az ültetett növényzet
megnő, még érdekesebb lesz a feladat

A Z  O T S Z  L E V E L E Z É S É B Õ L
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délyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztá-
lyánál történő ügyintézéshez már nincs
szükség a BKK által kiadott előzetes
igazolás eredeti példányának bemutatá-
sára. Ennek köszönhetően gyorsabb lett
az ügyintézés.

2016. április elsejétől módosult a taxi gép-
járművek arculati minősítése és az ehhez tar-
tozó feladatok ügyintézése egy jogszabályvál-

tozás miatt. A feladatok egy részét a Buda-
pest Közút Zrt. vette át a Budapesti Közleke-
dési Központtól (BKK). A gépjárművek minő-
sítése, a díjfizetés, az engedélykártya és mat-
rica átvétele és a szerződéskötés az eddigi
megszokott módon és helyen történik a VIII.
kerületi Asztalos Sándor utca 16. szám alatt,
immár a Budapest Közút Zrt. ügyintézésé-
ben. 

A jogszabályoknak megfelelően a gépjár-
mű minősítését, a díjfizetést és a szerződés
megkötését követően a BKK, mint közleke-
désszervező adja ki a személytaxi-szolgálta-
tást végző vállalkozásoknak az előzetes iga-
zolásokat, amelyeket feltöltenek a Taxidroszt
nyilvántartó rendszerbe. 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé-
delmi Főosztálya 2016. április 12-én ar-
ról tájékoztatta a BKK-t, hogy a jövőben
mind a tevékenységi engedély vagy en-
gedélykivonat kiadásánál, mind a taxi
gépjárművek műszaki vizsgáztatása so-
rán elfogadja a TaxiDroszt nyilvántartó
rendszerbe feltöltött, általa ügyintézés-

kor közvetlenül elérhető és megtekint-
hető előzetes igazolást.

Mindez fontos változás az ügyintézés me-
netében, hiszen a továbbiakban a Főosztály-
nál történő ügyintézéshez már nincs szükség
az eredeti előzetes igazolás bemutatására.
Amennyiben az engedélyt kérő vállalkozás
mégis szeretné megkapni az eredeti igazo-
lást, az – értesítés után – átvehető a BKK
Központi Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási
időben. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 

Köszönjük a választ, egy káosszal
kevesebb… A Budapest Közút Zrt. szerint
nem kell elmenni a minősítésért, a BKK sze-
rint igen. Szegény taxis meg ott áll a két vitat-
kozó között. Mindig a taxis húzza a rövideb-
bet. Szerencsére most a Kormányhivatal –
gyorsan – eldöntötte a vitát. Nem kell az Asz-
talos után bemenni a Rumbachba, kivéve, ha
taxis szeretné bekereteztetni és a falra kiten-
ni az előzetes igazolást a taxija minősítésé-
ről. 

Juhász Péter

Nem kell bemenni az előzetes igazolásért

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Rövidesen átadásra kerül a Széll Kálmán tér,
melynek megújulása már tényleg ráfért erre a
frekventált közlekedési csomópontra.

A taxi-megállóhelyek kijelölése és a taxiál-
lomás kialakítása véleményünk szerint nem
felel meg azoknak a minimális követelmények-
nek, ami egy taxiállomás tervezésénél és kivi-
telezésénél ma már alapvető és elvárható len-
ne.

Döntött szegély helyett a magas és éles
szegélyen kellene a taxiknak áthajtani, koc-
káztatva a gumi és a futómű sérülését.

A burkolatjel nem készült el, a férőhelyek
száma kiegészítő tábla hiánya miatt nem álla-
pítható meg.

Az állomás elhelyezése miatt onnan szabá-
lyosan csak a Szilágyi E. fasor irányába lehet
kihajtani, így a járművezetőket sza-

bálytalanság elköveté-
sére készteti vagy egy
jókora kerülővel – amit
az Utas nem szívesen
fizet majd ki – indulhat
az ellentétes irányba.

Kérem Önöket szí-
veskedjenek felülvizs-
gálni még az átadás
előtt a fentieket és – le-
hetőségek figyelembe-
vételével – legalább az
éles szegélyeket kicse-
réltetni a kivitelezővel.

Köszönettel
Metál Zoltán, elnök

Országos Taxis Szövetség

Szerkesztőségünk megkérte Juhász Péter
kollégánkat, hogy néhány fényképpel támasz-

sza alá a fenti levelet. Ezek

megte-
kintése után kiderült, hogy a fentebb jelzett
problémák mellett újabb gond is adódott az
építkezés előrehaladtával. Ugyanis az első he-
lyen szabályosan megálló taxiba egyszerűen
nem is lehet beülni, mert oda virágágyást épí-
tettek. Amennyiben a BUSZ-sávot az újabb

felfestés hos-
szabban védi
majd egy záró-
vonallal, úgy va-
lóban csak egy
irányba lehet in-
nen kimenni, ha
van olyan kollé-
ga, aki a drága
gumit és a futó-
művet veszélyez-
tetve feláll a
megépített taxiál-
lomásra.

A szerk.
A járdaszegély nem segíti
a felállást a taxiállomásra

Amennyiben a BUSZ-sávot egy hosszabb zá-
róvonal védi majd, úgy innen kerülő nélkül
csak kifelé lehet majd szabályosan elindulni

Aki ezt tervezte (és átvette), annak fela-
data lehetne, hogy sűrűn üljön be az
első autóba. Ha az ültetett növényzet
megnő, még érdekesebb lesz a feladat

A Z  O T S Z  L E V E L E Z É S É B Õ L
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A rendőrség előbb felszerelte,
majd tesztelte a 356 automata
sebességmérő készülékét,
amely az ország közúthálózatá-
nak 132 pontján figyeli a közle-
kedőket. Április eleje óta
„élesben” dolgoznak ezek a
műszerek, amelyekkel kapcso-
latosan számos információ lá-
tott napvilágot. Ezek közül a
legelterjedtebb, hogy ezek a
készülékek a közigazgatási el-
járás hatálya alá eső sebes-

ségtúllépéseket regisztrálják.
A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a műszer lakott területen
belül 50 km/h sebességnél
68 kilométertől rögzíti a ma-
gukról megfeledkező sofőrö-
ket. A hatóság azt is nyilvános-
ságra hozta, miszerint 100
km/h óra alatt 3 km/h lehet a
mérési hibája a készüléknek,
míg száz fölött ez 3 százalék. A
közigazgatási bírság – ennek
alapján – indul 68 kilométer-
től. Első kategóriába tíz kilo-
méteres túllépés sorolandó,
így akit még 78 km/h-val mér-
nek be, az 30 ezer forint bír-
ságra számíthat. Alap esetben
itt nem vizsgál a hatóság
egyéb körülményeket, az egye-
temes felelősség alapján a
szabálysértéstől számított 8
napon belül már postázza is az
értesítést a gépjármű tulajdo-
nosának vagy üzemeltetőjé-
nek. Harminc napon belül pe-

dig érkezik a határozat a bír-
ság mértékéről, amely jól ki-
számítható. 50 km/h esetén
60-78 között 30 ezer, 78-88
között 45 ezer, 88-98 között
60 ezer, 98-108 között 90
ezer, 108-118 között 130 ezer,
118-129 között 200 ezer és e
fölött 300 ezer forint lehet a
maximális bírság. (Tábláza-
tunkban nyomon követhetők
az egyéb sebességtúllépésért
járó büntetési tételek.)

A pénzbírság mellett – a se-
bességtúllépés mértékétől
függően – 4, 6 illetve 8 bünte-
tő pontot is begyűjt a szabály-
szegő, amelyet a közigazgatási
bírság határozata is tartalmaz.

Mi a helyzet a 160 darab
mobil sebességmérő készü-
lékkel? Nos, ezek bevetésé-
nek körülményei határozzák
meg a sebességhatárokat.
Maradjunk a korábbi példánk-
nál. Amennyiben a rend őrei
„csak” a készülékkel igyekez-
nek az előírt szabályok betar-
tására bírni a közlekedőket,
úgy egyszerűbb számukra is a
közigazgatási eljárás szabálya-
inál maradni, vagyis a készülé-
keket alapból 50 km/h előírt
sebességnél 68-ra állítják, at-
tól kezdve mér a műszer és a
táblázat értékei szerint jön a
bírság. Ha viszont – mondjuk
egy akció keretében – rendel-
keznek megállító járőrökkel,

úgy a készülék hibahatá-
rát véve alapul, már 53
km/h fölött „villan” a va-
ku. Ilyenkor a járőr „ki-
emeli” a gyorshajtót a
forgalomból. Ellenőrzi,
ki vezette a gépjármű-
vet, s amennyiben a
gyorshajtás mértéke le-

hetővé teszi, úgy felajánlja a
helyszínbírságot. Amennyiben
a vezető ezt elfogadja, úgy 10-
30 ezer forint közötti összeg-
gel megúszhatja a szabálysze-
gő. (A helyszíni bírság felső
összege jelenleg 50 ezer fo-
rint, és a különböző szabály-
sértésekért eltérő összeget
kell kiszabnia a járőrnek.) A
dokumentációt követően az in-
tézkedő postai befizető csek-

ket ad át a sofőrnek, illetve a
szabálysértés tényét, helyszí-
nét és büntető pont mértékét
tartalmazó dokumentumot ad
át az érintettnek, amelyet alá
kell írnia a gyorslábú vétkes-
nek. Amennyiben nem ismeri
el a gyorshajtás tényét a volán-
nál ülő, úgy szabálysértési fel-
jelentést kezdeményez a járőr.
Felveszi az adatokat és az
esetről a lakóhely szerint illeté-
kes rendőrkapitányság sza-
bálysértési előadója dönt első
fokon. A gyakorlatban, ebben
a határozatban minimum a két-
szerese szerepel a büntetés-
nek, mint amivel a helyszíni bír-
ság elfogadásával ezt meg le-
het úszni. Jogorvoslatnak még
itt is helye van, ám ezután már
a bíróság mondja ki a végső
döntést, ami ellen fellebbezés-
nek helye nincs. Ez kétes ki-
menetelű: van, hogy enyhébb
bírságot szab ki a taláros eljá-

ró, de zömmel helybenhagyja
az első fokú büntetési tételt,
vagy súlyosbít rajta.

Amit fontos tudni: az előírt
sebességhatárokat érdemes
mindenhol betartani, mert mo-
bil mérőeszközök bárhol fel-
bukkanhatnak, és használja is
őket a rendőrség. Akik azt
gondolják, hogy az autóúton
és a sztrádán elég tudni, hogy
hol telepítettek fix kamerákat,
és ott a 134, illetve 155 km/h
óra az irányadó, azoknak nem
árt azzal is számolni, hogy lé-
teznek mozgó, gépjárműbe te-
lepített készülékek is, amelyek
nem csupán a gyorshajtás té-
nyét rögzítik, de ki is vezethetik
a forgalomból az intézkedés
alá vonandó járművet. Erre kül-

földön már évek óta látni pél-
dát, s idehaza is egyre gyako-
ribbak ezek a hatósági intézke-
dések.

A büntető pontokról még
annyit: a figyelmetlenül vagy fe-
lelőtlenül közlekedők igen
gyorsan összegyűjthetik a kriti-
kus határt. Aki nem használja a
biztonsági övet, az alapeset-
ben 3 pontot szerezhet, ha au-
tóúton vagy autópályán érik
tetten, akkor ez már 5 pontot
ér. Egy irányjelzés elmulasztá-
sa 3 pont, míg az autópályán
vagy a leállósávban történő
megállás, haladás 6 pontot je-
lent. A mobil vezetés közbeni
használata 3 pont, a közúti bal-
eset okozása 9, a közúti veszé-
lyeztetés 11 ponttal sújtandó.
Ha a pontok száma eléri a 18-
at, a vezető jogosítványát 8 na-
pon belül visszavonja a ható-
ság. A vezetői engedély 6 hó-
nap elteltével kapható vissza,

15

A közigazgatási eljárás hatálya alá eső sebességtúllépések

30 ezer Ft 45 ezer Ft 60 ezer Ft 90 ezer Ft 130 ezer Ft 200 ezer Ft 300 ezer Ft
30 km/h 48–58 58–68 68–78 78–88 88–98 98–108 108–
40 km/h 58–68 68–78 78–88 88–98 98–108 108–118 118–
50 km/h 68–78 78–88 88–98 98–108 108–118 118–129 129–
70 km/h 88–103 103–118 118–134 134–149 149–165 165–180 180–
90 km/h 108–124 124–139 139–155 155–170 170–185 185–201 201–
110km/h 134–149 149–165 165–180 180–196 196–211 211–227 227–
130km/h 155–170 155–170 185–201 201–216 216–232 232–247 247–

(A fel nem tüntetett sebességeknél a kerekítés szabályai a mérvadóak.)

Lakott területen 53 kilométertől büntethetnek

Tévhitek az új sebességmérésről
A VÉDA-rendszer telepítésével számos tévhit erősödött meg
a közlekedőkben, amely nem várt meglepetést okozhat. Né-
hány alapvető szabályra kívánjuk olvasóink figyelmét fölhívni,
megelőzendő a több tízezres bírságokat. Az alábbi írásban el-
sősorban a gyorshajtásokra, mint a leggyakrabban elkövetett
szabálysértésre fókuszálunk.
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azonban a vezetőnek utánképzésben kell
ehhez részt vennie. Az utánképzésről ér-
demes tudni, hogy arra még a 18 pont el-
érése előtt lehet jelentkezni, és így lehető-
ség van csökkenteni az addig begyűjtött
pontok számát, 13 megszerzett pontig 9
ponttal, 14 és 17 pont között pedig 6-tal
csökken az addigi pontok száma. Erre az
ún. önkéntes utánképzésre mint a leg-
gyakrabban elkövetett szabálysértés-
re legközelebb egy év elteltével lehet is-
mételten jelentkezni.

További tudnivaló, hogy előéleti pontot
értelemszerűen csak olyan személy kap-

hat, aki rendelkezik jogosítvánnyal, illetve
amennyiben a pontok száma eléri a 13-at,
akkor a hatóság kiküld egy figyelmeztetést
a vezetőnek. Ha valaki már kapott ponto-
kat, de nem tudja, hogy jelenleg mennyi-
nél jár, akkor az Okmányirodában kérhet
erről tájékoztatást. Évi egy alkalommal ez
díjmentes. A büntetőpontok 3 év után
évülnek el.

Mindezek figyelembevételével célszerű
odafigyelni a hatályos sebességkorlátozá-
sokra, mint ahogyan az ezeket figyelmen
kívül hagyók pontosan tudhatják, mire szá-
míthatnak. k.z.t.

Helyszíni bírság
hatálya alá eső 

sebességtúllépések

30 km/h 33–48 km/h
40 km/h 43–58 km/h
50 km/h 53–68 km/h
70km/h 73–88 km/h
90 km/h 93–108 km/h
110 km/h 113–134 km/h
130 km/h 134–155 km/h

Túlfizetés, kontra késedelmi pótlék

Ellenőrizd adófolyószámládat!
Ma már, az elektronikus ügyintézések korában, mindenki akár
naponta ellenőrizheti, hogy állnak befizetései az adóhivatalnál.
Az köztudott, hogy a határidőben be nem fizetett adók és járulé-
kok késedelmi kamattal terheltek, mégpedig napi kamatozással.
Az éves késedelmi kamat a jegybanki alapkamat (jelenleg
1,05%) duplája (2,10%), ennek egy napra eső része a kamat
1/365-öd része. Nézzük egy példával: főállású taxis vállalkozó
50.000 Ft befizetendővel harminc napot késik. Ennek késedel-
mi kamata 50.000×2,1%/365×30, vagyis 86 Ft. Naponta közel
3 forinttal nő az összeg egészen addig, míg a törzstőke befize-
tésre nem kerül. Az, hogy ma ilyen alacsony a jegybanki alapka-
mat, és annak folyományaként a késedelmi kamat, senkit se ins-
piráljon arra, hogy elhalassza befizetéseit. A be nem fizetett köz-
terhek igen rövid idő alatt kezelhetetlen méretűre tudnak nőni!

A késedelmi kamat nem látszik azonnal: az adóhivatal minden
év november 15-ével írja fel az előző évi késedelmi pótlékot a
folyószámlára. Ezért van az, hogy sokan tévedésnek tekintik a
feltüntetett összeget, hiszen „nemrég kaptam nullás papírt”.
Igen, mondjuk november 14-én a vállalkozó befizeti összes, ad-
dig kimutatott tartozását, ezután természetesen kiadják a nullás
igazolást, aztán másnap megjelenhet a folyószámlán esetleg
többezres tétel is, ez nem hiba! És ha azt is befizeti, még min-
dig nem biztos, hogy „tiszta”, hiszen az az évi pótlék majd csak
a következő évben jelenik meg a számlán!

Fontos még tudni, hogy a késedelmi pótlék önmagában nem
kamatozik tovább, tehát ha valaki naprakészen (vagy inkább né-
hány nappal előre) tartja adó- és járulékbefizetéseit, akkor a ké-
sedelmi pótlék – a fentieket is figyelembe véve – nem nő to-
vább.

Sokan túlfizetéssel szembesülnek a folyószámlán, ennek több
oka is lehet. Ha azt tapasztaljuk, hogy az egyik adónemben egy
bizonyos összegű túlfizetés, egy másik számlán meg pontosan
ugyanannyi hátralék jelentkezik, akkor egyszerűnek tűnik a do-

log: véletlenül megcseréltük a csekkeket. Ha azonban valamely
tételen többezres folyamatos túlfizetés van, más lehet a baj: nyil-
ván nem mentek be a megfelelő bevallások. Azt ugyanis tudni
kell – sokan nincsenek vele tisztában –, hogy az adóhatóság
nem tesz olyat, hogy csak úgy „felír” bizonyos összegeket a fo-
lyószámlára (persze a pótlékok és büntetések kivételével), ha-
nem minden esetben bevallásaink alapján jegyzi fel a fizetendő-
ket. Ha tehát valamely tételt rendben fizetünk, de a bevallás el-
maradt, az túlfizetésként fog jelentkezni a számlán. Ezen hiány-
zó bevallások beküldésével a helyére kerülnek a dolgok. Egyéni
vállalkozók esetén egyetlen kivétel azonban akad: a személyi jö-
vedelemadó. Erre ugyanis negyedévenként előleget kell fizet-
nünk, de ezeknek az előlegeknek az összegét az adóhatóság
csak a következő év februárjában „tudja meg”, amikor személyi
jövedelemadó-bevallásunkat beküldjük. Addig az adóelőlegek
„túlfizetésként” szerepelnek a folyószámlán, de a bevallás fel-
dolgozásakor visszamenőleg, a megfelelő dátumokra terheli be
a hivatal. Érthető ez valamennyire? Tehát április 12., július 12.,
október 12. és január 12-i dátummal „várja el” a befizetéseket,
és ezen dátumok figyelembevételével szabja ki a pótlékokat is.
Téves az a gyakorlat, miszerint minden adónkat a bevallás be-
adásának határidejével egyidejűleg fizetjük. 

Ha folyószámlánkon rendezetlenséget találunk (egyik helyen
túlfizetés, másutt hiány), érdemes mielőbb korrigálni. Az adózás
rendjéről szóló törvény szerint az adózónak kell kérnie az átve-
zetést a tényleges túlfizetés és a hátralék között (csak közbeve-
tőleg: még a tényleges túlfizetés sem kamatozik számunkra, az
adóhivatal nem egy bank…!)

Az átvezetést eddig a NAV honlapjáról letölthető 17. számú
nyomtatványon kellett kérelmezni, 2016-tól ezt a nyomtatványt is
„évesítették”, száma tehát most 1617. Tapasztalatok szerint ma-
ga a tényleges átvezetés néhány napon belül megtörténik. Átve-
zetés helyett a többletet vissza is lehet kérni, ekkor vagy bank-

számlára utalja, vagy postai úton kézbesíti az összeget az
adóhivatal kérésünk szerint. Működő egyéni vállalkozásnál
azonban néhány tízezer forintos tétel esetén inkább a más
adónemre történő átvezetés, vagy a számlán hagyás az
ajánlott és jellemző, hiszen mire visszakapnánk a pénzt,
máris esedékes a következő havi befizetés… 

És még egy nagyon fontos dolog: a többlet ugyanúgy
elévül néhány éven belül, mint a tartozás. Unalmas perce-
inkben tehát érdemes átvizsgálni az adófolyószámlánkat –
vagy könyvelőnket zaklatni ezzel –, és a „helyére tenni” a
dolgokat. A hivatal már nem küld ki papír alapú értesítőket,
nem hívja fel a figyelmet sem a tartozásra, sem a túlfizetés-
re. Saját magunknak kell megtennünk a megfelelő intézke-
dést. Nagy Zoltán

Két kisfiú vitatkozik:
– Az én apukám sokkal jobb, mint a tiéd! – mondja az egyik.
– Nem igaz, az enyém a jobb – vág vissza a másik.
– Az én bátyám sokkal jobb, mint a tiéd! – mondja az elsõ.
– Nem, az én bátyám a jobb!
– Az én anyukám jobb, mint a tiéd! – mondja megint az el-

sõ.
– Na, ez kivételesen igaz lehet, ezt apukám is így mondta.

* * *
A halász azért megy ki a tóra, hogy halat fogjon, a hor-

gász meg azért, hogy ne legyen otthon.
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I. Krisztina körút

Egy sávot elvettek a Krisztina körútból, így már csak egy sáv megy
egyenesen az Attila út irányába. Az elvett egy sávot „kettévágták”
és a Krisztina körút mindkét oldalán kialakítottak egy-egy kerékpár-
sávot. 
II. – III. Árpád fejedelem útja

A forgalom felgyorsítása érdekében úgynevezett „telezöldes”
lett a forgalomirányítás. Így egyszerre kap szabad jelzést az Ár-
pád fejedelem útján kifelé és befelé haladó forgalom. Vigyáz-
zunk azokra, akik a régi rendre koncentrálnak, és szabálytalanul
balra fordulnak előttünk, miközben, mi egyenesen haladunk to-
vább. 
III. Bécsi út – Szépvölgyi út sarok 
A Bécsi út befelé haladó forgalmának csökkentése érdekében
megtiltották a Szépvölgyi útnál a jobbra kanyarodás lehetősé-
gét, erre csak a Lajos utca felől van lehetőség.

VIII. Kőbányai út 

Miközben Budapest főpolgármestere azt kérte, hogy szün-
tessék meg a feleslegesnek tűnő buszsávokat, szép csend-
ben létrehoztak egy buszsávot a Józsefvárosban, a Kőbányai
út kifelé vezető oldalán. A befelé menő oldalon erre nincs le-
hetőség, mert a jelzőlámpás csomópontokban csak a külső
sáv „megy” egyenesen, a belső sáv mindenhol a balra fordu-
lóké.
XI. Budaörsi út
Átadták végre a hatalmas beruházást, a tervezett forgalmirend-vál-
tozásokat legutóbb részletesen megmutattuk. Most csak egyetlen
dologról: nagyon figyeljünk arra, hogy melyik sávba sorolunk be és
vigyázzunk az autóstársakra, akik az utolsó pillanatban váltanak
szabálytalanul forgalmi sávot. 

17

Két öregúr beszélget.
– Te, emlékszel még arra a szerre, amit a katonaságnál

adtak, hogy ne legyünk „fickósak”?
– Igen, emlékszem, de miért kérdezed?
– Kezd hatni!

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

III. Szépvölgyi út:
Tilos a jobbra for-
dulás a Bécsi út
felöl

VIII. Kőbányai út: Buszsávot alakí-
tottak ki a kifelé vezető oldalon

II.–III. Árpád fejedelem útja: Telezöldes
lett a csomópont a Szépvölgyi útnál

I. Krisztina krt.: Csak
egy sáv megy tovább
az Attila út felé

III. Bécsi út:
Előre figyel-

meztet jelző-
tábla a for-

galmirend-vál-
tozásra 

ujtaxi.qxd  5/11/16 09:27  Page 17



18

Döbbenet!
Idáig az UBER-sofőrök rejtőzködve, titokban
végezték munkájukat. Csak azok láthatták
őket, akik igénybe vették a szolgáltatásaikat,
még az okostelefonjaikat is az ajtó oldalzsebé-
be rejtették. Most új időszámítás jött, vállalko-
zói engedélyeket váltottak ki, igaz, nem taxira,
és nyíltan hirdetik a szolgáltatásaikat. Az más
kérdés, hogy az a személyszállítási engedély
nem jogosít fel UBER-autó vezetésére, mert
erre külön törvények, rendeletek vannak. 

Ez olyan, mintha én kiváltanám a vállalkozói
engedélyt konyhatakarításra, és a konyhában
nekiállnék ebédet főzni a vendégeknek. Az a
vállalkozói engedély erre a vállalkozásra nem
érvényes! Most azonban nyíltan hirdetik magu-
kat. Az autók oldalán a vállalkozási engedély
hatalmas számokkal! Egyértelműen mutatják,
én UBER-sofőr vagyok!

Azonban a zöld, a kék, a sötét autókon ed-
dig nem nagyon figyeltünk fel azokra az azono-
sító számokra. Ami döbbenet, most tucatjával
jelennek meg a sárga, sárgított autók UBER-
azonosítóval! Kilométerekről látni, hogy itt egy
törvénytelenül működő vállalkozás! 

Az ellenőröknek nem szúr szemet ez a sok
sárga autó, ami nem taxi, de mégis annak lát-
szik?

Ferenczy P. Károly

Végre intézkednek! 
Végre intézkednek a taxiállomáson megálló civil autó vezetőjével szemben. 
Helyszín: Budapest, Lipótváros, Jászai Mari téri taxiállomás.

Fotó: FŐTAXI URH 1508

Ismerkedés az Állatkertben:
– Bocsánat, kisasszony, hogy meg-

szólítom, de talán emlékszik rám.
Az imént a majomketrecnél is bá-
multam magát...

– Persze, emlékszem! És hogy sza-
badult ki?

* * *
A munka azoknak való, akik nem

tudnak horgászni.

Elévült követelések
Behajthatják?

Adótartozás, járuléktartozás, közműdíj-tartozás, utazási,
vagy parkolási pótdíj, telefon előfizetéshez kapcsolódó
hátralék – számtalan kisebb-nagyobb összeg, melynek
megfizetését az állam vagy a szolgáltatók követelhetik
még abban az esetben is, ha a tartozás esetleg jóval ko-
rábbi. De vajon hol az elévülés határa?

Kevesen tudják, hogy az elévülés hatására maga a tartozás nem
szűnik meg, tehát továbbra is követelhető, csak a bírósági úton
való kikényszeríthetősége szűnik meg, azaz végrehajtani sem le-
het. Ez nagyon fontos! Ugyanis ha az ügyfél önkéntesen teljesíti
az elévült követelést, utólag nem követelheti vissza a kifizetett
összeget – mivel tartozása fennállt –, még akkor sem, ha utóbb
kiderült, hogy az már elévült. Az adó- és járuléktartozások elévü-
lési ideje a vonatkozó bevallásoktól számított öt év, de a ható-
ság azt nem minden esetben törli hivatalból. Ha úgy tudjuk,
hogy bizonyos tartozásunk már öt, illetve hat évnél régebbi, és
még mindig szerepel az adófolyószámlán, érdemes egy folyó-
számla-egyeztetést kérni az adóhatóságtól. Az esetleges túlfize-
tések is ugyanezen határidővel évülnek el.

Általánosságban 5 év elévülési időt határoz meg a legtöbb
ügytípusban a Polgári Törvénykönyv. Azonban számos olyan
egyéb jogszabály van, amely ezen belül bizonyos típusú követe-
lésekre rövidebb elévülési időt ír elő. Ilyenek például a közszol-
gáltatásból (gáz, villany stb.) eredő követelések, amelyek 2 év
alatt elévülnek. Egy másik speciális terület az elektronikus hír-
közlési szolgáltatások köre (telefon, internet, tv), az ezekből ere-
dő követelések 1 év után már elévültté válnak. A szabálysértési
bírságok akkor tekinthetők elévültnek, ha az esemény bekövet-

kezését követő hat hónapon belül nem érkezik elsőfokú határo-
zat (vagyis ha hat hónap alatt nem jut tudomásunkra a szabály-
sértés ténye).

Az elévülési időt bizonyos események megszakítják, ill. újrain-
dítják. Ilyen hatással jár például a tartozás elismerése, a követe-
lés valamely megegyezéssel történő módosítása (egyezség).
Megszakad az elévülés akkor is, ha bírósági eljárásban érvénye-
sítik a követelést.

Fontos ugyanakkor, hogy bár korábban a fizetési felszólítás is
megszakította az elévülést, az új Polgári Törvénykönyv  hatályba
lépését követően (2014. március 15.) ez már nincs így.

Mit tehetünk, ha elévült tartozást akarnak behajtani rajtunk?
Először is nézzünk utána alaposan a vitás területre vonatkozó
elévülési időnek. Számos esetben rövidebb idő alatt elévülnek
a cégek, hatóságok követelései, mint az általános szabályok
szerinti 5 év.

Ennek kapcsán figyeljünk arra, hogy elévült követelés fizeté-
sére is felszólíthatnak bennünket. Nagyon körültekintően te-
gyünk csak eleget az évekkel korábbi tartozásra vonatkozó fel-
szólításnak (vagy inkább egyáltalán ne), mivel ha teljesítjük a
benne foglalt követelést, utólag visszakérni ezt nem lehet, az el-
évülésre való hivatkozással sem.

Amennyiben már úgynevezett követeléskezelőhöz került a tar-
tozásuk és az fizetési meghagyást bocsátott ki, ezzel szemben
feltétlenül ellentmondással kell élniük az elévülésre való hivatko-
zással, különben az végrehajthatóvá válik, akár elévült, akár
nem. (Ne tévesszük össze: a fizetési meghagyás végrehajtható
okirat, a fizetési felszólítás pedig nem.)  Az elévülésre az esetle-
ges bírósági eljárásokban is kifejezetten hivatkozni kell, a bíró-
ság azt hivatalból nem vizsgálja.

Ha a tartozás jogalapjával, elévülésével kapcsolatos, vagy
bármilyen más vitában nem tudunk megegyezni, a bírósági út
előtt érdemes a helyi Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető
Testületének eljárását kérni.
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Végre intézkednek a taxiállomáson megálló civil autó vezetőjével szemben. 
Helyszín: Budapest, Lipótváros, Jászai Mari téri taxiállomás.

Fotó: FŐTAXI URH 1508

Ismerkedés az Állatkertben:
– Bocsánat, kisasszony, hogy meg-

szólítom, de talán emlékszik rám.
Az imént a majomketrecnél is bá-
multam magát...

– Persze, emlékszem! És hogy sza-
badult ki?

* * *
A munka azoknak való, akik nem

tudnak horgászni.

Elévült követelések
Behajthatják?

Adótartozás, járuléktartozás, közműdíj-tartozás, utazási,
vagy parkolási pótdíj, telefon előfizetéshez kapcsolódó
hátralék – számtalan kisebb-nagyobb összeg, melynek
megfizetését az állam vagy a szolgáltatók követelhetik
még abban az esetben is, ha a tartozás esetleg jóval ko-
rábbi. De vajon hol az elévülés határa?

Kevesen tudják, hogy az elévülés hatására maga a tartozás nem
szűnik meg, tehát továbbra is követelhető, csak a bírósági úton
való kikényszeríthetősége szűnik meg, azaz végrehajtani sem le-
het. Ez nagyon fontos! Ugyanis ha az ügyfél önkéntesen teljesíti
az elévült követelést, utólag nem követelheti vissza a kifizetett
összeget – mivel tartozása fennállt –, még akkor sem, ha utóbb
kiderült, hogy az már elévült. Az adó- és járuléktartozások elévü-
lési ideje a vonatkozó bevallásoktól számított öt év, de a ható-
ság azt nem minden esetben törli hivatalból. Ha úgy tudjuk,
hogy bizonyos tartozásunk már öt, illetve hat évnél régebbi, és
még mindig szerepel az adófolyószámlán, érdemes egy folyó-
számla-egyeztetést kérni az adóhatóságtól. Az esetleges túlfize-
tések is ugyanezen határidővel évülnek el.

Általánosságban 5 év elévülési időt határoz meg a legtöbb
ügytípusban a Polgári Törvénykönyv. Azonban számos olyan
egyéb jogszabály van, amely ezen belül bizonyos típusú követe-
lésekre rövidebb elévülési időt ír elő. Ilyenek például a közszol-
gáltatásból (gáz, villany stb.) eredő követelések, amelyek 2 év
alatt elévülnek. Egy másik speciális terület az elektronikus hír-
közlési szolgáltatások köre (telefon, internet, tv), az ezekből ere-
dő követelések 1 év után már elévültté válnak. A szabálysértési
bírságok akkor tekinthetők elévültnek, ha az esemény bekövet-

kezését követő hat hónapon belül nem érkezik elsőfokú határo-
zat (vagyis ha hat hónap alatt nem jut tudomásunkra a szabály-
sértés ténye).

Az elévülési időt bizonyos események megszakítják, ill. újrain-
dítják. Ilyen hatással jár például a tartozás elismerése, a követe-
lés valamely megegyezéssel történő módosítása (egyezség).
Megszakad az elévülés akkor is, ha bírósági eljárásban érvénye-
sítik a követelést.

Fontos ugyanakkor, hogy bár korábban a fizetési felszólítás is
megszakította az elévülést, az új Polgári Törvénykönyv  hatályba
lépését követően (2014. március 15.) ez már nincs így.

Mit tehetünk, ha elévült tartozást akarnak behajtani rajtunk?
Először is nézzünk utána alaposan a vitás területre vonatkozó
elévülési időnek. Számos esetben rövidebb idő alatt elévülnek
a cégek, hatóságok követelései, mint az általános szabályok
szerinti 5 év.

Ennek kapcsán figyeljünk arra, hogy elévült követelés fizeté-
sére is felszólíthatnak bennünket. Nagyon körültekintően te-
gyünk csak eleget az évekkel korábbi tartozásra vonatkozó fel-
szólításnak (vagy inkább egyáltalán ne), mivel ha teljesítjük a
benne foglalt követelést, utólag visszakérni ezt nem lehet, az el-
évülésre való hivatkozással sem.

Amennyiben már úgynevezett követeléskezelőhöz került a tar-
tozásuk és az fizetési meghagyást bocsátott ki, ezzel szemben
feltétlenül ellentmondással kell élniük az elévülésre való hivatko-
zással, különben az végrehajthatóvá válik, akár elévült, akár
nem. (Ne tévesszük össze: a fizetési meghagyás végrehajtható
okirat, a fizetési felszólítás pedig nem.)  Az elévülésre az esetle-
ges bírósági eljárásokban is kifejezetten hivatkozni kell, a bíró-
ság azt hivatalból nem vizsgálja.

Ha a tartozás jogalapjával, elévülésével kapcsolatos, vagy
bármilyen más vitában nem tudunk megegyezni, a bírósági út
előtt érdemes a helyi Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető
Testületének eljárását kérni.
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V. Károly körút (Deák tér) és XIII. Kárpát utca 40. 

Mindkét taxiállomáson hiányosak az útburkolati jelek. A Károly
körúton a városnéző buszok gyalulták le az útburkolati jeleket, a
Kárpát utcában pedig közműmunkálatok miatt tűnt el a felfes-
tés. Kérjük az útburkolati jeleket pótolni.
A  korábbi tervekben is szerepeltettük a jelzett helyszíneken az
útburkolati jelek felújítását, de a kivitelező a kért határidőre ka-
pacitásproblémák miatt nem tudta befejezni. Ebben közreját-
szott az időjárás is, ugyanis novembertől áprilisig szünetel a fel-
újítás, mivel a technológiai előírások +5 °C felett és száraz idő-
ben teszik lehetővé az útburkolati jelek festését.

II. Bécsi út 2.

Villamosmegálló lett a taxiállomás helyén, a Zsigmond téren. Jó
lenne a tér másik oldalán kialakítani egy drosztot, a villamos-
megálló helyén. 
A budai fonódó villamos átépítése miatt kellett a Zsigmond té-
ren a taxiállomást megszüntetni. A pótlására keresünk lehetősé-
get. 
Taxiállomás-bérleti díjak 

A taxis kollégáknak két gondjuk is van a taxiállomás-bérleti dí-
jakkal. 

Budapest III. kerületében, Óbudán, Csillaghegyen, Békásme-
gyeren az összes (!) kerületi területen lévő droszt megszűnt,
csak a fővároshoz tartozó területeken lévő taxiállomások marad-
tak meg. A kerületi önkormányzat szerint a BKK nem fizetett a
taxiállomásokért, ezért szűntek meg. De hát a III. kerületi taxi-
soknak most is kell fizetni a drosztdíjat a BKK-nak, tehát kérik
vissza a taxiállomásokat! 

A másik. Drasztikusan megemelkedtek a taxiállomás-bérletidí-
jak. Az indoklás szerint többek közt azért, mert a korábbi lét-
számhoz viszonyítva jelentősen lecsökkent a budapesti taxik
száma. Vagyis az adott költségeket, melyet a főváros az idei év-

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

II. Bécsi út: A régi droszthoz közel le-
hetne kialakítani egy taxiállomást

V. Károly krt. (Deák tér): Vá-
rosnéző buszok legyalulták
az útburkolati jeleket

III. Heltai Jenő tér (Békásmegyer): Itt is
megszűnt – hivatalosan – a taxiállomás...

XIII. Kárpát utca: Közmű-
munkálatok miatt eltűnt
a felfestés egy része

– Ki csöngetett, kisfiam?
– A kerületi uszodára

gyûjtenek.
– Adjál nekik két vödör

vizet!
* * *

– Igaz, hogy a fõnök ma-
gában beszél, amikor egye-
dül van?

– Nem tudom, még so-
sem voltam vele, ami-
kor egyedül volt.

* * *
Csak addig igyál, amíg

már szépnek tûnik, de még
nem akarod elvenni felesé-
gül.
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től nem vállal át, a jelenlegi létszám között kel-
lett szétosztani. felmerül a kérdés, hogy amennyiben jövőre is-
mét csökken a budapesti taxik száma, akkor ismét jelentős
drosztdíj emelés várható? Az illetékes válasza alább olvasható:

A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján –
tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladatok ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szük-
séges mértékben hasznosítható – az önkormányzatoknak le-
hetőségük van arra, hogy a személytaxi-szolgáltatás céljára ki-
jelölt taxiállomás-helyeket ingyenesen hasznosítsák, vagyis
azok létesítéséért közterület-használati díjat a BKK Zrt.-től ne
kérjenek.
A Fővárosi Önkormányzat – a törvény rendelkezéseivel össz-
hangban – rendeletében lehetőséget biztosít a közterület ingye-
nes használatára, és a BKK Zrt. hatályos Feladatellátásról és
Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás rögzíti is,
hogy a kijelölt taxiállomás-helyekért közterület-használati díjat
nem kell fizetni.
A közlekedésszervező – a BKK Zrt. – a személytaxi-szolgálta-
tást nyújtó vállalkozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállo-
más-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás-
üzemeltetési, szolgáltatási díj úgy van megállapítva, hogy az a
feladat teljes körű éves ellátásának – ideértve a taxiállomás üze-
meltetési közszolgáltatás működési költségeinek (személyi, do-
logi kiadások, taxiállomások karbantartása, új állomások létesí-
tése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások stb.)
és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fedezetét
biztosítsa. 

A fentiekből következik, hogy a taxisok nem taxiállomás
bérleti díjat fizetnek. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgál-
tatási díja a fentiek szerint kerül megállapításra.

Végezetül két változásról:
XIII. Népfürdő utca 22.

Az úgynevezett ERSTE torony előtti taxiállomáson idáig csak
azok a taxik állhattak meg, akik szerződésben voltak a bankkal.
A kiegészítő jelzőtáblát leszerelték, ezentúl minden taxi megáll-
hat a taxiállomáson. Sokan nem értették, hogyan lehetett ez a
megkülönböztetés idáig, pedig erre több példát látni például
bevásárlóközpontok mellett. A közforgalomnak megnyitott ma-
gán területen kialakított taxiállomáson az a taxi állhat meg, aki-
nek a magánterület tulajdonosa megengedi. Láttunk már erre
példát például a Pólus Center bevásárlóközpontnál. 

Egyetlen kakukktojás van Budapesten, a pesterzsébeti Köves
utcai Jáhn Ferenc Kórháznál. Ott a kórház megszüntette az
élület előtti taxiállomást, mert az magánterület, majd kialakított
egy taxiállomást, ahol csak egy adott csapat tagjai dolgozhat-
nak. A bökkenő csak az, hogy a régóta onnan dolgozó taxisok
szerint az a terület nem a kórházé, hanem közterület, ezt igye-
keztek tulajdoni lapokkal is igazolni. Nincs információ arról, hol
tart jelenleg az a vita.

XI. Őrmező 
Új helyre költözött a taxiállomás a Kelenföldi pályaudvar Budaör-
si úthoz közeli, felső kijáratánál. Jó lenne, ha minél többen hasz-
nálnák az új drosztot, és így a kedves utasok is „odaszokná-
nak”. Ne felejtsük el, hogy erről a taxiállomásról könnyen mehe-
tünk Gazdagrét, Budaörs, Őrmező és az autópályák felé.

20

IV. Káposztásme-
gyer: Ezt a taxiállo-
mást is – teljesen
szabályszerűen –
csak az egyik taxi-
társaság használ-
hatja

XIII. Népfürdő ut-
ca: Mindenki meg-
állhat az Erste-
torony előtt

XI. Őrmező: Új he-
lyen a taxiállomás

Az Ön horoszkópja a következõ napokra:
Rengeteg dicséretet kap munkatársaitól, ismerõseitõl,

virágözön árasztja el.
Ezen ne lepõdjön meg, minden temetés ilyen.

* * *-
– Itt a villamosszékben mi az utolsó kívánsága?
– Mikor rám ereszti az áramot, bátorítóan fogja meg

a jobb kezemet!
* * *

– Képzeld, Petra, azt olvastam, hogy a túlvilágon újjá-
születünk valamilyen állat testében!

– Juj! Ezek szerint elõfordulhat, hogy belõlem egy csúf
kis béka lesz?

– Nem, nem! Kétszer ugyanaz nem lehet az ember!
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Tisztelt Kollégák!
Ez alkalommal két receptet írok, egy előételt, és egy finom, húsos fo-
gást.

Előételünk friss padlizsánkrém, mely pirítóssal az igazi. 
Egy vagy több padlizsánt megmosunk, majd a sütőben kb. 25 per-

cig sütjük, egészben. Ez elég idő, hogy megpuhuljon, majd kivesszük,
héjából kihámozzuk egy tálba, s
villával szétnyomkodjuk, így ha-
marabb hűl. Innen már gyorsan
haladunk, jönnek a hozzávalók.
Locsolunk rá két kanál olívaola-
jat, sózzuk, borsozzuk. Adunk
hozzá még zúzott fokhagymát,
kevés mustárt és majonézt íz-
lés szerinti mennyiségben.
Majd dobunk rá apró kockára
vágott paradicsomot, valamint
petrezselymet, szintén aprítva.
Az egészet jól összedolgoz-
zuk, míg az állaga krémesen
homogén nem lesz. Ínyencek
keverhetnek hozzá kevés cit-
romlét, esetleg chilipaprikát.
Kamrában vagy hűtőben tart-
juk felhasználásig, friss pirítósra kenjük, s ha még fokozzuk, nos, te-
hetünk rá vékony füstölt lazacszeleteket. Igazán kellemes előétel egy
pohár száraz borral.

Következő fogásunk pedig „bakonyi sertésszelet” lészen. 
Négy főre számolva lehet nyolc közepes sertéscomb-szeletet szá-

molni, melyet enyhén kiklopfolhatunk. Kell még 10-12 dkg füstölt ko-

lozsvári szalonna kockázva, egy fej hagyma aprítva, gomba – akár csi-
perke – lehet bőven, vagy 30 dkg. A szalonnát, hagymát kevés zsíron
pirítjuk, majd a húst is rádobjuk, mindkét oldalán sütjük. Jöhet hozzá
egy-egy paprika, paradicsom apróra vágva, s ha a saját leve kevés, ad-
junk alá alaplevet vagy vizet, illetve a szeletelt gombát is. Így pároljuk
fedő alatt, néha kevergetve. Ki ne hagyjam: menet közben sózzuk, bor-
sozzuk, s piros paprikát
szórunk rá.
Mikor a hús

már puhul, behabarjuk egy pohár tejfölben elke-
vert egy kanálnyi liszttel. Forraljuk öszsze, s ha a
tejfölös szaft szép, csomómentes, húsunk puha,

és már egyéb fűszert sem igényel a kóstolás során, nos, készen va-
gyunk. Köretnek kínálhatunk hozzá ízlés szerint akár galuskát, tésztát,
vagy rizst. Jómagam ez esetben jázmin rizst készítettem mellé.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22
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Mégsem bolond?
Minden falunak, így Angliában, Headstonnak is megvan a maga bo-

londja. Ott élt a bolond Samu is, a fõutcán lõdörgött, arcán a bamba
mosollyal. Az emberek jók voltak hozzá, rendszerint felajánlották neki,
hogy válasszon egy egypennys és a hatpennys között. Õ mindig az egy-
pennyst választotta. 

Egy napon gépkocsi robogott be a faluba. A gépkocsi tulajdonosa lát-
ta, amint a bolond Samunak ismét fölajánlották a választást, s ismét az
egypennys mellett döntött. Miután az autós egyedül maradt Samuval,
megkérdezte, miért becsüli többre az egypennyst, mint a hatpennyst?

– Hát azért – felelte a bolond Samu –, mert ha egyszer a hatpennyst
választom, akkor többé nem játszanak velem, és én éhen halok!

A gyanú szerint taxisofőr rabolt ki három illegális
migránst Nagyfa közelében. A Csongrád megyei rend-
őrök a tettest elfogták és őrizetbe vették. Mint megtud-
tuk: menet közben a sofőr pisztollyal megfenyegette
utasait, hogy adják át a náluk lévő pénzt, különben
megöli őket. Az áldozatok eleget tettek a felszólítás-
nak, majd a helyszínről elmenekültek.

A megalapozott gyanú szerint február 13-án éjjel a Nagyfai Ideig-
lenes Befogadó Állomáson elhelyezett migránsok gyalogoltak
Szeged felé a 47-es főúton. A két afgán és egy iráni állampolgár
megállított egy taxit, majd beszálltak a járműbe. Menet közben a
sofőr egy lőfegyverrel, vagy annak utánzatával megfenyegette az

utasait, hogy adják át a náluk lévő pénzt, különben megöli
őket. A sértettek ennek eleget tettek, majd az időközben
megálló taxiból kiugrottak és elmenekültek – derül ki a
rendőrségi közleményből.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Osztálya 2016. február 15-én elfogta a fegyveresen elkövetett
rablás bűntettével megalapozottan gyanúsítható 51 éves sándor-
falvi férfit. A nyomozóhatóság a férfit őrizetbe vette és előterjesz-
tést tett az ügyészségen a gyanúsított előzetes letartóztatásának
indítványozására, melyet a bíróság elrendelt, így a támadó az el-
következendő 30 napot rács mögött tölti.

Amennyiben a megalapozott gyanú beigazolódik és az ügyész-
ség fegyveresen elkövetett rablás miatt vádat emel ellene, úgy
akár öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetheti a bí-
róság a tettest. Persze a büntetőeljárásnak azt is tisztáznia kell,
hogy a fegyver éles lőfegyver volt-e, vagy csupán utánzat, mert ez
jelentősen csökkentheti a büntetési tételt.

k.z.t.

Nem lesz 
„Erzsébet taxi”!

Mint ismeretes, Lipótvárosban karitatív
módon dolgozgatott, dolgozgat egy ked-
ves öregúr PÉTER BÁCSI TAXIJA ne-
vű elektromos járművével. Ingyen vitte a
bácsikákat, nénikéket az SZTK-ba, az or-
voshoz. Bevásárolgatott, elintézte az
ügyes-bajos dolgokat, szintén fizetség
nélkül.

Minden tiszteletünk az öreg „kollégáé”,
de azért megkértük a névváltoztatásra,
mert a taxi az egy védett fogalom, taxa-
méterrel felszerelt bérautót jelent. 

Azóta PÉTER BÁCSI KONFLISA né-
ven szolgáltat.

Most hasonló dologra készül Erzsébet-
város Önkormányzata. ERZSÉBET TAXI
néven ugyanolyan karitatív szolgáltatást
terveznek, mint amilyent Újlipótvárosban
láthatunk. Megkértük Erzsébetváros Ön-
kormányzatát a névváltoztatásra. A válasz
rövidítve, szerkesztve. 

(Kiemelés tőlem. J. P.)

A kerület vezetésének tudomása van ar-
ról, hogy a taxi kifejezés nem használható
Erzsébetváros ingyenes személyszállítá-
sának megszervezésekor és kialakítása-
kor.

Mivel az elmúlt időszakban az „ERZSÉ-
BET TAXI” megnevezés volt használat-
ban a feladatmegjelölés során, így a köz-
tudatban valószínűleg ez a fogalom ma-
rad bent.

Amennyiben a szolgáltatás létrehozá-
sára sor kerül, nem a taxi megnevezést
fogjuk alkalmazni, így nem okozhat jogi
problémát a későbbiekben.

dr. Bajkai István 
Erzsébetváros Önkormányzata 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

Migránsokat rabolt ki egy taxis

Fegyverrel fenyegetőzött

Szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett
volt, és az előírt nyugdíjjárulékot meg is fizette (ill. alkalmazott esetén azt levonták tő-
le). A törvény vonatkozó rendelkezései pedig meghatározzák, hogy a szolgálati időt
naptári naponként kell számításba venni, és 365 napot kell egy évnek tekinteni.

Az arányos szolgálati idő fogalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 1998. január 1-jétől hatályos 39. §-a vezette be.

Ennek megfelelően ha a foglalkoztatott nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jöve-
delme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási
időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az eset-
ben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező
kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával. 

A kacifántos megfogalmazás azt takarja, hogy ha alkalmazottként heti húsz órára vagy
bejelentve (napi négyórás munkaidő), akkor a szolgálati idő csak kétévenként „ugrik”
egy évet. Napi kétórás bejelentés esetén értelemszerűen négy év számít egy szolgálati
évnek.

Ez azonban nem jelenti egyben azt is, hogy a nyugdíjjogosultság is csak magasabb
életkorban érhető el, ugyanis a nyugdíj megállapítása szempontjából különválik a nyug-
díjjogosultság megállapítása, valamint a nyugdíj összegének kiszámításakor figyelembe
vehető szolgálati idő tartama. A szabályozás szerint a nyugdíjjogosultság megállapítása
során a biztosítási idő teljes időtartamát figyelembe kell venni, az arányosítást kizárólag
a nyugdíj összegének megállapításakor kell alkalmazni. 

Nézzünk egy példát: egy alkalmazottként dolgozó taxisnak még négy éve van hátra a
nyugdíjig. Ha ez alatt az idő alatt napi kétórás bejelentéssel dolgozik, akkor – bár négy
év múlva ténylegesen öregségi nyugdíjas lesz – a szolgálati idő, vagyis a nyugdíj kiszá-
mítása szempontjából ez bizony csak egy évnek számít. Az átlagkereset szempontjából
ez igen hátrányosan fogja őt érinteni. 

(36-40 év közötti szolgálati idő esetén a nyugellátás mértéke évenként 1,5 százalék-
kal nő, míg 40 év feletti szolgálati idő esetén minden további egy év 2 százalékkal növeli
a nyugellátás mértékét.)

Nyugdíj és arányos szolgálati idő
Azaz, a 2-4 órás bejelentések hátránya
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Ahogy Amerikában, úgy itt sem lehet meg-
lenni autó nélkül, a távolságok miatt. Járda
sok helyen nincs is, az utcán nem sétálgat-
nak az emberek, mint Európában, kivéve a
bevásárló- és turistaközpontokat. Gondol-
junk bele, Dubai (Dubaj) 76 kilométer (!)
hosszan nyúlik el. Olyan, mintha Budapest
vége valahol Cegléd után lenne. Gondol-
junk bele, elindulunk Budapest központjá-
ból a reptérre, az jó 20 kilométer. Majd to-
vábbhaladva jön még Vecsés, Üllő, Monor,
Monorierdő, Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel
és csak ezt követően Cegléd. Dubai ekkora
területen fekszik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A közlekedésről

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

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

Erről írt a Taxisok Világa 2005 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1995 májusában

20 éve történt
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1. Mi a tábla jelentése?
a) Az úttesten kerékpárral köz-
lekedni tilos.
b) Kerékpáros közvetett kap-
csolat. 
Nyitott kerékpársáv vége. 

2. Bekapcsolhatja-e álló (várakozó) taxi-
jának nappali menetjelző lámpáját?
a) Igen.
b) Csak éjszaka vagy korlátozott látási viszo-
nyok között.
c) Nem.

3. Tempós haladás esetén melyik gumi-
abroncs durrdefektje veszélyesebb?

a) Az első keréké.
b) A hátsó keréké. 

4. Mit jelez az ilyen tábla?
a) A sebesség-ellenőrző rend-
szerrel ellátott útszakasz kez-
detét.
b) Azt, hogy az úton megállás

nélkül továbbhaladni tilos.
c) Azt, hogy az úton a járművek forgalmát irá-
nyító fényjelző készülék van. 

5. Ha már nem lehet kikerülni a kátyút,
akkor a vezetőnek…
a) még a gödör előtt blokkoló fékezéssel kell
megállítania járművét,
b) célszerű lassítania, de közvetlenül a gödör
előtt a fékezést megszüntetve hagynia kell to-
vábbgurulni járművét,

c) fokoznia kell járműve sebességét, hogy mi-
nél nagyobb lendülettel haladjon át a gödör fe-
lett.

6. Belekezdhet-e az előzésbe, ha taxija
előzését egy motorkerékpár már meg-
kezdte?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a megelőzni kívánt jármű
mellett az úttest jobb széléig mérve legalább
5,5 méter szélességű hely marad. 
c) Nem.

7. Az alábbiak közül melyik
jármű (illetve járművek)
megjelölésére szolgál a
40x40 cm méretű, fényt ki-
bocsátó vagy megvilágított
tábla?

a) Csak az iskolabusz megjelölésére szolgál. 
b) Csak az iskolabusz és a gyermekeket szál-
lító autóbusz megjelölésére szolgál.
c) Minden olyan gépkocsi megjelölésére,
amely gyermekeket és az őket kísérő felnőtte-
ket szállít.

8. Várakozhat-e autójával a garázs bérlő-
je vagy tulajdonosa az „X” jellel megje-
lölt be- illetve kihajtásra szolgáló úttest-
részen?

a) Igen. 
b) Csak az ingatlan tulajdonosa. 
c) Nem. 

9. Behajthat-e taxijával a
táblakombinációval megje-
lölt útra?
a) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakban.
b) Legfeljebb a kiegészítő táb-
lán megjelölt időszakon kívül
és csak célforgalomban.            
c) Nem. 

10. Tárolhatja-e a biciklista kerékpárját 10
napot meghaladó időn túl is a képen lát-
ható helyen?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha az út nem főútvonal.
c) Nem. 

11. Párhuzamos közleke-
désre alkalmassá teszi-e
az utat a táblával jelzett ki-
egészítő sáv?
a) Igen. 
b) Nem. 

12. Szabályosan várakoznak-e a jármű-
vek az osztott pályás út két forgalmi irá-
nyát elválasztó járdaszigeten?

a) Igen. 
b) Nem. 

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 44. oldalon találhatók.

Japán turista megy ki a reptérre. Egy-
szercsak a taxit megelõzi egy Honda.

– Á, Honda, nagyon gyors, Japánban
készült! – kiált fel a japán.

Mennek tovább, amikor egy Toyota
elõzi meg õket.

– Á, Toyota, nagyon gyors, Japánban
készült! – kiált fel ismét a japán.

A sofõr nem szól semmit, hamaro-
san kiérnek a reptérre.

– 50.000 forint lesz – mondja a taxis.
– Micsoda? – hápog a japán.
– Taxióra, nagyon gyors, Magyaror-

szágon készült! – válaszolja a sofõr.

Virágh Sándor
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A z autók mellett a motorok a
leggyakoribb járművek Athén-
ban. Kerékpárost, kerékpár-

utat sehol sem láttam. A motorosok több
helyen mehetnek a buszsávban, de van-

nak olyan buszsávok is, melyeket csak időszakonként hasz-
nálhatnak a motorosok.

A közlekedés szabályait szemmel láthatóan lazábban ve-
szik, mint Európa más részein. Az autókkal parkolnak a gya-
logátkelőhelyen, útkereszteződéseknél, vagy a forgalommal
szemben. A gyalogosok nagy lelki nyugalommal mennek át a
tilos jelzésen. Náluk a tilos jelzés csak annyit jelent, ha jármű
jön, akkor annak van elsőbbsége. Még rendőröket is láttam
átandalogni a piros jelzésnél…

Az autósok olyan temperamentummal vezetnek, ahogy ez
délen megfigyelhető máshol is. A gyalogátkelőhely annyit je-
lent, hogy – amúgy – ott mehetnek át a gyalogosok az úttes-
ten, de a gyakorlatban nem állnak meg az autósok, hogy áten-
gedjék őket.

Athénban csak három metróvonal van, mégis bonyolultabb
a történet, mint Budapesten. Ugyanis van olyan vonal, ahol
nem minden metró megy a végállomásig. A tengerpart össze

van kötve metróvonallal Athén belvárosán keresztül a re-
pülőtérrel, de nem minden szerelvény megy el a repülő-
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Athéni útinapló 2. rész

A közlekedésről

Fizetőkapuk az autópályán

Hatsávos egyirányú
utca a belvárosban

A gyalogosokat jelzőtábla
figyelmezteti a villamosra

A közlekedőket figyelő kamerák

A rengeteg motorral könnyebb
a parkolás, mint az autókkal

Folytatás a 26. oldalon
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Az oszlopok a meg-
állást akadályozzák

Az új, uniós rendszám
Figyelmeztetés a peronon. Figyelj a lábad elé...

A régi görög rendszámok
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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térig. Ezért nagyon kell figyelni, milyen kocsi ér-
kezik az adott állomásokra.

A mozgólépcsők váltakozó irányban közlekednek, a for-
galom ritmusának megfelelően, ezért figyelni kell, melyik
irányba megy a mozgólépcső, ha fel akarunk menni a fel-
színre.

Van olyan tér, ahol két metróvonal is elhalad, de két kü-
lön metróállomás található. Figyelni kell arra is, hogy melyik
lejáraton megyünk le a mélybe. A metróépítés során na-
gyon sok, többezer éves leletet találtak, ezek közül néhá-
nyat lehet látni az aluljárókban elhelyezett kiállításokon, illet-
ve a metróvonalak mellett.

A metróvonalak mellett kiter-
jedt az autóbusz-, villamos-, és tro-
libuszhálózat.

Legközelebb a mindennapi
életről.

Kép és szöveg: Juhász Péter
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A járdát fizikailag is védik az autósoktól Az autók után a motor a legfontosabb közlekedési eszköz

Elegáns kisbuszok az athéni repülőtéren

Parkolás az útkereszteződésben

Folytatás a 24. oldalról

ujtaxi.qxd  5/11/16 09:28  Page 26

27

Ez a buszsáv
mindig nyitott a
motorosok előtt

Szépek az új villamosok

Gyalogosutca,
autóval tilos a

behajtás
Fizikai akadályokkal figyelmezte-
tik a járókelőket a villamossínekre

Drága az üzemanyag A repülőtéren mozgójárda segíti a közlekedést

Mint Pesten!
Tilos behajta-
ni, de ha már
bementél, ne
állj meg...
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Kislány kérdezi édesanyját: 
– Apu hol volt, amikor én születtem?
– Külföldön.
– És te?
– Kórházban.
– Hát senki sem volt itthon, amikor születtem?

* * *
A gyóntatófülkében egy öregember ezt mondja a

papnak:
– 92 éves vagyok. Csodás feleségem van, aki 70

éves. Gyerekeim, unokáim, dédunokáim vannak.
Tegnap három stoppos tinédzserlányt vittem az au-
tómmal, megálltunk egy motelnél, és mind a három-
mal közösültem.

– És megbántad ezt a bûnt, fiam?
– Miféle bûnt?
– Hát milyen katolikus vagy te?
– Nem vagyok én katolikus.
– Akkor miért mondod ezt el nekem?
– Mindenkinek elmondom!!

Jelzőtábla figyelmeztet a közterületi kamerákra
Új, modern metrószerelvények

Sárgán villo-
gó jelzőlám-

pa figyel-
meztet arra,

hogy a ka-
nyarodásnál
a keresztező

forgalom is
szabad jel-

zést kap

Ebben a buszsáv-
ban csak idősza-
kosan mehetnek
a motorok

Tábla jelzi, melyik irányba megy a mozgólépcső

Ettől a ponttól már csak érvényes jeggyel
lehetne a metróba tovább menni
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Tapasztalataim szerint a taxis vállalkozók jelentős része görget maga
előtt kisebb-nagyobb mértékű adóhátralékot (beleértve a továbbiak-
ban a társadalombiztosítási járulékokat is).

Néhány évvel ezelőtt még nem vettük komolyan ezeket a tartozá-
sokat, és az adóhatóság sem vette komolyan a behajtásukat – időn-
ként többmilliós tételeket is töröltek az ötéves elévülés miatt. 

Ma már más a helyzet több okból is. Egyrészt kocsicsere esetén
kötelező a „nullás papír”, azt meg csak annak adnak, akinek nincs
tartozása, vagy részletfizetési megállapodást kötött. Másrészt az adó-
hatóság információs rendszere egyre korszerűbb – ma már nem tu-
dunk évekig lavírozni anélkül, hogy ne kapnánk legalább egy hivata-
los tájékoztatást, felszólítást, végül végrehajtást. 

Ha az adókötelezettségeinek valaki nem tesz határidőben eleget,
akkor számolnia kell azzal, hogy azt végrehajtási eljárásban szedi be
tőle az adóhatóság. A végrehajtás olyan lejárt tartozásra indulhat,
amely jogerős végrehajtható okiraton alapul. Sokan nem tudják,
hogy például a saját magunk által benyújtott adóbevallás, járulékbe-
vallás is ilyen okiratnak minősül. 

Az adóhatóság az adózót első lépésként megfelelő határidő kitű-
zésével felhívhatja a lejárt tartozás rendezésére, de tudnunk kell,
hogy ez nem kötelezettsége! Mindenféle előzetes értesítés nélkül is
megindulhat a végrehajtás a lejárt adótartozásra. A végrehajtási cse-
lekmények a következők lehetnek:

Inkasszó

A legegyszerűbben és leggyorsabban egy követelést a bank-
számlán tartott pénzeszközökből lehet kielégíteni. Ezért az adóható-
ság általában ezt az eszközt használja elsőként. A bankok az adóhi-
vatal megkeresésére kötelesek információt szolgáltatni az adós
számláiról, azok egyenlegéről, továbbá kötelesek az inkasszót vég-
rehajtani. 

Sokan tartanak közös bankszámlát párjukkal, feleségükkel, férjük-
kel. Vigyázzunk, mert a bankszámlán lévő összeg bármelyik tulajdo-
nosának tartozására beszedhető a végrehajtási eljárásban! Magán-
személy bankszámlája esetén  ugyanakkor nem vehető el a számlán
tartott teljes összeg, vagyis  nem vonható végrehajtás alá az öregsé-
gi nyugdíj legalacsonyabb összege (jelenleg: havi 28 500 forint –
megjegyzem, évek óta ennyi…) Ha az adós nem természetes sze-
mély, hanem például egyéni vállalkozói bankszámlát nyitott, akkor a

teljes, számlán levő összeg végrehajtás
alá vonható, a tartozás mértékéig. 

Ha a benyújtott inkasszóban megjelölt
bankszámlán nincs elegendő fedezet, ak-
kor a bank az inkasszót köteles kiterjesz-
teni az adós más pénzforgalmi számláira,

betéteire, sőt, bizonyos esetekben  a tartozást a számlákhoz kapcso-
lódó hitelkeret terhére is teljesítenie kell (bár ez utóbbit pénzügyi
szakemberek erősen vitathatónak tartják).

Ha az inkasszóra az adós számláin egy adott időpontban nincs
elegendő fedezet, akkor a bank függőben tartja a megbízást 35 na-
pig. Az ez alatt az idő alatt beérkező tételek is végrehajtásra kerül-
nek a kiegyenlítetlenül maradt követelés mértékéig. 35 nap után az
inkasszó lekerül a számláról, hogy az esedékes bankköltségek ki-
egyenlítésre kerülhessenek. Ezt követően azonban az inkasszó újra
és újra benyújtható.

Letiltás

Alkalmazottak esetén a nettó munkabér törvényben meghatározott
hányada is végrehajtás alá vonható. A munkáltatónak kötelessége a
letiltásban foglaltakat teljesíteni.

A nettó munkabérből és a nyugdíjból általában legfeljebb 33 szá-
zalékot lehet levonni. Egyes speciális esetekben magasabb érték is
alkalmazható, de a levonás ebben az esetben sem haladhatja meg
az 50 százalékot. Nem vonható végrehajtás alá azonban például a
rokkantsági járadék, a különböző segélyek, az ápolási díj, az anyasá-
gi támogatás. Továbbá nem vonható végrehajtás alá a munkabérből
és a nyugellátásból a fentebb már említett összeg, amely megfelel a
mindenkori legalacsonyabb öregségi nyugdíjnak (28 500 forint).

Helyszíni foglalás

Bár abban a nagyságrendben, amelyben a taxisok tartozása mo-
zog, nem jellemző, de néhány szóban azért a helyszíni lefoglalásról
is beszéljünk. A végrehajtó főszabályként reggel 6 és este 10 óra
között jelentkezhet, és átvizsgálhatja a helyiségeket, lefoglalhatja a
vagyontárgyakat (általában nem viszi rögtön magával!).  A végrehajtó
a helyszíni eljárásról jegyzőkönyvet készít, amit az adósnak át kell
venni. A végrehajtó, többszöri próbálkozás után, ha más megoldás
nem lehetséges, akár az adós lezárt lakását is felnyithatja. Ebben az
esetben a feltört zárat ki kell cseréltetnie és az új  kulcsot a legköze-
lebbi rendőrkapitányságon kell leadnia. (Ha nyaralásból hazatérve
nem nyitja a kulcs a zárat, ilyesmire is gyanakodhatunk, de hangsú-
lyozom, hogy ez az eljárás csak más lehetőségek híján, nagyon rikán
kerül alkalmazásra…)
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Adótartozásod van?
Ne vedd félvállról!

Metróállomás a felszínen Háborítatlan parkolás a zebrán
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Három súlyos és egy könnyebb sé-
rültje van annak a balesetnek, amely
április 15-én történt Miskolcon. Ke-
véssel éjfél után egy Peugeot nem
adta meg az elsőbbséget a szabályo-
san haladó Opel taxinak. Mindkét au-
tóban ketten utaztak és az ütközés
következtében megsérültek.

A taxisokat sem kíméli a sors. Szinte nem te-
lik el úgy hét, hogy valahol ne történjen az
országban baleset, melynek a fuvarozók is
részesei. Az ilyen esetekben az sem vigasz-
taló, hogy többnyire ők vétlen áldozatai és
nem okozói ezen szerencsétlenségeknek.

Április 15-én éjjel, fél egy körüli időben
Miskolcon a Martin-kertváros fe-

lől haladt az Opel taxi az Uitz utca felé egye-
nesen. Mivel éjszaka volt, a közlekedési lám-
pák sárgán villogtak. A taxis a védett útvona-
lon haladók biztonsá-
gával közelítette meg a
kereszteződést, ami-
kor egy jobbról érkező
Peugeot nagy sebes-
séggel nekiütközött.
Az autó vezetője a
STOP-táblát figyel-
men kívül hagyva csa-
pódott a taxinak. A
nagy sebességet mi
sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a fi-
gyelmetlen autós
eredeti útirányától
jelentősen eltérve,
a zöld területen át-
hajtva a közeli ház fa-
lának csapódott, a
légzsákja is kinyílt,
ami enyhítette a veze-
tő sérülését. A taxi
rosszabbul járt, mert
előbb egy közlekedé-
si lámpát letarolt,
majd feltehetőn az
útpadkának ütközve
tovább pördült.

A balesetben hár-

man súlyosan, míg egy személy könnyebben
sérült meg, akiket az esetet követően a men-
tők kórházba szállítottak.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indí-
tott nyomozást, a baleset pontos részletei-
nek tisztázását szakértők bevonásával kezd-
te meg – derül ki a közleményéből.

FOTÓ: police.hu
k.z.t.
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Ingóság lefoglalása

Taxis vállalkozó esetén adja magát a legnagyobb értékű ingóság,
a személygépkocsi. 

A gépjármű egyes esetek kivételével lefoglalható. Kivétel lehet a
házastárs olyan gépjárműve, amely a külön vagyonát képezi, az adós
foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű, a mozgásában korláto-
zott adós gépjárműve, valamint a lízingelt gépjármű is. Lefoglalható
azonban a futamidő alatt az olyan gépjármű, amelyet hitelből vettek,
és amelynek törzskönyvében adós van feltüntetve tulajdonosként.
Azokra az ingó vagyontárgyakra, amelyek a foglalási jegyzőkönyvben
szerepelnek, elidegenítési és terhelési tilalom keletkezik. Gépjármű
esetén ez annyit jelent, hogy nem magát a gépkocsit, csak a törzs-
könyvet foglalják le hat hónapos időtartamra, kvázi megakadályozva
ezzel, hogy a járművet el lehessen adni. Hat hónap letelte után vihe-
tik a gépkocsit is. Bár a törvényben szerepel az adós foglalkozásá-
hoz nélkülözhetetlen gépjármű, mint foglalási tilalom alá eső,  az
adóhatóságot ez a látszat szerint nem nagyon zavarja: minden szívfáj-
dalom nélkül elviheti a taxigépkocsit is…

Ingatlan-végrehajtás

Na itt kezd nagy baj lenni! Amikor a lakásunkról van szó! Ez már
nem játék! 

Az ingatlan akkor vonható végrehajtás alá, ha az adótartozás meg-
haladja az 500 ezer forintot, illetve, ha az ingatlan értéke az ennél ki-
sebb összegű adótartozással arányban áll. A végrehajtási törvény
szerint az adós tulajdonában levő ingatlant annak jellegére és az in-
gatlant terhelő jogra vagy tilalomra, továbbá az ingatlan-nyilvántartás-
ba feljegyzett tényekre tekintet nélkül végrehajtás alá lehet vonni.
Függetlenül attól tehát, hogy még például banki hitelfelvétel miatt jel-
zálog van rajta. Mivel azonban a köztartozás minden más igényt előz,

a hitelt folyósító bank azonnal elkezd majd aggódni, és követeli a hát-
ralévő tartozást egy összegben (hiszen a fedezetet biztosító ingatlan
már nem tehermentes). Persze ez csak egy nagyon leegyszerűsített
példa…

Az ingatlan értékesítésénél a végrehajtónak figyelemmel kell lenni
arra, hogy az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozók lakhatá-
sát biztosító ingatlan a végrehajtás során csak akkor értékesíthető,
ha más végrehajtási cselekmény nem vezetett eredményre. Legvég-
ső esetben azonban a lakóingatlan is kalapács alá kerülhet és elár-
verezhetik.

Egy végrehajtási eljárás rengeteg kellemetlenséggel járhat. Érde-
mes mindent megtenni, hogy az ügy ne jusson el eddig. Ha szüksé-
ges és indokolt, az adóhatóságtól fizetési könnyítés és mérséklés is
kérhető. De van egy ennél is egyszerűbb megoldás: vállalkozásunk –
ami magunk és családunk megélhetését biztosítja – közterheinek fi-
zetése legyen a legelső. Tudom, nem „fáj” azonnal, hogy ha tarto-
zunk az államnak. Szemben mondjuk a villanyszámlával, amelynek
nem fizetése esetén néhány hónap múlva sötét lesz. Gázszámla nem
fizetése esetén hideg is…

Ne vegyük tehát félvállról köztartozásainkat, mert igen hamar ke-
zelhetetlen mértékűre tud nőni az összeg. Jelenleg a taxis szakmá-
ban dolgozóknak már több mint a fele alkalmazott. Nagyrészük nem
szeretett volna az lenni, ők a valaha volt egyéni vállalkozók, akik tar-
tozásuk miatt nem tudták megújítani taxiengedélyüket. 

A NAV honlapján rendszeresen szerepel a 180 napot meghaladó
hátralékkal rendelkezők listája. Bár csak a tízmillió feletti összeggel
tartozókat tartalmazza, mégis 3857 főből áll. Ha mindegyik csak
pont tízmillióval lenne hátralékban, már az is több mint 38 milliárd fo-
rint!  (Ha a cégeket is belevesszük, az további legalább 270 milliárd.)
Azt tanácsolom, mindannyiunk érdekében, hogy ne szaporítsuk ezt a
listát... -oli-

Nem adták meg az elsőbbséget a taxinak Miskolcon

Négy sérült a balesetben
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– Maguk ott lent a gödörben azok a skót turis-
ták, akik három napja tûntek el?

– Igen, a jégen csúszva ide lezuhantunk!
– Most már nyugodjanak meg, itt a Vöröske-

reszt!
– Menjenek tovább, mi nem adakozunk!

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

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-tõl 1,05%

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.

Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.

Május 20. • Magánszemélyek személyijövedelem-adó bevallása
Május 31. • Helyi iparûzési adó bevallás és befizetés
Június 13. (12-e vasárnapra esik)

• Havi járulékbevallás és -befizetés, KATA befizetés

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

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

ujtaxi.qxd  5/11/16 09:29  Page 32



32

Fizetendő legkisebb járulékok 2016.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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

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

06-1-3-255-255

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 452-3622
Kékszám: 1818
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ: 

Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Intézhetõ ügyek: 
• Erkölcsi bizonyítvány azonnali kiadással
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

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

ujtaxi.qxd  5/11/16 09:29  Page 34



34

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Jut eszünkbe 
a május…
Embertársaink többsége igyekszik valami-
képp viszonyulni a májushoz, a tavasz jelké-
pekkel telizsúfolt főhónapjához. Ha másnak
sikerült, akkor nekem is sikerülni fog – gon-
dolják, kiváltképp fiatalkorukban, amikor az
ember fogékonyabb az ilyesmihez. Ám van-
nak, akiknek minden erőfeszítésük ellenére
sem sikerül.

Talán mert májusban nem történt velük
semmi érdemleges, ez a hónap nem befolyá-
solta életük menetét. Persze érzékelik és ér-
tékelik, hogy a természet ekkor már, hogy
úgy mondjam, „zöldbe van borulva”, virágzik
az orgona, ha meleg az idő, akár rövid ujjú
ingben is lehet mászkálni, a hidegebb na-
pokra pulóver is kell. Ennyi, és ezzel vígan el-
vannak.

De nem így a költők! Mindig csodáltam
őket. Nekik úgyszólván munkaköri kötelessé-
gük az érzékeny reagálás a tavaszra, speciá-
lisan a májusra. Oh, a tavasz! Oh, a május!
Nincs az a depressziós, magányos, alapból
bánatos, búsongó lírikus, aki megérezvén le-
heletét, föl ne indulna, föl ne lelkesedne, ne
várná az évszak, a hónap ígéretét! Ők, a köl-
tők lettek e Reményt hozó évszak és hónap
lelkesült és lelkesítő propagandistái, a meg-
újuló természet szerződéses és szegődmé-
nyes agitátorai.

Ennek bizonyításául íme néhány magyar
költői viszonyulás, persze csak egy-két sor-
ban, ízelítőül. Hihetetlenül gazdag a mi költé-
szetünk! És tessenek elhinni, e rövid vers-
részletektől még én is gusztust kapok a ta-
vaszhoz, a májushoz.

Itt van mindjárt a méltatlanul elfeledett Fa-
zekas Mihály, akiről csak annyit jegyzett meg
versolvasó közösségünk, hogy ő írta a
Lúdas Matyit. Pedig kiváló költő volt. Tízegy-
néhány évig katonáskodva, huszárkodva, lo-
vagolva-kardozva, a napóleoni háborúkban
végigjárta majdnem egész Európát. Hazatér-
vén Debrecenbe műveltségét és kertjét gya-
rapította és időnként úgy káromkodott, mint-
ha még mindig huszártiszt lenne. Tessenek
megfigyelni, hogy ez a marcona hadfi milyen
szelíd áhítattal köszönti a Tavaszt: „Itt vagy
hát már óh kezdeteknek / Legfelségesb pél-
dája, / A felserdült természetnek / Nagy
pompájú mátkája!”

Hűséges barátja, a tőle haláláig elválaszt-
hatatlan Csokonai Vitéz Mihály csöppet sem
volt katonás alkat. A cingár, gavalléros poéta
minden útjába kerülő szépnek, szépségnek
udvarolt, bókolt. Itt éppen egy rózsabimbó-
nak:„Nyílj ki nyájasan mosolygó / Rózsabim-

bó nyílj ki már, / Nyílj ki: ha bokorba boly-
gó / Gyenge szellők csókja vár.”

Petőfi Sándort igazán nem vádolhat-
juk érzelmei visszafogottságával, lelké-
nek szűkszavúságával. Izgága, türelmet-
len alkat, még a Tavasznak is „beszól”,
ha az (szerinte) késik: „Ifju lánya a vén
télnek, / Kedves Kikelet, / Hol ma-
radsz? Mért nem jelensz meg / a Világ
felett?”

Ők ketten, a Sándor meg példaképe, a
Mihály a mi Tavasz-sürgetőink. Mintha
éreznék, hogy rövid lesz az életük, jöjjön
hát el a szép évszak, gyorsan, gyorsan,
mert életerőt, vidámságot, érzelmeket
hoz, ki az unott szobákból a szabadba!
(Közbevetve: ennek a sürgető vágynak
lett áldozata az örök szerelmes Goethe.
Várta a tavaszt türelmetlenül, de annyira,
hogy a 83 éves öregúr már márciusban
elébe szaladt, kikocsizott, de útközben
friss tavaszi zápor zuhant reá, megbete-
gedett, ágynak esett, néhány nap múlva
örök életre szenderült.)

Más költők, a későbbiek már szelídeb-
ben, türelmesebben várakoztak. Koszto-
lányi Dezsőt sokat foglalkoztatta az elmú-
lás gondolata. Hogy a végső is eljön
majd egyszer, ám addig tavaszok jönnek,
azokban meg ugyebár élni lehet „Térdig
rózsában és övig a fűben / kacagni,
egészségesen, egyszerűen.”

A költői világban a tavasz pusztán csak
gyermeki viháncolás, réten virágot szedés,
lányokkal kergetőzés? Korántsem. A töpren-
gő Babits Mihály ezt írja: „Tavaszi zápor…
bús / barátom / fáradt vagy és szomorú, / lá-
tom”, de hogy a vers vége ne legyen bána-
tos: „Tavaszi zápor… hull a / csók: öleltek a
bársony kacsók.”

A szegény Juhász Gyula egyenesen egy
merő aggódás, tavasz ide, május oda: „A
múltak májusába / Eljössz e még velem? ” A
betegsége miatt sokszor szobába, ágyba
kényszerült Tóth Árpádnak a tavasz illusztris
virágáról, az orgonáról ez jut az eszébe: „Bár
holtra metszé kertész görbe kése, / Még
édesíti a fanyar szobát.” József Attila pedig
úgy érzi, hogy tavasszal: „friss jelszavak re-
pülnek”, ami érzékletes kép ugyan, de ha
már költői kép, akkor inkább mégis megma-
radnék Radnóti Miklós két soránál: „Szirom
borzong a fán, lehull; / Fehérlő illatokkal al-
konyul”.

Ady Endrének mást jelent a tavasz, a má-
jus. Alábbi versében a megfáradt költő elvet,
elutasít magától minden közhelyet. Itt nincs
tavaszköszöntés, májust körülrajongás, áhí-
tat, remény, még nosztalgia sincs. Csak re-
zignált életérzés. Ám ez is májusi vers a
javából!:

Októberi vagyok, ráadásul hónap végi.
Anyám is az volt. Ennek okáért mit nekünk
a tavasz, a május! Kinevettünk minden ilyen
rajongást. Sárguló-barnuló falevelek hullá-
sa, az kellett nekünk! Sétálni az avarban, a
szürkületben bámulni a vándormadarak las-
sú röptét, miközben valahonnét koszorúsza-
got hoz az enyhe szél – és, na tessék: a kö-
vetkező tavaszra, májusra gondolni…
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HIDEG MÁJUS 

Nem tudom én, hisz május volna most is,
Van most is asszony, fény, illat, meleg,
Elvétve tán nyit orgonavirág is,
Vannak tán most is ifjú emberek,
Józan eszét tán most is elhajítja
Mámoros éjjel egy-egy szeladon: –
De mégis, mégis, nem lángolunk, mint régen,
Olyan ész nélkül, olyan szabadon…

Virágos ágyon nincs kedvünk pihenni,
Ha est közelg s a vén nap búcsuzik,
Csillagsugáros éjjel nem zokog fel
A naiv, balga, édes naktmuzik…
Más a virág, nem bódít most az illat,
Ki álmodoz most május éjjelén?
Egy csöppnyi flirt s haza sétál az ifjú,
Mert május van, de ő fáradt, szegény…

Járom a korzót, kergetem az álmot…
Mennyi szép asszony, nyíló szép leány!…
Borulj rám, álom, borulj a szívemre,
Tégy eszelőssé, úgy, mint hajdanán!…
– Mily édes arc!… Milyen termet!… Utána,
Májusnak ifja lettem újra én!…
…Ej, mért fárasszuk halálra magunkat,
Aludjunk inkább május éjjelén…

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

Gyerekek a libá-
ról tanulnak az is-
kolában.

A tanító néni
megkérdezi Bélus-
kát:

– Na Béluska, mi-
je van a libának?

– Szöme!
– És még?
– Szöme!
– Jó közelítsük

meg máshonnan a
kérdést

– Mi van otthon
az ágyon?

– Anya.
– És anyán mi

van?

– Apa.
– És apán mi

van?
– Gatya!
– És még?
– Dunna!
– Na végre! Hát

a dunnába mi
van?

– Bóha!
– És még?
– Meleg!
– Hát még?
– Toll!
– Ez az! Akkor

mije van a libá-
nak?

– Szöme.
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Bár az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallási ha-
tárideje már február 25-én elmúlt, mégis beszéljünk egy kicsit
az ún. személyi adókedvezményekről. Már csak azért is, mert a
jogosultak – ha elmulasztották – ezt a kedvezményt visszamenő-
legesen is érvényesíthetik személyi jövedelemadó-bevallásuk
önellenőrzése (önrevízió) útján.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény (a továbbiakban: szja-törvény) 40. §-a rendelkezik a szemé-
lyi kedvezmény érvényesítésének lehetőségéről. Az idevonatko-
zó rendelkezés szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a
súlyosan fogyatékos magánszemélynél az állapot kezdő napjá-
nak hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a mini-
málbér (2015-ben 105 000 forint) 5 százalékának megfelelő ös-
szeg (személyi kedvezmény). Ez éves szinten 63 000 forint adó-
kedvezmény érvényesítését jelenti az adózó számára, természe-
tesen csak akkor, ha van legalább ennyi fizetendő adója. 

Kicsit megtévesztő e kedvezmény nevének megfogalmazása.
A köznyelvben súlyosan fogyatékosnak tekintjük például a
kerekesszékest, a világtalant, a végtaghiányost. Pedig a lista en-
nél sokkal bővebb, és e kívülről is látható fogyatékosságok mel-
lett idetartoznak például a cukorbetegek, a lisztérzékenységben
szenvedők  is. Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinte-
ni, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szó-
ló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá,

aki rokkantsági járadékban vagy fogya-
tékossági támogatásban részesül. Vo-
natkozó jogszabályok: 

• az összevont adóalap adóját csök-
kentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyaté-
kosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.)
Kormányrendelet,

• a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló
49/2009. (XII. 29.) EüM-rendelet,

• a rokkantsági járadékról szóló 83/1987 (XII.27.) MT-ren-
delet,

• a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet.

Az igazolásokat – amelyek alapján a személyi kedvezmény
igénybe vehető – a fenti jogszabályokban meghatározott orvo-
sok – szakorvos, vagy néhány esetben a háziorvos – adhatják
ki. Az ideiglenes jelleggel kiadott igazolásnál fel kell tüntetni az
érvényesség időtartamát. A meghosszabbításhoz ismételt orvo-
si vizsgálat szükséges. A véglegesnek minősített állapotot nem
kell újra igazolni.

A 2015. január 1-jétől hatályos módosítás alapján a rokkant-
sági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő
személyek az említett ellátásokat megállapító határozat alapján
jogosultak a kedvezmény érvényesítésére, nem kell orvosi iga-
zolással is rendelkezniük.

Abban az esetben, ha valaki hosszú évek óta szenved
olyan betegségben, amely alapján erre a kedvezményre jo-
gosult lett volna, de azt nem érvényesítette, akkor – az iga-
zolás beszerzését követően – az elévülési időn (5 év) belül
benyújtott önellenőrzéssel érvényesítheti azt.

Mint már szó volt róla, a kedvezményt csak az veheti
igénybe, aki betegségével kapcsolatosan rendelkezik az
orvos által kiadott igazolással. Tudjuk, hogy az orvosokra
rengeteg adminisztrációs teher hárul, ezért az igazolásért
időnként szinte meg kell küzdenünk, de ne hagyjuk annyi-
ban. Elutasítás esetén  érdemes a betegjogi képviselőhöz
fordulni, hiszen nem kis pénzről van szó (öt év alatt akár
negyedmillió forint).

Fontos azt is tudni, hogy ettől az évtől az adókedvez-
ményre jogosító igazolás kiállítójának (a szakorvosnak)
adatot is kell szolgáltatnia az adóhatóság felé, erre a 2015.
évről a 15K51-es nyomtatványt szolgált.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolás adattartalma:

• a súlyosan fogyatékos személy természetes személy-
azonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele,

• az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi doku-
mentáció dátuma,

• a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideigle-
nes jellegének megállapítása,

• ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatá-
lyának megállapítása,

• az igazolás kiállításának dátuma,
• az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.

A kedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást a ma-
gánszemélynek az adójogi elévülési időn belül meg kell
őriznie, de azt az adóhatósághoz nem kell elküldenie a
személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásakor.
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– Mit csinál ott az istállóban, szomszéd úr?

– Hányom a ganét.

– Hát mit zabált reggel?

Ez nem vicc, a tábla ott van

KRESZ-kérKRESZ-kér désdés

Mi a jelentése ennek a járdán kihelyezett, csak 
a gyalogosok számára látható jelzőtáblának?

a. A gyalogosoknak kötelező jobbra menni, mert átadták a 362.
romkocsmát a Terézvárosban
b. A jelzőtábla kihelyező fordítva tartotta az utcatérképet 
c. Ebben  a feszült politikai helyzetben mindenki figyeljen jobbra
d. Maradt egy felesleges jelzőtáblája a jelzőtábla kihelyezőnek és
már nem akarta visszavinni a telephelyre
e. Örök rejtély marad… 
A helyes megoldást beküldők saját költségükön a helyszí-
nen tekinthetik meg a táblát. Ameddig valaki el nem viszi
onnan, valamilyen hasonlóan elmebeteg helyre…

Személyi adókedvezmény
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Bár az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallási ha-
tárideje már február 25-én elmúlt, mégis beszéljünk egy kicsit
az ún. személyi adókedvezményekről. Már csak azért is, mert a
jogosultak – ha elmulasztották – ezt a kedvezményt visszamenő-
legesen is érvényesíthetik személyi jövedelemadó-bevallásuk
önellenőrzése (önrevízió) útján.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény (a továbbiakban: szja-törvény) 40. §-a rendelkezik a szemé-
lyi kedvezmény érvényesítésének lehetőségéről. Az idevonatko-
zó rendelkezés szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a
súlyosan fogyatékos magánszemélynél az állapot kezdő napjá-
nak hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a mini-
málbér (2015-ben 105 000 forint) 5 százalékának megfelelő ös-
szeg (személyi kedvezmény). Ez éves szinten 63 000 forint adó-
kedvezmény érvényesítését jelenti az adózó számára, természe-
tesen csak akkor, ha van legalább ennyi fizetendő adója. 

Kicsit megtévesztő e kedvezmény nevének megfogalmazása.
A köznyelvben súlyosan fogyatékosnak tekintjük például a
kerekesszékest, a világtalant, a végtaghiányost. Pedig a lista en-
nél sokkal bővebb, és e kívülről is látható fogyatékosságok mel-
lett idetartoznak például a cukorbetegek, a lisztérzékenységben
szenvedők  is. Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinte-
ni, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szó-
ló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá,

aki rokkantsági járadékban vagy fogya-
tékossági támogatásban részesül. Vo-
natkozó jogszabályok: 

• az összevont adóalap adóját csök-
kentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyaté-
kosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.)
Kormányrendelet,

• a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló
49/2009. (XII. 29.) EüM-rendelet,

• a rokkantsági járadékról szóló 83/1987 (XII.27.) MT-ren-
delet,

• a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet.

Az igazolásokat – amelyek alapján a személyi kedvezmény
igénybe vehető – a fenti jogszabályokban meghatározott orvo-
sok – szakorvos, vagy néhány esetben a háziorvos – adhatják
ki. Az ideiglenes jelleggel kiadott igazolásnál fel kell tüntetni az
érvényesség időtartamát. A meghosszabbításhoz ismételt orvo-
si vizsgálat szükséges. A véglegesnek minősített állapotot nem
kell újra igazolni.

A 2015. január 1-jétől hatályos módosítás alapján a rokkant-
sági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő
személyek az említett ellátásokat megállapító határozat alapján
jogosultak a kedvezmény érvényesítésére, nem kell orvosi iga-
zolással is rendelkezniük.

Abban az esetben, ha valaki hosszú évek óta szenved
olyan betegségben, amely alapján erre a kedvezményre jo-
gosult lett volna, de azt nem érvényesítette, akkor – az iga-
zolás beszerzését követően – az elévülési időn (5 év) belül
benyújtott önellenőrzéssel érvényesítheti azt.

Mint már szó volt róla, a kedvezményt csak az veheti
igénybe, aki betegségével kapcsolatosan rendelkezik az
orvos által kiadott igazolással. Tudjuk, hogy az orvosokra
rengeteg adminisztrációs teher hárul, ezért az igazolásért
időnként szinte meg kell küzdenünk, de ne hagyjuk annyi-
ban. Elutasítás esetén  érdemes a betegjogi képviselőhöz
fordulni, hiszen nem kis pénzről van szó (öt év alatt akár
negyedmillió forint).

Fontos azt is tudni, hogy ettől az évtől az adókedvez-
ményre jogosító igazolás kiállítójának (a szakorvosnak)
adatot is kell szolgáltatnia az adóhatóság felé, erre a 2015.
évről a 15K51-es nyomtatványt szolgált.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolás adattartalma:

• a súlyosan fogyatékos személy természetes személy-
azonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele,

• az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi doku-
mentáció dátuma,

• a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideigle-
nes jellegének megállapítása,

• ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatá-
lyának megállapítása,

• az igazolás kiállításának dátuma,
• az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.

A kedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást a ma-
gánszemélynek az adójogi elévülési időn belül meg kell
őriznie, de azt az adóhatósághoz nem kell elküldenie a
személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásakor.
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– Mit csinál ott az istállóban, szomszéd úr?

– Hányom a ganét.

– Hát mit zabált reggel?

Ez nem vicc, a tábla ott van

KRESZ-kérKRESZ-kér désdés

Mi a jelentése ennek a járdán kihelyezett, csak 
a gyalogosok számára látható jelzőtáblának?

a. A gyalogosoknak kötelező jobbra menni, mert átadták a 362.
romkocsmát a Terézvárosban
b. A jelzőtábla kihelyező fordítva tartotta az utcatérképet 
c. Ebben  a feszült politikai helyzetben mindenki figyeljen jobbra
d. Maradt egy felesleges jelzőtáblája a jelzőtábla kihelyezőnek és
már nem akarta visszavinni a telephelyre
e. Örök rejtély marad… 
A helyes megoldást beküldők saját költségükön a helyszí-
nen tekinthetik meg a táblát. Ameddig valaki el nem viszi
onnan, valamilyen hasonlóan elmebeteg helyre…

Személyi adókedvezmény
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VII. Király utca – Vörösmarty sarok

!A trolibuszmegállót közvetlenül a sarokra helyezték át, ezért a tro-
libuszok hirtelen kimennek a járda mellé. Minden héten baleset

történik, mert az autósok „becsorognak” a parkoló járművek vonalá-
ba. Útburkolati jelekkel kellene figyelmeztetni a balesetveszélyes
helyzetre. 
• Már korábban döntöttünk a javasolt burkolati jelek felfestése mel-
lett. A felfestés a későbbiekben történhet meg. 
VIII. Kerepesi út

!Időnként egyszerre kap szabad jelzést a Kerepesi úton befelé ha-
ladó járműforgalom, illetve a járműforgalmat keresztező kerékpár

forgalom. 
• A jelzőlámpával szabályozott csomópontban a diszpécserszolgá-
lat már jelezte a hibát, ez okozhatta a leírt problémát. A hiba elhárí-
tása érdekében már korábban intézkedtünk.
VIII. József körút – Üllői út sarok

!Az Üllői útról balra, a József körútra kanyarodók tilos jelzést kap-
nak az első gyalogátkelőhelynél, így feltartják az Üllői úton befelé

haladó forgalmat. A jelzőlámpafázisokat módosítani kellene. 
• A kereszteződésben a különböző irányok külön fázisban kapnak
szabad jelzést, így biztosítható a csomópontban a legnagyobb kapa-

citás. Mivel az Üllői útról balra, a József körút-
ra egy egyenes – balos vegyes forgalmi sávból
lehet kanyarodni, a balra kanyarodók a villa-
mosperonnál lévő gyalogos-átkelőhely szabad
jelzésével egy időben kanyarodnak, a két moz-
gás szabad jelzése pedig nem történhet azo-
nos időben. Ezen a gyalogos-átkelőhelyen jellemzően nagy a gyalo-
gosforgalom, azonban megvizsgáljuk, hogy a keresztben állások el-
kerülése érdekében lehetséges-e a gyalogosok szabadjelzésének
rovására a járművek szabadjelzésének időbeni előretolása. 
VIII. Elnök utca – Orczy út sarok

!Forgalmirend-változás történt, az útburkolati jeleket már módosí-
tották, taxis kolléga szerint jó lenne, ha a jelzőlámpákban nyíl mu-

tatná az új forgalmi rendet, azaz melyik sávból merre lehet tovább ha-
ladni. 
• A kereszteződésben a forgalomszabályozás úgynevezett részlege-
sen védett irányítási mód szerint történik. A forgalomirányító jel-
zőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemel-
tetési előírásáról szóló rendelet szerint a részlegesen védett irá-
nyítási módnál – jogszabályban meghatározott módon – egyidejűleg
szabad jelzést kaphatnak az egymással szemből érkező, de különbö-
ző irányokba továbbhaladó járművek, és a velük párhuzamosan érke-
ző és továbbhaladó gyalogosok. Részlegesen védett irányítási mód-
nál az általános járműjelző szabad jelzése csak kör alakú lehet. A
jobbra kanyarodók és az egyenesen haladók irányítása közös jelző-
csoportról, egy időben történik, ezek jelzésképe pedig azonos – je-
len esetben a jobbra kanyarodók kör alakú jelzéséhez igazodva –
kör alakú lehet. 
IX. Üllői út – Ecseri út sarok

!Taxis kolléga kérése, hogy a jobb oldali jelzőlámpát emeljék ma-
gasabbra, mert akkor az 5. jármű vezetője is látná mikor lesz sza-

bad jelzés, és a járművek egyszerre indulhatnának el. 
• A kereszteződésben a jelzőlámpák úgy vannak kihelyezve, hogy
azok a megállás helyét jelző vonal mögött megálló 1. jármű vezetője
számára, valamint a folyópályáról érkező járművek vezetői számára
féktávolságon belül jól láthatóak legyenek. A sorban álló 5. járműnek
féktávolságon belül kell meggyőződnie a jelzőlámpa szabad jelzésé-
ről, nem álló helyzetében, ugyanis előfordulhat, hogy amíg odaér, a
jelzőlámpa piros jelzésre vált. A fentiekre tekintettel a javasolt módo-
sítás megvalósítását nem tervezzük. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Folytatás a 41. oldalon

VII. Király utca: Figye-
lemfelhívó útburkolati
jelek kellenének a Vö-
rösmarty utca saroknál

VIII. Elnök utca: Jó lenne, ha nyilak
lennének az összes jelzőlámpában

VIII. József körút: A tilos jelzésnél vára-
kozók feltartják az Üllői út forgalmát
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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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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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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás
Iparűzési adó * Táppénz- és nyugdíjügyintézés * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI CENTRUMTAXIbti@taxicentrum.hu * 1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736 * Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán
Nyitva tartás: H-Cs 09-16-ig, P 09-14-ig

TUDOD-E?
•	 Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

formából választhatsz?
•	 Hogy ezek közül melyik számodra a legkedvezőbb?
•	 Hogy bármelyiket választod, könyvelőre szükséged lehet?
•	 Hogy ma már csak elektronikus úton  

kommunikálhatsz az adóhatósággal?
•	 Hogy egyéni vállalkozóként évente akár 16 bevallás  

beküldésére is köteles vagy?
•	 Hogy az adóbírságok az idén ismét emelkedtek?
•	 Hogy milyen esetekben függeszthetik fel az adószámod?
•	 Hogy ez akár egyetlen bevallás elmulasztása  

esetén is előfordulhat?
•	 Hogy drosztengedélyt sem kapsz ebben az esetben?
•	 Hogy hogyan kerülheted el mindezeket a helyzeteket?
•	 Hogy irodánk minden munkanapon rendelkezésedre áll?
•	 Hogy immár 25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak-

mai területen?
•	 Hozzánk bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra, 

vagy néhány baráti szóra van szükséged…



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

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

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

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

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

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

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

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

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

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

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

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

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

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

k.z.t.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üzemanyagárak, 2016 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

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

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

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

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

E-mail: bti@taxicentrum.hu 

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

Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással.

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

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

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

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

Nos figyeljetek, hogyan is működnek a dolgok.

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

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

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

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

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

Folytatás a 37. oldalról

Prága

Feltöltik a Boeinget

A Cargolux óriási teherszállító gépe ahová a csomagokat hozzuk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az angliai Notre Dame Gyönyörű oldalról is

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

V. Báthory utca

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

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

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

Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

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

nes a forgalmirend-változás

V. Báthory utca: Jól
látható a változás

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

Erőszak után elkérte a fuvardíjat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladás oka: Befejez-
te a szakmát.

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

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

ELADÁSI ÁRA:
90.000 Ft

Érd.: 
06/20/984-7184

Több mint félezer elektromos taxi Európában

Hódítanak 
a környezetkímélő autók

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

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

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

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

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

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

k.z.t.

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

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

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

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

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

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

Az európai városokban eddig forgalomba helyezett több
mint 550 elektromos taxijával a Nissan úttörő szerepet
tölt be. A taxisofőrök a legigényesebb, kiemelkedő futás-
teljesítményt elváró autóvásárlók közé tartoznak, így ez
egyben a Nissan elektromos autóinak megbízhatóságát
és sokoldalúságát is igazolja. 

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

ujtaxi.qxd  4/13/16 08:49  Page 41

VII. Klauzál utca 4. 

!Elforgatták a sarkon lévő „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáb-
lát, kérjük visszaforgatni eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtábla helyreállításáról intézkedtünk.
VI. Nyugati tér

!Több taxis kolléga is jelezte, hogy félreérthetők a „Kikerülési
irány” jelzőtáblák a tér közepén, mert most azt mutatják a Váci

út felől érkezőknek, balról és jobbról kell megkerülni a járdaszi-
getet a Teréz körút felé haladva. A valóságban csak balról sza-
bad, mert aki jobbról kerüli meg a járdaszigetet, az szembe talál-
kozik a Bajcsy- Zsilinszky út felől érkezőkkel. 
• A jelzőtáblát helyreállítottuk, a forgalmi rend felülvizsgálata je-
lenleg is folyik. 
X. Újhegyi út – Maglódi út sarok

!Megint kidöntötték az út menti jelzőtáblaoszlopot, kérjük visz-
szaállítani eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtábla helyreállításáról intézkedtünk. 

V. József nádor tér

!Taxis kolléga jelezte, hogy a sarkon lévő „Kötelező haladási
irány” jelzőtáblát csak akkor lehet látni, amikor a jármű már

jobbra fordult. Kérjük a jelzőtáblát visszaforgatni eredeti helyze-
tébe. 
• A tér átépül, jelenleg ideiglenes forgalmi rend van érvényben.
V. Henszlmann Imre utca 1. 

!Elforgatták a „Várakozni tilos” jelzőtáblát. Kérjük visszaforgat-
ni eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtábla helyreállítását a kivitelező felé bejelentettük. 
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Fiatal házaspár új lakásba költözik, és egymás után jön-
nek a problémák: a tapéta leválik a falról, a villanykapcso-
ló szikrázik, leesik a csempe, a mesterek egymásnak adják
a kilincset.

Egyik nap korábban jön haza a férj, és a vízvezeték-sze-
relõ autóját látja a házuk elõtt. Elkezd fohászkodni:

– Istenem, add, hogy csak megcsaljon!

Folytatás a 37. oldalról

X. Maglódi út: Újra és újra kidöntik
a jelzőtáblákat az Újhegyi útnál

VII. Klauzál utca: Buta
emberek elforgatták a
sarkon lévő jelzőtáblát

V. József nádor tér:
Jobbra kanyarodás-
nál csak későn lehet
látni a jelzőtáblákat

VI. Nyugati tér: Már a sajtó is
foglalkozik a félreérthető ki-
kerülési irány jelzőtáblával

V. Henszlmann Imre utca: Itt
is elforgatták a jelzőtáblát
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VII. Klauzál tér 1. 

!Ismét elvitték a „Behajtani tilos” jelzőtáblát, kérjük a jelzőtáb-
lát visszahelyezni eredeti helyére. 

• A jelzőtábla pótlásáról intézkedtünk. 
XI. Karolina út 5. 

!Forgalmirend-változás történt, új útburkolati jeleket festettek
fel, azonban ezek elkoptak, kérjük őket újrafesteni. 

• Elkészült a javítás, jelenleg már az eredeti forgalmi rend van ér-
vényben. 
II. Zsigmond tér

!Itt is forgalmirend-változás történt, azonban a régi jelek félre-
érthetőek, kérjük a régi, felesleges jeleket eltávolítani. 

• A Budai Fonódó Villamoshálózat kivitelezőjének kell javítani a
BKK átadás – átvételi eljáráson adott nyilatkozata alapján. A kivi-
telezésig szíves türelmüket kérjük. 
VI. Anker köz 

!Rendszeresek a torlódások a VI. – VII. kerületi Király utca „kis
számainál”, a Károly körúti csomópontnál lévő torlódás miatt.

Taxis kollégák folyamatosan kérdezik, miért nem nyitják meg a le-
zárt Anker közt, hiszen akkor közvetlenül ki lehetne haladni a Baj-
csy-Zsilinszky útra. Ez a kérés már évekkel ezelőtt felmerült, a
közlekedésszervezők szerint az utca alatt egy pincerendszer hú-
zódik, az utca megsüllyedt, ezért tiltották ki a járműveket. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kérdéseit 
Budapest közlekedésével kapcsolatban 
a szokásos elérhetőségeken keresztül.
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)         

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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Végre egy pozitív példa

Helyszín:
INFO PARK
Budapesten.
Csoda tör-
tént!
Gondoltak a
taxisokra… 

Név és cím a
Szerkesztő-

ségben

XI. Karolina út: Elkoptak az útburkolati jelek

II. Zsigmond tér: Rendesen kelle-
ne felfesteni a terelővonalakat

VII. Klauzál tér: Megint elvitték
a Behajtani tilos jelzőtáblát

VI. Anker köz: Az utca alatti pince-
rendszer miatt lezárt az útvonal
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VII. Klauzál tér 1. 

!Ismét elvitték a „Behajtani tilos” jelzőtáblát, kérjük a jelzőtáb-
lát visszahelyezni eredeti helyére. 

• A jelzőtábla pótlásáról intézkedtünk. 
XI. Karolina út 5. 

!Forgalmirend-változás történt, új útburkolati jeleket festettek
fel, azonban ezek elkoptak, kérjük őket újrafesteni. 

• Elkészült a javítás, jelenleg már az eredeti forgalmi rend van ér-
vényben. 
II. Zsigmond tér

!Itt is forgalmirend-változás történt, azonban a régi jelek félre-
érthetőek, kérjük a régi, felesleges jeleket eltávolítani. 

• A Budai Fonódó Villamoshálózat kivitelezőjének kell javítani a
BKK átadás – átvételi eljáráson adott nyilatkozata alapján. A kivi-
telezésig szíves türelmüket kérjük. 
VI. Anker köz 

!Rendszeresek a torlódások a VI. – VII. kerületi Király utca „kis
számainál”, a Károly körúti csomópontnál lévő torlódás miatt.

Taxis kollégák folyamatosan kérdezik, miért nem nyitják meg a le-
zárt Anker közt, hiszen akkor közvetlenül ki lehetne haladni a Baj-
csy-Zsilinszky útra. Ez a kérés már évekkel ezelőtt felmerült, a
közlekedésszervezők szerint az utca alatt egy pincerendszer hú-
zódik, az utca megsüllyedt, ezért tiltották ki a járműveket. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kérdéseit 
Budapest közlekedésével kapcsolatban 
a szokásos elérhetőségeken keresztül.
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)         

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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Végre egy pozitív példa

Helyszín:
INFO PARK
Budapesten.
Csoda tör-
tént!
Gondoltak a
taxisokra… 

Név és cím a
Szerkesztő-

ségben

XI. Karolina út: Elkoptak az útburkolati jelek

II. Zsigmond tér: Rendesen kelle-
ne felfesteni a terelővonalakat

VII. Klauzál tér: Megint elvitték
a Behajtani tilos jelzőtáblát

VI. Anker köz: Az utca alatti pince-
rendszer miatt lezárt az útvonal
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Az egyéni vállalkozások mellett jó né-
hány taxis dolgozik alkalmazottként is –
számukra igen fontos, hogy milyen szer-
ződést kötnek munkáltatójukkal.
A munkaszerződésnek a felek megnevezése
mellett tartalmaznia kell néhány nem mellőzhe-
tő elemet: a munkakört, a munkaidőt és az
alapbér mértékét. Ha a munkáltató és munka-
vállaló egyéb kérdést nem rendeznek, a szer-
ződés akkor is megfelel az Munka Törvény-
könyve által előírt követelményeknek. Ugyanak-
kor a törvény adta egyéb lehetőségek írásba
foglalását (próbaidő kikötése stb.) érdemes ki-
használni.

A munkaszerződés tartalmának meghatáro-
zó jelentősége van. Egyszerűnek és minden-
képpen gyorsan tűnik egy meglévő sablon-
szerződés aláírása, azonban a jövőbeli viszo-
nyok megnyugtató rendezése érdekében –
ha nem is minden esetben –, de érdemes
egyediesíteni a megállapodást, előzetesen
felmérve a reális igényeket, célokat, és termé-
szetesen a szerződést aláírás előtt többször
gondosan áttanulmányozni.

Az Munka Törvénykönyve (Mt.) alapján a
munkaszerződést írásba kell foglalni, melyről a
munkáltató köteles gondoskodni és annak egy
példányát a munkavállaló részére át kell adnia.
Azaz a szóbeli munkaszerződés érvénytelen, a
szerződés írásba foglalásának elmulasztása
munkaügyi szabálytalanságnak minősül, mely
munkaügyi bírság kiszabását vonja maga után.

A munkaviszony során a munkavállalónak
meghatározott feladatokat kell ellátnia, amiért
cserébe munkabért kap. Ennek megfelelően
a felek megnevezésén, továbbá a megállapo-
dás teljesítése szempontjából lényeges ada-
tain túl a munkaszerződésben kötelező ren-
delkezni a munkakörről és az alapbér mérté-
kéről. A szerződésben a felek a munkavi-
szonyt érintő további kérdésekről is rendel-
kezhetnek. Ha erre nem kerül sor, akkor a
munka törvénykönyve rendelkezései lesznek
irányadók. Például, ha nem szerepel a mun-
kaszerződésben a munkaviszony kezdetének
napja, akkor ez a nap a munkaszerződés
megkötését követő nap lesz, továbbá ha nem
kerül külön meghatározásra a munkaviszony

tartama, abban az esetben úgy kell tekinteni,
hogy határozatlan időre jött létre. Amennyi-
ben a felek nem rendelkeznek a munkaidő
mértékéről, a munkaviszony általános teljes
napi munkaidőben, 8 órában történő foglal-
koztatásra jön létre.

A felek a munkaszerződésben a munkavi-
szony kezdetétől számított legfeljebb három
hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél
rövidebb tartam kikötése esetén a felek a pró-
baidőt meghosszabbíthatják legfeljebb egy al-
kalommal, azonban összességében így sem
haladhatja meg a három hónapot. Gyakori
eset, hogy a munkáltató a munkaszerződést
nem azonnal foglalja írásba, de próbaidőt köt
ki szóban. Ez érvénytelen, próbaidő kizárólag
a munkaszerződésben köthető ki, írásban. A
próbaidő előnye, hogy tartama alatt a felek
indokolás nélkül, azonnali hatályú felmondás-
sal megszüntethetik a munkaviszonyt. 

Kevesen tudják, hogy a munkaszerződés-
ben a felek – kizárólag a munkavállaló javára
– eltérhetnek az Mt. munkaviszonyra
vonatkozó rendelkezéseitől, továbbá minden
más, a munkaviszonyt szabályozó egyéb
jogszabálytól. Így a törvényinél kedvezőbb
lehet munkaidő, pihenőidő, szabadság stb.
mértéke.

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

Munkaszerződés
Sablonos helyett egyedi
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„Kolléga” szervizben 
Itt a tavasz, jön a nyár, jönnek a turisták, a külföldiek. Megjelen-
tek, megjelennek az újabb és újabb személyszállítók. Bármennyi-
re kerestem, keresem, nem látom a taxiórát, nem látom a szám-
latömböt… Még egy utolsó ellenőrzés a szervizben, és jöhet a tu-
rista!

Horváth András

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Vörös Károly
FŐTAXI URH 1297  

1948 – 2016 

Karcsi bácsi is elment!

Ismét gyászolnak a „kockások”!
Újból elment egy régi harcos. Egy
kollégával megint kevesebb a puf-
fer parkolóban, a repülőtéren!
Karcsi bácsi ott volt a Zóna idejé-
ben is a „Betonon”. Amikor a
FŐTAXI lett a szerződött partner,
több kollégájával együtt átjött a
„Kockásokhoz”, 

Munkáját tisztességgel végezte,
igazi példakép volt.

Nyugodj békében 
Karcsi bácsi! 

FŐTAXI Zrt.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se: „Nyitott kerékpársáv vége”. 
2. Helyes az „A” válasz. A taxi nappali
menetjelző lámpájának bekapcsolását ál-
ló (várakozó) helyzetben a hatályos
KRESZ szabály nem tiltja.
3. Helyes az „A” válasz. Az első kerék
járatokban történő durrdefekt a veszélye-
sebb, mert az autó a defektes gumi irányá-
ba erősen elhúz. 
4. Helyes a „C” válasz. A tábla azt jelzi,
hogy az úton járművek forgalmát irányító
fényjelző készülék van. 
5. Helyes a „B” válasz. Ha a kátyút kike-
rülni nem lehet, fékezni kell a járművet.
Közvetlenül a gödör előtt azonban enged-
jük gurulni a járművet, hogy ne az álló, ha-
nem a forgó kerekek vegyék fel a kátyú
okozta ütést.
6. Helyes a „C” válasz. Az előzés egyik
fontos feltétele, hogy az előzni kívánó jár-
mű előzését más jármű még nem kezdte
meg.
7. Helyes a „B” válasz. Az iskolabusz és
a gyermekeket szállító autóbusz megjelö-
lésére szolgál.
8. Helyes a „C” válasz. Az „X” jel vára-
kozási tilalmat jelzi. Bár a KRESZ általá-

ban lehetővé teszi, hogy az út menti ingat-
lannal rendelkezni jogosult személy autó-
jával várakozzon a behajtásra vagy onnan
történő kihajtásra szolgáló úttestrészen,
azonban – figyelemmel a jelzések érték-
sorrendjére – az adott helyen az útburko-
lat jel felülírja ezt a szabályt.  
9. Helyes a „B” válasz. Ha a „Gyalogút”
jelzőtábla alatt kiegészítő tábla időszakot
jelöl meg, ezen időszakon kívül célforga-
lomban járművek is – legfeljebb 20 km/h
sebességgel – közlekedhetnek az úton.  
10.  Helyes az „A” válasz. A főútvona-
lon, illetve a mellékútvonalon 10 napot
meghaladó időn túli tárolás tilalma csak az
olyan járműre vonatkozik, amely a forga-
lomban csak rendszámmal vehet részt, és
most ennek hiányában van.
11. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se: „Kapaszkodósáv”. A kapaszkodósávot
a párhuzamos közlekedés szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
12. Helyes a „B” válasz. Járművel meg-
állni – ha közúti jelzésből más nem követ-
kezik – csak az úttest menetirány szerinti
jobb szélén azzal párhuzamosan, egy sor-
ban szabad.
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„Kolléga” szervizben 
Itt a tavasz, jön a nyár, jönnek a turisták, a külföldiek. Megjelen-
tek, megjelennek az újabb és újabb személyszállítók. Bármennyi-
re kerestem, keresem, nem látom a taxiórát, nem látom a szám-
latömböt… Még egy utolsó ellenőrzés a szervizben, és jöhet a tu-
rista!

Horváth András

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Vörös Károly
FŐTAXI URH 1297  

1948 – 2016 

Karcsi bácsi is elment!

Ismét gyászolnak a „kockások”!
Újból elment egy régi harcos. Egy
kollégával megint kevesebb a puf-
fer parkolóban, a repülőtéren!
Karcsi bácsi ott volt a Zóna idejé-
ben is a „Betonon”. Amikor a
FŐTAXI lett a szerződött partner,
több kollégájával együtt átjött a
„Kockásokhoz”, 

Munkáját tisztességgel végezte,
igazi példakép volt.

Nyugodj békében 
Karcsi bácsi! 

FŐTAXI Zrt.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se: „Nyitott kerékpársáv vége”. 
2. Helyes az „A” válasz. A taxi nappali
menetjelző lámpájának bekapcsolását ál-
ló (várakozó) helyzetben a hatályos
KRESZ szabály nem tiltja.
3. Helyes az „A” válasz. Az első kerék
járatokban történő durrdefekt a veszélye-
sebb, mert az autó a defektes gumi irányá-
ba erősen elhúz. 
4. Helyes a „C” válasz. A tábla azt jelzi,
hogy az úton járművek forgalmát irányító
fényjelző készülék van. 
5. Helyes a „B” válasz. Ha a kátyút kike-
rülni nem lehet, fékezni kell a járművet.
Közvetlenül a gödör előtt azonban enged-
jük gurulni a járművet, hogy ne az álló, ha-
nem a forgó kerekek vegyék fel a kátyú
okozta ütést.
6. Helyes a „C” válasz. Az előzés egyik
fontos feltétele, hogy az előzni kívánó jár-
mű előzését más jármű még nem kezdte
meg.
7. Helyes a „B” válasz. Az iskolabusz és
a gyermekeket szállító autóbusz megjelö-
lésére szolgál.
8. Helyes a „C” válasz. Az „X” jel vára-
kozási tilalmat jelzi. Bár a KRESZ általá-

ban lehetővé teszi, hogy az út menti ingat-
lannal rendelkezni jogosult személy autó-
jával várakozzon a behajtásra vagy onnan
történő kihajtásra szolgáló úttestrészen,
azonban – figyelemmel a jelzések érték-
sorrendjére – az adott helyen az útburko-
lat jel felülírja ezt a szabályt.  
9. Helyes a „B” válasz. Ha a „Gyalogút”
jelzőtábla alatt kiegészítő tábla időszakot
jelöl meg, ezen időszakon kívül célforga-
lomban járművek is – legfeljebb 20 km/h
sebességgel – közlekedhetnek az úton.  
10.  Helyes az „A” válasz. A főútvona-
lon, illetve a mellékútvonalon 10 napot
meghaladó időn túli tárolás tilalma csak az
olyan járműre vonatkozik, amely a forga-
lomban csak rendszámmal vehet részt, és
most ennek hiányában van.
11. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se: „Kapaszkodósáv”. A kapaszkodósávot
a párhuzamos közlekedés szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
12. Helyes a „B” válasz. Járművel meg-
állni – ha közúti jelzésből más nem követ-
kezik – csak az úttest menetirány szerinti
jobb szélén azzal párhuzamosan, egy sor-
ban szabad.
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Szép időt, széles utat, hatóságmentes
napokat nektek! 

Na most volt elég! Fellázadtam,
és kiborult az a bizonyos éjjeli edény.
Talán emlékeztek rá, hogy a legutolsó
fuvar a csehektől a luxembourgi reptér-
re szállított tv-cucc volt. Nem is volt
semmi baj, leszállítottuk az LG-ket a

reptérre, és kellemes álmodozásba kezdtünk, miszerint nemsokára
otthon vagyunk, kb. tíz nap pihenés, azután meg természetesen vissza
egy újabb és megint egy újabb kanyar.

Na, ennyit a tervekről…
Megérkeztünk a luxembourgi reptérre, az ügyeletes majompará-

dé közölte, hogy hová, melyik rampára tegyük a pótot, akasszuk
le, aztán irány a parkoló, pihenőre. Feladat teljesítve, félálomban le-
akasztom a cuccot, addig a párom fel az irodába, hogy megtanulja
mikor melyik le- és felrakásnál hová kell menni, mert nem mindegy.
Csak zárójelben jegyzem meg, az épület U alakú, háromemeletes,
és emeletenként kb. 300 irodát foglal magába. A lift persze csak
chip-kártyával működtethető, ami csak az irodistáknak van, nehogy
megerőltessék magukat. A sofőr meg úgyis sokat ül, gyalogoljon, a
fene a kényelmeskedő fajtáját.

Szóval leakasztok, papírok rendben, irány a pihenő, kilenc óra al-
vás után majd kapunk egy megrakott pótkocsit, felkapjuk aztán GO
hazafelé. Vecsésen a reptér teherportáján lepakolás, és vége. Hehe.

Leparkolunk a pihenőhelyen, megírom a menetlevelet, és már
kapcsolnám ki a telefonomat, mikor az megszólal. Misi (az irányító,
akinek egyébként roppant pimasz a modora, és egypárszor már
helyre tettem, mondván legalább éveim számát tisztelje, nem va-
gyunk haverok stb.) búgó hangon beleszól: – Volna egy ici-pici vál-
tozás, ha nem baj. Mégpedig nem Vecsésre mennénk, hanem
Nürnbergbe. Meg még annyit kellene megtenni, hogy mielőtt meg-
mozdulnánk az autóval (aminek a tachográfja ugye azonnal rögzíti a
mozgást, és ezzel elkezdődik hivatalosan a munkaidőnk, még ha
nem indulunk ki a reptérről csak esetleg  arrébb állunk 3 méterrel,
akkor is), szóval tegyük már meg legyünk olyan kedvesek (!!?),
hogy előre érdeklődünk, meg van-e rakva a pótkocsi. 

Ja igen, és ha lehetne, kétóránként érdeklődjünk, hogy lás-
sák mennyire sietős a fuvar. 

Mi van ?!?! Hogy a pihenőidő alatt kétóránként keljen fel valame-
lyikünk, és csámpázzon fel a 2. emeletre az irodába, „érdeklődni”?
Igen – volt a válasz –, hogy tutira meglegyen időre és stb. stb. stb.. 

Hát jó. Megtettem. 21 óra munkaidő után két óránként lemász-
tam a felső ágyról (a telefonom szerintem hülyének nézett, amiért
újból és újból beállítottam ébresztésre), farmer fel, emelet, iroda,
kérdő tekintet. Nem, és nem volt a válasz. 

Társam fel sem ébredt, ki volt fáradva rendesen, újdonság volt
még neki az állandó éjszakai vezetés és a 21 órás munkaidő. Hiá-
ba mondtam, hogy aludhat, amikor én vezetek, nem tud menet köz-
ben rendesen pihenni. Szóval hagytam aludni. És mászkáltam, mint
egy idióta. Persze feleslegesen. Egy perccel sem lett előbb kész a
rakodás, mint a korábban megadott idő. Az egész csak arra volt jó,
hogy a luxembourgi rakodómunkások megutáljanak.

Amikor elkészült a rakomány, elindultunk hazafelé. Én kissé bam-
bán róttam a kilométereket, félóránként liternyi kávét döntögetve az ar-
comba. Párom erős érdeklődést mutatott az útvonalat illetően, és kü-
lönösen érdekelte az a felfoghatatlan tény, hogy pihenőidőben miért
mászkáltam. Kicsit megrendült, amikor elmeséltem Misike „kérését”. 

Ekkor jött az a bizonyos hab a tortára! Újabb telefoncsörgetés, és
a történet a következő: mielőtt elérünk Nürnbergbe (hangsúlyozom,
Luxembourgból indultunk, én semmi alvással) először Frankfurtban a
reptéren vegyünk fel egy palettányi cuccost, és úgy induljunk tova
Nürnbergnek. Az út így Frankfurtig kb. 470 km, utána újabb 230, és
közbeesik Aschaffenburg, ahol állandóak mostanság a torlódások,
mert autópálya építés folyik. (Több kilométeres sorok állnak órák hos-
szat.) No, mindegy, gyerünk, aztán majd csak hazaérünk. 

Hát hazaértünk. Elmondom ho-
gyan: Frankfurtig felváltva vezettünk,
a reptérre én karikáztam be, mert
hatalmas a Cargo területe, és én
már ismerem. Elég, ha egy bekanya-
rodást eltéveszt az ember, kerülheti
a fél repteret elölről. Felvettük azt
az egypalettányi holmit (három kiló
volt az egész, mehetett volna akár
repülővel is, minek minket zaklat-
nak, nevettük el a dolgot), és irány
Nürnberg. Persze órákig álló so-
rok, araszolgatás közben
eszegettünk, kávéztunk és
szépen le is járt párom ve-
zetési ideje. 40 kilométert
tettünk meg négy óra
alatt!!! Azt hittem gutaütést
kapok. Mire felment az
egyébként alacsony vérnyo-
másom ezerre, megint tele-
fonál „Misike”, hogy mikor
érünk „végre” célba. Mert-
hogy OTT FOGNAK MIN-
KET LEVÁLTANI! (Az előre
megbeszélt budapesti váltás
helyett.)

Tudjátok mit jelentett
ez? Nürnbergben az ösz-
szes cuccunkat kipakolni a
kamionból, átpakolni egy
Caddy-be, azzal haza Buda-
pestre, a telepen kipakolni a
Caddyből, átpakolni a sze-
mélyautómba, és onnan ha-
za. Na ne! 1200 km, alvás nélkül, rakodással, hullán.

Megoldottuk. Igaz, a Caddy rosszabb volt, mint egy kísértetálom,
de megoldottuk. 

Budapesten kiszállva a derékfájással és izomgörcsökkel, beron-
tottam az irodába. Na és akkor kiborult a sótartó. Kicsit ordibáltam,
kicsit felháborodtam, és azonnali hatállyal felmondtam. (Semmiféle
ígéretnek be nem dőltem.)

És elnézést kérek, hogy ezzel untattalak Benneteket, de higgyé-
tek el, kemény volt.

De minden rosszban találok jót, és hiszem, hogy mindennek oka
van. 

Be is bizonyosodott. Nézzétek új Cégemet, és az új autót. Nincs
kipakolászás három-négy hetenként, ez állandó autónk. Ameddig
itthon vagyunk és pihenünk, senki nem használja. Kocsigazdák let-
tünk, és ez óriási könnyebbség. Gyönyörű az autó, és száguld ám,
mint egy versenykamion. 

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 28. rész

BeBettelt a pohárelt a pohár
Dugóban az autópályán

Jól érezhető volt a defekt

Ezt én nem vállaltam
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Első utunk na hová vezetett? Maasmechelenbe
(Belgium), és onnan Párizsba. Nagy megkönnyebbülésünkre nincs
semmi rakodás le és fel, itt minden cuccost kizárólag a rakodók vé-
gezhetnek. Benne van a főnöki utasításban: sofőr nem rakodhat!
(hehe)

Minden gond nélkül elértünk Maasmechelenbe, leálltunk a ben-
zinkútnál a parkolóba aludni.

És megint csak nem aludtunk. 
Március 23. Hangosan verték a kamion ajtaját, és amikor kinéz-

tem, komolyan megijedtem. Kommandósok álltak előttünk és igen
komor-komoly arccal kitessékeltek minket a fülkéből, majd átvizsgál-
ták iratainkat, a fülkét és a rakteret. Hallatlanul udvariasak, de na-
gyon határozottak voltak. Akkor tudtuk meg, hogy a belga reptéren
– ahol előző cégünknél mi hetente egyszer minimum rakodtunk
–, mi történt. Azonnal hívtam a volt kollégákat (akik ugye azért bará-
tok maradtak), de szerencsére senkinek semmi baja nem történt.

Megállapítottuk,
hogy igencsak

nagy szerencse,
hogy a kamionok a Cargo-n (ahol nincs személyforgalom, csak a te-
herszállítást bonyolítják) tartózkodtak a támadás alatt.

Hát ennyi volt a történet. Azt már meg sem említem, hogy azóta
is hatalmas ellenőrzések vannak az utakon, a német-belga határon
szoros a gyűrű, és a németek is Suben után (osztrák-német határ)
pár kilométerre bevezettek egy egysávos ellenőrzési zónát.

Nos, ezzel a személyes történettel búcsúzom, az új utakról és a
majdani élményekről természetesen beszámolok.

Vigyázzatok magatokra!

Csak egy ezresCsak egy ezres
Tedd a szívedre a kezed: mennyi pénz költesz hülyeségekre? Mennyit dobálsz
bele kávéautomatákba, játékgépekbe, mennyit költesz cigire, sörre, bulvár-
újságokra? Ha összeadnád, meglepő szám jönne ki. És ezek a kiadások
nem visznek előrébb. Talán abban a percben jólesik, talán úgy tűnik, nem is
hiányzik naponta az a néhány száz, vagy egy-két ezer forint, hiszen mindjárt
jön a következő utas, a következő cím. 

Azt javaslom, a fentiek mellett, vagy inkább helyett dobjál ki mindennap
még ezer forintot. Vagyis ne ki, hanem be. Egy dobozba, borítékba tedd
bele otthon, amikor munka után hazamész. Biztos vagyok benne, hogy ezer
forintot mindennap el lehet tenni. Vagy legalábbis majdnem mindennap.
Napi egy ezres – tulajdonképpen nem érzed meg. 

Ha havonta 25 napot dolgozol, hó végére 25 ezer forintot tudhatsz ma-
gadénak. De úgy vedd, mintha nem lenne. Tedd bankba, dugd el, ne nyúlj
hozzá. Aztán a következő hónapban ugyanúgy. Megjegyzem, az nem jó mód-
szer, ha heti 5 ezret, vagy főleg havi 25 ezret akarsz egyszerre félretenni.
Bármilyen furcsának is tűnik, azt úgy egyben nélkülözni sokkal nehezebb,
holott az összeg ugyanannyi. 

Eltelt egy év. Van 300 ezer forintod. Illetve nincs, mert nem nyúlsz hozzá,
sőt tovább növeled. Öt év után itt az ideje az autócserének. Jelenlegi kocsi-
dat eladod, abból van jó esetben néhány százezer bevétel, de ez persze
nem elegendő az új autó beszerzéséhez. Na most veszed elő az évek alatt
eltett pénzeket. Ha következetes voltál, most van plusz 5x300 ezer, vagyis
másfél millió forintod. Ha bankban tartottad, a kamatok miatt még picivel
több. Ezzel már be lehet szállni akár egy új autó első részletébe is. Ez az a
másfél millió forint, amit nem kell hirtelen valahonnan előteremtened. Mert
már megvan. Kitartó voltál és következetes. Meglett az eredménye.
Boldogan ülsz bele új kocsidba, és viszed az utasokat. De a nap végén ne
felejtsd újra eltenni az ezrest…! nz

Kettesben a kamionnal Oldalról is szép

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!

ujtaxi.qxd  12/10/14 08:18  Page 27

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

ujtaxi.qxd  7/10/13 09:28  Page 45

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Első utunk na hová vezetett? Maasmechelenbe
(Belgium), és onnan Párizsba. Nagy megkönnyebbülésünkre nincs
semmi rakodás le és fel, itt minden cuccost kizárólag a rakodók vé-
gezhetnek. Benne van a főnöki utasításban: sofőr nem rakodhat!
(hehe)

Minden gond nélkül elértünk Maasmechelenbe, leálltunk a ben-
zinkútnál a parkolóba aludni.

És megint csak nem aludtunk. 
Március 23. Hangosan verték a kamion ajtaját, és amikor kinéz-

tem, komolyan megijedtem. Kommandósok álltak előttünk és igen
komor-komoly arccal kitessékeltek minket a fülkéből, majd átvizsgál-
ták iratainkat, a fülkét és a rakteret. Hallatlanul udvariasak, de na-
gyon határozottak voltak. Akkor tudtuk meg, hogy a belga reptéren
– ahol előző cégünknél mi hetente egyszer minimum rakodtunk
–, mi történt. Azonnal hívtam a volt kollégákat (akik ugye azért bará-
tok maradtak), de szerencsére senkinek semmi baja nem történt.

Megállapítottuk,
hogy igencsak

nagy szerencse,
hogy a kamionok a Cargo-n (ahol nincs személyforgalom, csak a te-
herszállítást bonyolítják) tartózkodtak a támadás alatt.

Hát ennyi volt a történet. Azt már meg sem említem, hogy azóta
is hatalmas ellenőrzések vannak az utakon, a német-belga határon
szoros a gyűrű, és a németek is Suben után (osztrák-német határ)
pár kilométerre bevezettek egy egysávos ellenőrzési zónát.

Nos, ezzel a személyes történettel búcsúzom, az új utakról és a
majdani élményekről természetesen beszámolok.

Vigyázzatok magatokra!

Csak egy ezresCsak egy ezres
Tedd a szívedre a kezed: mennyi pénz költesz hülyeségekre? Mennyit dobálsz
bele kávéautomatákba, játékgépekbe, mennyit költesz cigire, sörre, bulvár-
újságokra? Ha összeadnád, meglepő szám jönne ki. És ezek a kiadások
nem visznek előrébb. Talán abban a percben jólesik, talán úgy tűnik, nem is
hiányzik naponta az a néhány száz, vagy egy-két ezer forint, hiszen mindjárt
jön a következő utas, a következő cím. 

Azt javaslom, a fentiek mellett, vagy inkább helyett dobjál ki mindennap
még ezer forintot. Vagyis ne ki, hanem be. Egy dobozba, borítékba tedd
bele otthon, amikor munka után hazamész. Biztos vagyok benne, hogy ezer
forintot mindennap el lehet tenni. Vagy legalábbis majdnem mindennap.
Napi egy ezres – tulajdonképpen nem érzed meg. 

Ha havonta 25 napot dolgozol, hó végére 25 ezer forintot tudhatsz ma-
gadénak. De úgy vedd, mintha nem lenne. Tedd bankba, dugd el, ne nyúlj
hozzá. Aztán a következő hónapban ugyanúgy. Megjegyzem, az nem jó mód-
szer, ha heti 5 ezret, vagy főleg havi 25 ezret akarsz egyszerre félretenni.
Bármilyen furcsának is tűnik, azt úgy egyben nélkülözni sokkal nehezebb,
holott az összeg ugyanannyi. 

Eltelt egy év. Van 300 ezer forintod. Illetve nincs, mert nem nyúlsz hozzá,
sőt tovább növeled. Öt év után itt az ideje az autócserének. Jelenlegi kocsi-
dat eladod, abból van jó esetben néhány százezer bevétel, de ez persze
nem elegendő az új autó beszerzéséhez. Na most veszed elő az évek alatt
eltett pénzeket. Ha következetes voltál, most van plusz 5x300 ezer, vagyis
másfél millió forintod. Ha bankban tartottad, a kamatok miatt még picivel
több. Ezzel már be lehet szállni akár egy új autó első részletébe is. Ez az a
másfél millió forint, amit nem kell hirtelen valahonnan előteremtened. Mert
már megvan. Kitartó voltál és következetes. Meglett az eredménye.
Boldogan ülsz bele új kocsidba, és viszed az utasokat. De a nap végén ne
felejtsd újra eltenni az ezrest…! nz

Kettesben a kamionnal Oldalról is szép

Szépségem
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Adria Airways                       B
Aegean Airlines                    A
Aer Lingus                            B
Aeroflot                                B
Air Baltic                             B
Airberlin                               B
Air Bucharest                       B
Air Canada                           A
Air Charter                           B
Air China                             B
Air Corsica                          B
Air Europa                           A
Air Explore                          1
Air France                           A
Air Malta                             A
Air Mediterranee                 A
Air Nostrum (Spain)            B
Air Serbia                            B
Air Transat                          B
ALBA STAR                      B
Alitalia                               A
American Airlines              B
Arkia                                B
Astra Airlines                   B
Atlas Jet                            B
Astra Airlines               B
Austrian Airlines              A
Avanti Air                       B
Balkan Holidays           B
BASE  Kft.                        B
Belavia                             B
BLUE AIR                   B
British Airlines                B
Brussels Airlines            A
Bulgarian Air Charter     B
Carpatiar                       B
Cathay Pacific Airwasy   B

China Southern             A
Corendon                       A
Czech Airlines               A
Darwin Airline                B
Delta Airlines                A
DENIM AIR                   B
EasyJet                                 B
Easyjet Switzerland               A
Egyptair                                 A
El – Al                                   B
Ellinair                                   A
Emirates                               B
ENHANCE AERO                 B
ENHANCE AERO / SLAVIA A
Enter Air                            B
Ethiopian Airlines               A
Etihad Airways                  A
Europe Airpost                  B
Eurowings                        B
Finnair                              B
Flybe                                 A
Free Bird                           B
Germania                          B
Germanwings                   B
Golden AirFlyg                 B
Go2Sky Airline                 A
Hanian Airlines                 A 
Hapay Lioyd Express        B
HOP AIRLINES             B 
Iberia                               B
Israil                                B
Japan Airlines                   B
Jet 2. com                       B
Jettime                             B
Kalmar Flyg                    B
KLM                             A
Korean Air                       B

LOT                                  A
Lufthansa                         A
Malmo Aviation                B
Mistral Air                        B
Montenegro Airlines          B
Motor Sich.                      B
Nesma Airlines                 B
Norwegian                      B
Norwegian Air Internation  B
Onur Air                            B
Pegasus                           B
Privilege Style                  B
Qantas                           B
Qatar Airways                  B
Ryanair                           B
SAS                                A
Singapore Airlines          A
SkyGreece Airlines         B
Small Planet Airlines         B
SmartLynx                           B
Sun-Air of Scandinavia     B
Swiss                                A
TAP Portugal                    A
TAROM                         A
Thai Airways                      A
Thomas Cook Airlines       A
Transavia                          B
Trade Air                          B
Transavia France           B
Travel Service                  B
Travel Service (Cz)         A
TUNISAIR EXPRESS     B
Turkish Airlines              A
United Airlines                 A
Ural Airlines                    B
US Airways                      B
UT air                               B
VLM Airlines                B
Vueling                           B
WDL Aviation                 A 
Wizz Air                          B
Yakutia                           B

Már a rendőrség is – a honlapján keresztül –
figyelmezteti a taxisokat, ne hagyjanak sem-
mit a taxiban! Napjainkban Budapesten első-
sorban a XVIII. kerületben törik fel sorban a
taxikat. A taxi aranybánya egy kocsifeltörő-
nek! 

Táblagép vagy táblagépek
(saját és céges), telefon, eset-
leg céges vagy saját okostele-
fon, GPS vagy más néven navi-
gátor, kártyalehúzó, sokaknál
számítógép, fényképezőgép, fe-
délzeti kamera.

Gyakran csak néhány percre,
de sokszor egész pihenőidő
alatt ezen eszközök bent marad-
nak a taxikban. Eldugva ugyan,
de egy „szakembernek” könnyen
megtalálható módon… 

És persze sok kollégánál kész-

pénz is marad a taxikban. Ugyanis a
taxisok félreteszik a leadót, a kocsi-
bérletet, a szervizpénzt, a tartalék-
pénzt. Nagyon helyes félretenni, mert

igazából ez a pénz
nem a taxisé, „csak ideiglenesen” van a fuva-
ros kezében. De ne a kocsiban tároljuk! Tud-
juk, ha a kocsiban van, nem veheti el az asz-
szony, de elvehetik a rossz emberek! 

Egy pillanatra se hagyjunk semmit a taxi-
ban!

Ferenczy P. Károly 

LégitárLégitársaságoksaságok
A turistaszezon kezdetével – kollégák erőteljes kérésére – közöljük, hogy a Budapestről indu-
ló légitársaságok melyik terminálról indulnak. Az érkezési terminál esetenként változhat.

Ne hagyjatok semmit a taxiban!
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