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Jól ki van szúrva velünk! Olyan fontos
szakmának minősítették a taxizást, hogy
egyenesen két pénztárgépet kell használ-
nunk! Egyik a megtett távolságot és időt is
méri, a másik meg online kapcsolatban
van az adóhatósággal. Mindkettőről szól
egy rendelet, ami nagyon szigorúan fogal-
maz: nyugtaadási kötelezettségünknek
csak ennek a szerkezetnek a
segítségével tehetünk ele-
get. Igen, mindkettővel!
Nincs kivétel, a rendeletek
hatályosak. Nyugtát adni ki-
zárólag pénztárgéppel lehet!
Nyugtát adni kizárólag taxa-
méterrel lehet!

Egy írásos NAV állásfogla-
lás szerint – amiért persze senki
nem vállalja a felelősséget, mert a végére
biggyesztette, hogy jogi erővel nem bír –,
adjuk oda az utasnak mind a kettőt. Egy
pénzügyi teljesítésért két bizonylat. Ha ezt
magunktól csinálnánk, már írhatnánk is a
fellebbezést a bírság miatt. De nem, ezt
előírták, vagy javasolják, vagy tanácsolják,
mit tudom én, mit jelent az, hogy jogi erővel
nem bír! Mindenesetre két nyugtát adunk,
de az utas úgy sem viszi el egyiket sem.
(Ennek ellenére ne felejtsük kiállítani!)

Igen ám, de máris felmerül a következő
kérdés: Melyiket kell könyvelnünk? Eddig
a taxaméter szerint jártunk el, hiszen an-
nak napi zárásaiban, összesítőiben, adó-
memóriájában tökéletesen követhető volt
a bevételünk. Ha tételesen adózunk, még
a költségeinket is egyszerű kiszámítani a
szintén memóriában őrzött kilométertel-
jesítési adatok alapján. Az adótörvények-
nek is megfelelünk, ha a taxaméterben tá-
rolt adatokkal számolunk, így fel sem me-
rülhet a bevételeltitkolás kérdése. Nem
utolsósorban ezek a taxaméterek a folya-
matos fejlesztések eredményeképpen
igen kiforott készülékek, szinte hibátlanul,
megbízhatóan működnek.

Na erre kaptunk az idén egy pénztárgé-
pet. Ami nem mér semmit, az adatokat ne-
künk kell bevinnünk. Az általa kibocsátott

nyugta információtartalma elhanyagolha-
tó, az utas mit sem tud kezdeni vele. Vi-
szont a beütött bevételek azonnal megje-
lennek az adóhatóság rendszerében: –
Nézd már, milyen jó fuvarja volt a Bélának!
– mondhatná a monitor előtt ülve Hivatal-
nok János.

Persze tudom, hogy a rendszer
nem így működik: az adatok egy hatalmas
kapacitású szerverbe érkeznek, ahonnan
majd az informatikusok különböző kigyűj-
téseket készíthetnek. Például azt, hogy a
pénztárgépek idei bevezetésével mennyit
nőtt a taxis vállalkozások bevétele, és
mennyivel több adót fizettek be. Hát azt hi-
szem, lesz meglepetés! Merthogy semmit!
Aki tehette, átment KATA-s adózásba, ott
a bevételtől független az adó. Aki maradt
átalányadózásban, vagy tételesben, annak
meg nyilván oka van: alacsony bevétel,
személyi jövedelemadó-kedvezmény
igénybevétele stb. A pénztárgép tehát egy
újabb nyűg, újabb költség és megnöveke-
dett adminisztráció, miközben az ered-
mény semmi. Vagy legyünk optimisták:
legalábbis nem sok. 

Ezek a szerkezetek ráadásul sűrűn meg-
hibásodnak, időnként el sem indulnak, he-

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:

Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.

Kiadásért felelős:
Berkó Károly

Color Pack Nyomdaipari Rt.

Felelős vezető:

Zsukk László

ISSN 1786-5328

MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1119 Bp., Vahot u. 6.

Telefon/Fax: (06 1) 280-1864
E - m a i l :

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

TARTALOM
Állami elismerés taxis 
érdekképviselőnek 4.
Taxisok kontra Budapest közút 4.
A tökéletes taxi 7.
Mikor és kinek fizessünk? 8.
Forgalmirend-változások 10.
Átépítik a repülőtéri gyorsforgalmi 
utat 13.
Igényes megoldás 2. 13.
Itt a tavasz! 13.
Fizetés helyett pisztollyal 
fenyegetőzött 14.
Milyen idős gumit vásároljunk? 14.
Erkölcsi bizonyítvány soron kívül 14.
BTI-Taxicentrum hírek 15.
Taxisok kérései, közlekedésszervezők
válaszai 16.
Szigorú korlátozások a katalánoknál 17.
Lehetne... 18.
A Corvin sétány számozásáról 18.
Toronyházi gondolatok 19.
Választás után a BKIK 20.
Néhány taxi-vizsgakérdés nem korrekt 25.
Még mindig a térfigyelő kamerákról 26.
Közterületi kamerák 27.
Iparűzési adó 28.
Hosszabb menetidővel kell számolni 28.
Tudod vagy tippelsz? 31.
Duplájára nőtt a CNG-felhasználás
Magyarországon 32.
Tisztelt Kollégák! 32.
Egyiptomban jártam, taxisokat 
láttam... 34.
Légitársaságok – terminálok 36.
10 éve történt, 20 éve történt 36.

Havi aforizma 

Tudni, mi a helyes, és nem azt cselekedni, a

legrosszabb fajta gyávaság.       Konfuciusz
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Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor,  2017. 04. 10-
én hatályos állapotot tükrözik. Nem
zárható ki azonban hogy a lap megje-
lenéséig ezek bármelyike kiegészítés-
re, módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról azon-
nal hírt adunk weboldalunkon (taxisok-
vilaga.hu), illetve a Taxisok Világa face-
book profilján.

Taxióra, vagy pénztárgép

Melyiket könyveljem?
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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…
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tekig a szervizben pihennek, a taxis pedig
a semmire sem jó kézi nyugtákkal kínlódik,
miközben ott a hivatalos, ellenőrzött, szé-
les adattartalommal bíró taxaméter-nyugta.
De az nem felel már meg…

Térjünk most vissza a címben feltett kér-
désre: melyiket könyveljem? Ideális eset-
ben a pénztárgépben és a taxaméterben
lévő összegek megegyeznek. Kevésbé
ideális, de még elfogadott esetben a

pénztárgépben van a több, hiszen abba az
esetleges borravalót is beüthetjük. (A
NAV állásfoglalása szerint a bevételszerző
tevékenységgel kapcsolatban kapott bor-
ravaló a vállalkozás bevétele.) Logikus len-
ne tehát, hogy a pénztárgép adatait fogad-
juk el. Feltéve, ha nem lenne a rengeteg
meghibásodás, feltéve ha a véletlenül be-
ütött tételeket sztornózni tudnánk, és eze-
ket a sztornó tételeket levonná az összesí-

tésből (nem vonja), továbbá ha egyértel-
mű lenne, hogy a pénztárgép alapján kell
könyvelni és nem a taxaméter alapján.
Ilyen egyértelmű szabály viszont nincs, a
jelenlegi állás alapján mindkét készülék
által mutatott összegeket be kellene valla-
nunk. Így aztán „papíron” megduplázódna
a bruttó bevételünk. Ami nyilvánvalóan egy
nettó marhaság…

-oli-

4

Nemzeti ünnepünk, március
15. alkalmából, a közlekedés
érdekében végzett magas
színvonalú eredményes mun-
ka elismeréseként állami ki-
tüntetést vehetett át dr. Sesz-
ták Miklós miniszter úrtól Me-
tál Zoltán, az Országos Taxis
Szövetség elnöke.

A közlekedésért érdem-
érem-hez szerkesztőségünk
gratulál a kitüntetettnek!  

Taxisok Világa 
szerkesztőség

Állami elismerés taxis
érdekképviselőnek

II. Lövőház utca

Korábban ígéretet kaptunk arra, hogy kialakítanak egy taxiállomást
a két bevásárlóközpont között. Továbbra is várjuk a taxiállomás ki-
alakítás’t. 
A jelzett helyszínen taxiállomás-létesítés feltételeinek vizsgálata fo-
lyamatban van.

XVI. Jókai utca 2. 

Eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla a drosztról. Kérjük visszahelyezni
eredeti helyzetébe. 
A taxiállomás működtetését megszüntettük, mert a kerületi Önkor-
mányzat a továbbiakban már nem járult hozzá a közterület használa-
tához. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

II. Lövőház utca: Itt kellene
valahol egy taxiállomás

XVI. Jókai utca: Eltűnt a Taxiállomás jelzőtábla
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X. Halom utca 

Itt is megszűnt a taxiállomás. Kérjük vissza a drosztot. 
A taxiállomás működtetését megszüntettük, mert a kerületi Önkor-
mányzat a továbbiakban már nem járult hozzá a közterület haszná-
latához. 

VII. Klauzál tér 

Decemberben a „Karácsonyi vásár” miatt áthelyezték a TAXIÁLLO-
MÁS jelzőtáblát a tér másik pontjára. A vásár lassan három (!) hó-
napja véget ért, kérjük a jelzőtáblát visszahelyezni eredeti helyére. 
Intézkedtünk az ideiglenes forgalomtechnika kivitelezőjénél az ere-
deti állapot visszaállítása érdekében. 

X. Halom utca: Itt is megszűnt a droszt

VII. Klauzál tér: Megígérték az
állomás visszahelyezését, de
eddig ez nem történt meg

WOODY ALLEN MONDTA:

– A feleségem és én 20 évig boldo-
gan éltünk. Aztán találkoztunk...

* * *
– Gyönyörû gyerekeink vannak.

Szerencsére a feleségem megcsalt...
* * *

– A feleségem a nászéjszakánkig
félt a sötétben. Aztán meglátott en-
gem ruha nélkül. Azóta világosban
is fél.
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A kérdés megválaszolását
mostantól nagyban segíti
a FŐGÁZ CNG online kalkulátora!

A www.fogazcng.hu oldalon található kalkulátor
a CNG gépjárművek használatával elérhető
megtakarítást számolja ki a hagyományos dízel
és benzines gépjárművekhez képest. Segítsé-
gével átfogó képet kaphatunk a gépjárművek
teljes élettartama alatti megtakarításra vonatko-
zóan is. Talán nem meglepő, hogy a CNG-vel
hajtott gépjárművek megtérülése a nagyobb
futásteljesítmények mellett igazán jelentős.

Ellenőrizze kiadásait,
döntsön okosan gépjármű vásárlásakor,
válassza a CNG-t!

 

www.facebook.com/fogazcng X. ker., Kőbányai út 55. (Kőbányai út, Mázsa utca kereszteződése)
XI. ker., Budaörsi út 126. (M1/M7 kivezetés)

Átlagos napi futásteljesítmény (km/gépjármű)

Gépjármű használata egy héten (nap)

Gépjármű átlagos fogyasztása (l/100 km)

Üzemanyag ár (Ft/l)

Gépjármű várható üzembentartási ideje (év)

CNG

CNG gépjármű átlagos fogyasztása (kg/100 km)

CNG üzemanyag ár (Ft/kg)

Flotta/gépjármű megtakarítás CNG gépjármű
használata esetén a futamidő alatt (Ft) 

Flotta/gépjármű megtakarítás
CNG-s gépjárművek esetén évente (Ft) 

Gépjármű fogyasztásának költsége (Ft/km)

Gépjármű fogyasztásának költsége CNG-vel (Ft/km)

Dízel                 Benzin

170

6

7

356

6

5,2

345

2 161 314

360 219

24,92

17,94

CNG kalkulátor

Mennyit takaríthat meg CNG-vel?

A megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak vagy
ajánlattétel részének, nem teljeskörűek! Kérjük, keresse fel a www.fogazcng.hu oldalt!
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tekig a szervizben pihennek, a taxis pedig
a semmire sem jó kézi nyugtákkal kínlódik,
miközben ott a hivatalos, ellenőrzött, szé-
les adattartalommal bíró taxaméter-nyugta.
De az nem felel már meg…

Térjünk most vissza a címben feltett kér-
désre: melyiket könyveljem? Ideális eset-
ben a pénztárgépben és a taxaméterben
lévő összegek megegyeznek. Kevésbé
ideális, de még elfogadott esetben a

pénztárgépben van a több, hiszen abba az
esetleges borravalót is beüthetjük. (A
NAV állásfoglalása szerint a bevételszerző
tevékenységgel kapcsolatban kapott bor-
ravaló a vállalkozás bevétele.) Logikus len-
ne tehát, hogy a pénztárgép adatait fogad-
juk el. Feltéve, ha nem lenne a rengeteg
meghibásodás, feltéve ha a véletlenül be-
ütött tételeket sztornózni tudnánk, és eze-
ket a sztornó tételeket levonná az összesí-

tésből (nem vonja), továbbá ha egyértel-
mű lenne, hogy a pénztárgép alapján kell
könyvelni és nem a taxaméter alapján.
Ilyen egyértelmű szabály viszont nincs, a
jelenlegi állás alapján mindkét készülék
által mutatott összegeket be kellene valla-
nunk. Így aztán „papíron” megduplázódna
a bruttó bevételünk. Ami nyilvánvalóan egy
nettó marhaság…

-oli-
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Nemzeti ünnepünk, március
15. alkalmából, a közlekedés
érdekében végzett magas
színvonalú eredményes mun-
ka elismeréseként állami ki-
tüntetést vehetett át dr. Sesz-
ták Miklós miniszter úrtól Me-
tál Zoltán, az Országos Taxis
Szövetség elnöke.

A közlekedésért érdem-
érem-hez szerkesztőségünk
gratulál a kitüntetettnek!  

Taxisok Világa 
szerkesztőség

Állami elismerés taxis
érdekképviselőnek

II. Lövőház utca

Korábban ígéretet kaptunk arra, hogy kialakítanak egy taxiállomást
a két bevásárlóközpont között. Továbbra is várjuk a taxiállomás ki-
alakítás’t. 
A jelzett helyszínen taxiállomás-létesítés feltételeinek vizsgálata fo-
lyamatban van.

XVI. Jókai utca 2. 

Eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla a drosztról. Kérjük visszahelyezni
eredeti helyzetébe. 
A taxiállomás működtetését megszüntettük, mert a kerületi Önkor-
mányzat a továbbiakban már nem járult hozzá a közterület használa-
tához. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

II. Lövőház utca: Itt kellene
valahol egy taxiállomás

XVI. Jókai utca: Eltűnt a Taxiállomás jelzőtábla
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X. Halom utca 
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A taxiállomás működtetését megszüntettük, mert a kerületi Önkor-
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latához. 
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Decemberben a „Karácsonyi vásár” miatt áthelyezték a TAXIÁLLO-
MÁS jelzőtáblát a tér másik pontjára. A vásár lassan három (!) hó-
napja véget ért, kérjük a jelzőtáblát visszahelyezni eredeti helyére. 
Intézkedtünk az ideiglenes forgalomtechnika kivitelezőjénél az ere-
deti állapot visszaállítása érdekében. 
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állomás visszahelyezését, de
eddig ez nem történt meg
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– A feleségem és én 20 évig boldo-
gan éltünk. Aztán találkoztunk...

* * *
– Gyönyörû gyerekeink vannak.

Szerencsére a feleségem megcsalt...
* * *

– A feleségem a nászéjszakánkig
félt a sötétben. Aztán meglátott en-
gem ruha nélkül. Azóta világosban
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XV. Ázsia Center 

Rendszeresen állnak taxik a bevásárlóközpont előtt a parkoló-
ban, még egy TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát is kihelyeztek. Jó lenne
kialakítani egy hivatalos taxiállomást. 
A terület magánterület, nincs a fővárosi taxiállomás-hálózatban.
Intézkedési lehetőségünk sincs. 
I. Dózsa György tér

Forgalomszervezési okok miatt a taxiállomás „átköltözött” az At-
tila útról a Dózsa György tér másik pontjára. Ott viszont nincse-
nek TAXIÁLLOMÁS útburkolati jelek, ezért állandóan civil autók
állnak a droszton. Kérjük az útburkolati jeleket felfesteni.
A burkolatjel létesítését megrendeltük, a kivitelezés az időjárás
függvényében történik. 

XI. Etele út 10. 

Új taxiállomást alakítottak ki, köszönet érte. Azonban a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát – érthetetlen módon – a droszt végére tet-

ték ki. Kérjük áthelyezni a jelzőtáblát a taxiállomás elejére. 
Ideiglenes taxiállomásnak volt csak kijelölve, míg a XI. kerületi,
Fehérvári út 97.-nél a felszíni munkák tartanak. 

WOODY ALLEN MONDTA:

Egyik nap azt mondja a feleségem, vigyem le a szeme-
tet. Mondtam neki: 

– Te fõzted, hát te is tüntesd el!
* * *

Egyik nap felhívtam a feleségem. Azt mondtam neki: –
Drágám, eszembe  jutottál és egészen begerjedtem. 

Azt kérdezte erre: – Ki beszél?
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Ázsia Center: Jó lenne ide
egy hivatalos droszt

XI. Fehérvári út: Végleges helyére költözött
a taxiállomás a Fehérvári út 79. elé

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:57  Page 15

Taxi 48o 2013 dec.indd   14 12/11/13   6:42 PM

Szórakozó
hely

Étterem

Cég

Irodaház

Szálloda

2014 a        éve2014 a        éve

Étte
rem

Szálloda

Irodaház

Cég

Cég

Cég

S
zó

ra
ko

zó
he

ly

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
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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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Összetéveszthetetlen karakter, egyszerûség, funkcionalitás és
mindez ötvözve a kiváló ár-érték aránnyal. Ezek azok a tulaj-
donságok, amelyek az új Tipo szedánt, illetve az ötajtós és

kombi változatát egyaránt sikeressé tették és hozzájárultak,
hogy a Fiat modellcsaládja az Autobest nagy presztízsû sza-
vazásán elnyerje a „2016 legjobb vétele” címet. És a Fiat új
modellje azt is be tudja bizonyítani, hogy taxinak sem utolsó.

A Tipo modellcsalád a kombi megjelenésével vált teljessé 2016
végén. Az azonos alapra építkezõ,
mégis három különbözõ karakterû
modell számos adottságában meg-
egyezik. Utasterükben kényelmesen
helyet foglalhat öt megtermett, akár
188 centiméteres utas, az elsõ és a
hátsó ülések ergonomikus kialakítá-
sa révén egy hosszabb utazás sem
fárasztó. A lábtér is a kategória leg-
nagyobbjai közé tartozik: az elsõ
ülés pereme és az utas sarka között
1070 milliméter a távolság; a hátsó
ülésen ugyanez az érték 934 milli-
méter, amihez hasonló méretekkel
rendszerint nagyobb autókban talál-
kozhatunk. De a komfortos utazást
szolgálja az is, hogy a hátsó közép-
sõ ülést is teljes értékû férõhelyként
alakították ki a tervezõk, így a lábtér
itt is elég nagy felnõttek számára.

Az utazás élménnyé változtatásához
hozzájárul az ergonomikus üléshely-

zet és a remek kilátást biztosító, új mû-
szerfal. Különösen a vezetõi üléspozí-
ció terén nyújt kiemelkedõt a Fiat Tipo.

A kormánykerék állásszöge biztonsá-
got sugall, az ergonomikusan elren-
dezett kezelõszervek, így a klímabe-

rendezés, a rádió és a többi kezelõfelület révén a vezetõnek
egy pillanatra sem kell levennie a tekintetét az útról.

Az utazók kényelmét szolgálja, hogy a Tipo modellcsalád
összes tagjának fedélzetén a legkülönfélébb formájú és mére-
tû, összesen nem kevesebb mint 12 liternyi tárolórekeszt alakí-
tottak ki. Ezekhez a vezetõ és az utas egyaránt könnyen hoz-
záférhet, így nem gond többé az okostelefonok, palackok,

pénzérmék és hasonló személyes tárgyak elhelyezése.
Ezen túlmenõen a váltókar elõtt aljzatok szolgálnak a
hordozható zenei lejátszók csatlakoztatására.

Az ötajtós változat 440, a kombi 550 literes csomag-
terével a Tipo kategóriája egyik legtágasabb rakodó-
helyét kínálja. De, hogy valóban a legjobb vétel le-
gyen, a konfigurálható „Magic Cargo” csomagtér-
elemek beépítésével a Fiat garantálja a praktikus és
rugalmas használhatóságot is. A csomagtartó padlója
két szinten helyezhetõ el, ezáltal szabályozható a rak-
tér magassága. A két kiemelhetõ oldalfal pedig vá-
lasztási lehetõséget kínál: szállíthatunk apró tárgya-
kat, vagy teljes egészében kihasználhatjuk a csomag-
tartó szélességét. A pillanatnyi igények szerint alakít-
ható tágas és könnyen pakolható csomagtér a családi
és szabadidõs tevékenységekhez éppen úgy tökélete-
sen megfelel, mint ahogy eleget tesz a munkavégzés-
sel járó követelményeknek is. 

Az osztottan is dönthetõ hátsó ülések lehajtva egybe-
függõ padlót eredményeznek. Az egységes, egyetlen síkot al-
kotó, szintkülönbség nélküli rakodófelület megkönnyíti a pa-
kolást. A csomagtér teljes hosszúsága meghaladja a 180 cen-
timétert, így alkalmas akár kerékpárok, sílécek, babakocsik,
vagy bõröndök szállítására is.

Sárga Tipo

A tökéletes taxi
Minden és mindenki kényelmesen elfér, a volán
mellõl egy hosszú nap után sem fáradtan szállunk
ki, és mindez még sokba sem kerül. Az új Tipo mo-
dellcsalád piaci bevezetésével tökéletes megoldást
kínál a személyszállító vállalkozóknak a Fiat.
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XV. Ázsia Center 

Rendszeresen állnak taxik a bevásárlóközpont előtt a parkoló-
ban, még egy TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát is kihelyeztek. Jó lenne
kialakítani egy hivatalos taxiállomást. 
A terület magánterület, nincs a fővárosi taxiállomás-hálózatban.
Intézkedési lehetőségünk sincs. 
I. Dózsa György tér

Forgalomszervezési okok miatt a taxiállomás „átköltözött” az At-
tila útról a Dózsa György tér másik pontjára. Ott viszont nincse-
nek TAXIÁLLOMÁS útburkolati jelek, ezért állandóan civil autók
állnak a droszton. Kérjük az útburkolati jeleket felfesteni.
A burkolatjel létesítését megrendeltük, a kivitelezés az időjárás
függvényében történik. 

XI. Etele út 10. 

Új taxiállomást alakítottak ki, köszönet érte. Azonban a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát – érthetetlen módon – a droszt végére tet-

ték ki. Kérjük áthelyezni a jelzőtáblát a taxiállomás elejére. 
Ideiglenes taxiállomásnak volt csak kijelölve, míg a XI. kerületi,
Fehérvári út 97.-nél a felszíni munkák tartanak. 

WOODY ALLEN MONDTA:

Egyik nap azt mondja a feleségem, vigyem le a szeme-
tet. Mondtam neki: 

– Te fõzted, hát te is tüntesd el!
* * *

Egyik nap felhívtam a feleségem. Azt mondtam neki: –
Drágám, eszembe  jutottál és egészen begerjedtem. 

Azt kérdezte erre: – Ki beszél?

6

Ázsia Center: Jó lenne ide
egy hivatalos droszt

XI. Fehérvári út: Végleges helyére költözött
a taxiállomás a Fehérvári út 79. elé

I. Dózsa György tér: Nem festették fel
a Taxiállomás útburkolati jeleket
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A Fiat számos ötletes megol-
dással igyekszik a Tipo család
minden utasa számára a lehetõ
legélvezetesebbé tenni a fedél-
zeten töltött idõt. Ennek jegyé-
ben, kiviteltõl függetlenül vala-
mennyi Tipo gazdag alapfel-
szereltséget kínál. A kombi
Lounge verzióján az alapcso-
mag része az innovatív
Uconnect 7" HD LIVE rendszer,
amelynek nagy felbontású,
hétcolos érintõképernyõje a
táblagépekhez hasonlóan fo-
gadja a többujjas parancsokat.
A legújabb generációs rend-
szer Bluetooth mobiltelefon-
kihangosítást, audio streaming funkciót, szöveges üzenet fel-
olvasást és hangfelismerést, AUX és USB-csatlakozókat, iPod-
integrációt, valamint a kormánykeréken elhelyezett kezelõ-
szerveket tartalmaz. De a Tipo igény esetén tolatókamerával és
az új TomTom 3D Touch mûholdas navigációs berendezéssel is
rendelhetõ. A biztonsági csomag részeként pedig ütközés-

megelõzõ rendszer is elérhetõ,
mely 30 km/h felett városban és
autópályán is nagy segítség le-
het a ráfutásos vagy egyéb bal-
esetek elkerülésében.

Fontos szerepet kaptak a fejlesz-
tés során az Euro6-os besorolá-
sú motorok. A Tipo család
mindhárom tagja az európai pi-
acra tervezett három, eltérõ tel-
jesítményû benzines és két dízel
motorváltozattal rendelhetõ. A
benzines választékban elérhetõ
a 95 lóerõs 1,4 literes 16 szele-
pes, a 120 lóerõs 1,4-es T-Jet,
valamint a 110 lóerõs 1,6 literes

E-TorQ motor. Az 1,4 literes 120 lóerõs motor LPG változaban
is kérhetõ. A kínálatot a 95 lóerõs 1,3-as Multijet II és a 120 ló-
erõs 1,6-os Multijet II dízelmotor teszi teljessé. Az 1,6-os ben-
zin- és dízelmotorokhoz pedig automata váltó is elérhetõ. 

-x- 
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Kötelező haladási irány megszegése miatt a
fővárosban csak március hónapban 843
esetben szabtak ki 50 ezer forintos bírságot.
Ennek jelentős részénél azonban a közte-
rület-felügyelet munkatársai nem vol-
tak jelen, „csupán” a kamerák fel-
vételei alapján döntöttek a
szankcionálásról. Ez pedig
szabálytalan! A közterület-
felügyelő jogkörei közé tar-
tozik a megállítás, az iga-
zoltatás és a bírságolás jo-
ga, de nem minősül ható-
ságnak, így eljárás-lefoly-
tatási jogköre sincs, ebből
az is következik, hogy a
megbírságolt személy nem
is vitathatja a szabálysértés
elkövetését. A közterület-fel-
ügyeletről szóló törvény értelmé-
ben nincs helye mérlegelésnek és
méltányosságnak, így ha a felügyelet ki-
szabta a bírságot, azt elvileg be kell fizetni, és
nincs is jogorvoslati lehetőség. 

Ha viszont valaki mégsem fizeti be a bírsá-
got, akkor a közterület-felügyelet eljárást
kezdeményez a rendőrségen, amely meg-
próbálja felderíteni, hogy az adott pillanat-
ban ki vezette a gépjárművet. Tehát a köz-
ponti közlekedési nyilvántartás, és az objek-
tív felelősség alapján nem lehet az üzemelte-
tőt megbüntetni.

A jogvita közepette az Országos Rendőr-
főkapitányság (ORFK) is közzé tette állás-
foglalását, miszerint: tekintettel arra, hogy a
közterület-felügyelet által használt kamerák
nem felelnek meg a külön jogszabály által tá-
masztott követelményeknek, a felvett jármű

üzembentartójának objektív felelőssége
alapján történő bírságszabás kizárt.

Csak hogy mindenki számára egyértelmű
legyen: a rendőrség által

használt kameráknak
szigorú előírásoknak

kell megfelelniük.
Úgymint a felvé-

teleknek meg-
másíthatatlan-
nak kell lenni-
ük, meghatá-
rozott időn
belül a rend-
őrség meg-
h a t á r o z o t t

szerverére kell
kerülniük, csak

a készülék meg-
bontásával lehet

hozzáférni az adatok-
hoz, a törlés is csak bizo-

nyos követelmények esetén lehet-
séges, de azt a műszer kezelője – a kamerát
használó rendőr –, nem tudja elvégezni.

A legtöbb autós tudja, hogy a sebesség-
mérő műszerek, lakott területen belül – ahol
50 km/óra a megengedett – általában 67-69
km/órára vannak beállítva. Aki ettől gyorsab-
ban hajt, azt rögzíti és alapesetben jön is a
30 ezer forintos gyorshajtás. Ezeknek a mű-
szereknek 3 km/óra a hitelesítési pontatlan-
sága, ezért állítják minimum 67 km/órára a
kamerát. Ekkor teljesen mindegy, ki vezette
az adott gépjárművet, az objektív felelősség
alapján már megy is a határozat és a bírság.
Ha azonban úgynevezett megállító járőr is
részt vesz az akcióban, úgy akár már 55

km/órától is bírságolhatnak a helyszínen.
Ott a rendőr megállapítja, ki vezette a jármű-
vet, és vele szemben járnak el. Amennyiben
a sofőr vitatja az intézkedés jogszerűségét, a
szabálysértés tényét, úgy a járőr feljelenti a
vezetőt és a szabálysértési hatóság folytatja
a továbbiakban az ügyét. Tehát érdemes
odafigyelni a sebességhatárok betartására
így is.

A közterület-felügyelők esetében is – en-
nek analógiájára –, a felügyelőnek a helyszí-
nen meg kell állapítania a szabálysértő sze-
mélyét, vele szemben intézkedhet, illetve ha
a szabályszegő nincs a helyszínen, mert
mondjuk, tilosban parkol, és távol van, úgy
hitelesített készülékkel kell rögzíteni a sza-
bálysértés tényét. A felvételen látszódnia kell
azonosíthatóan a helyszínnek, a dátumnak,
óra, percre, ezt pedig csak akkor lehetsé-
ges, ha a közterület-felügyelő a helyszínen
tartózkodik.

Száz szónak is egy a vége: aki a kirótt bír-
ságot befizeti, az ezzel elismeri a szabálysér-
tés tényét. Ügyében fellebbezésnek helye
nincs, további jogorvoslattal nem élhet. Ér-
demes alaposan elolvasni, hogy a megka-
pott határozatban mi szerepel, s amennyi-
ben fizetési felszólítás érkezik, akkor nem
kell rohanni a postára, érdemesebb kivárni a
rendőrségi eljárást még akkor is, ha maga az
okirat a rendőrségtől érkezik. Ugyanis, ha az
eljáró hatóság nem tudja kétséget kizáróan
megállapítani az elkövető személyét – már-
pedig egy kameraképről ez nem lehetséges
–, akkor a rendőrség az eljárást meg fogja
szüntetni. 

A KRESZ szabályait mindenkinek be kell
tartani, de az eljáró hatóságok sem bírságol-
hatnak kényük-kedvük szerint! A szabálykö-
vető magatartás mellett éljünk a gyanúperrel
és legyünk figyelmesek a bírságolással
együtt járó határozatokkal szemben is.

k.z.t. 

Közterületi kameraháború

Mikor és kinek fizessünk?

A z
elmúlt hetek a ka-

meraháborútól hangosak.
Nem tudni mely kamerák felvé-

telei alapján lehet az objektív fele-
lősség elvét alkalmazni és akkor is bír-

ságolni, ha a szabálysértőt nem érték
tetten. A közterület-felügyelet által üze-
meltetett képrögzítők viszont nem felel-
nek meg a jogszabályi feltételeknek, így
azok adatai alapján csak akkor lehet
büntetni, ha a vétkes személyt a hely-

színen azonosították. Kérdés,
mely felszólításnak tegyünk

eleget és melynek
nem!
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A Fiat számos ötletes megol-
dással igyekszik a Tipo család
minden utasa számára a lehetõ
legélvezetesebbé tenni a fedél-
zeten töltött idõt. Ennek jegyé-
ben, kiviteltõl függetlenül vala-
mennyi Tipo gazdag alapfel-
szereltséget kínál. A kombi
Lounge verzióján az alapcso-
mag része az innovatív
Uconnect 7" HD LIVE rendszer,
amelynek nagy felbontású,
hétcolos érintõképernyõje a
táblagépekhez hasonlóan fo-
gadja a többujjas parancsokat.
A legújabb generációs rend-
szer Bluetooth mobiltelefon-
kihangosítást, audio streaming funkciót, szöveges üzenet fel-
olvasást és hangfelismerést, AUX és USB-csatlakozókat, iPod-
integrációt, valamint a kormánykeréken elhelyezett kezelõ-
szerveket tartalmaz. De a Tipo igény esetén tolatókamerával és
az új TomTom 3D Touch mûholdas navigációs berendezéssel is
rendelhetõ. A biztonsági csomag részeként pedig ütközés-

megelõzõ rendszer is elérhetõ,
mely 30 km/h felett városban és
autópályán is nagy segítség le-
het a ráfutásos vagy egyéb bal-
esetek elkerülésében.

Fontos szerepet kaptak a fejlesz-
tés során az Euro6-os besorolá-
sú motorok. A Tipo család
mindhárom tagja az európai pi-
acra tervezett három, eltérõ tel-
jesítményû benzines és két dízel
motorváltozattal rendelhetõ. A
benzines választékban elérhetõ
a 95 lóerõs 1,4 literes 16 szele-
pes, a 120 lóerõs 1,4-es T-Jet,
valamint a 110 lóerõs 1,6 literes

E-TorQ motor. Az 1,4 literes 120 lóerõs motor LPG változaban
is kérhetõ. A kínálatot a 95 lóerõs 1,3-as Multijet II és a 120 ló-
erõs 1,6-os Multijet II dízelmotor teszi teljessé. Az 1,6-os ben-
zin- és dízelmotorokhoz pedig automata váltó is elérhetõ. 

-x- 
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Kötelező haladási irány megszegése miatt a
fővárosban csak március hónapban 843
esetben szabtak ki 50 ezer forintos bírságot.
Ennek jelentős részénél azonban a közte-
rület-felügyelet munkatársai nem vol-
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kerülniük, csak

a készülék meg-
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Ha azonban úgynevezett megállító járőr is
részt vesz az akcióban, úgy akár már 55

km/órától is bírságolhatnak a helyszínen.
Ott a rendőr megállapítja, ki vezette a jármű-
vet, és vele szemben járnak el. Amennyiben
a sofőr vitatja az intézkedés jogszerűségét, a
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így is.
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a szabályszegő nincs a helyszínen, mert
mondjuk, tilosban parkol, és távol van, úgy
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eljáró hatóság nem tudja kétséget kizáróan
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szüntetni. 

A KRESZ szabályait mindenkinek be kell
tartani, de az eljáró hatóságok sem bírságol-
hatnak kényük-kedvük szerint! A szabálykö-
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együtt járó határozatokkal szemben is.
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III. Bécsi út 134. 
Kifelé haladva, megtiltották a korábban engedélyezett balra ka-
nyarodást a Praktiker parkolójába. Figyeljünk a tilalomra, mert a
helyi közterület-felügyelet járőrei rendszeresen ott állnak és
büntetik a szabálytalankodó autóvezetőket.  
III. Váradi utca 

A sorozatos balesetek miatt több utcát levédtek a Vörösvári út –
Bogdáni  út  – Szentendrei út háromszögben. Kétszeresen is
óvatosan vezessünk! Vigyázzunk azokra, akik a régi forgalmi
rend alapján közlekednek, de azoktól is „féljünk”, akik tudnak az
új forgalmi rendről és „ezerrel” érvényesítik elsőbbségüket… 
VIII. Illés utca

Újabb útszakaszt, ezúttal a budapesti, józsefvárosi, VIII. kerületi
Illés utcát táblázták le „mackósajtokkal”, megszüntetve ezzel
három (Tömő utca, Dugonics utca, Kőris utca) életveszélyes
„jobbkezes” sarkot. Legjobb lenne – mint Amerikában – min-
den utcát letáblázni! Ott vagy ennek van elsőbbsége, vagy an-
nak. Semmi jobbkéz! Egy kivétel van a lakóparkokban, az üdü-
lőterületeken, az úgynevezett „4 WAY STOP” kereszteződések,
ott mindenkinek (!) „STOP- táblája” van, mindenkinek meg kell
állnia. Az indulhat elsőként, aki először érkezett a csomópont-
hoz.  

IX. Soroksári út - Ipar utca sarok 

Éveken keresztül hiába kértük, hogy engedélyezzék a visszafor-
dulást, most megengedték. Így Budáról érkezve könnyebben le-
het megközelíteni – például – a Soroksári út elején lévő szállo-
dát, illetve az ugyanott lévő taxiállomást.  
XI. Bocskai út  – Zsombolyai utca sarok

Elkészült végre a Bocskai út felújítása. Az új parkolók kialakítá-
sa mellett egy dologról kell még beszámolni: befelé haladva en-
gedélyezték a visszafordulást az autópálya felé. 

WOODY ALLEN
MONDTA:

– Ez egy szerencsétlen
nap... Felkeltem reggel, fog-
tam az inget, leszakadt róla
egy gomb. Fogtam a táská-
mat, leszakadt a füle. Most
félek kimenni a wc-re...

* * *
– Mondtam az orvosnak,

hogy engem mindenki utál.
Azt mondta, ne legyek  ne-
vetséges, még nem is talál-
koztam mindenkivel.

* * *
– Amikor gyerek voltam, a

szüleim sokszor költöztek.
De én mindig  megtaláltam
õket.

* * *
Elmentem az orvoshoz, és

elpanaszoltam neki: – Dok-
tor úr, minden reggel, ami-
kor felkelek, és a tükörbe
nézek, hirtelen elfog a há-
nyinger. Ön szerint mi ba-
jom? Az orvos így válaszolt:
– Azt nem tudom, de úgy
tûnik, a látása tökéletes.

10

III. Váradi utca: El-
sőbbséget kapott
a keresztutcákkal
szemben

VIII. Illés utca: Egy jobbke-
zes utcával kevesebb

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

IX. Soroksári út: Engedélyez-
ték azt, amit évek óta kértünk

XI. Bocskai út: Visszafordulha-
tunk a jelzőlámpás csomópont-
ban a Zsombolyai utcánál
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Megint megígérték

Átépítik a repülőtéri
gyorsforgalmi utat 

A főváros közlekedési vezetői megint megígérték – sokadszorra
–, hogy átépítik a repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, többek
között elbontják az út melletti vaskorlátokat. Az előkészületek
megtörténtek, néhány éjszaka le is zárták az útvonalat, hogy
megállapítsák, milyen állapotban van az útszakasz. Ugyanis az
elmúlt évtizedekben a középső útfelületet – érthető okokból –
újra és újra leaszfaltozták, de a szélső útpályán minden maradt
a régiben.

Így a középső és szélső útpálya között jelentős a szintkülönb-
ség, nagy munka lesz a hat sávot egy szintre hozni. Miután a fő-
városaik egy része az olimpia ellen szavazott, felröppentek a hí-
rek, hogy a Kormányzat más támogatást is megvon a Fővárostól,
így elmarad – többek között – a gyorsforgalmi út átépítése is.
Reméljük, ez csak rosszindulatú pletyka és nemsokára tényleg
elbúcsúzunk a vasszörnyektől. 

Juhász Péter
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Igényes megoldás 2. 
Legutóbb beszámoltam arról a kollégáról, aki „igényes”
megoldással, nylon zacskóba tekerte a csonka ablaktörlő
kart, hogy ne karcolja össze a hátsó szélvédőt, ablaktörlő
hiányában. Az írás megjelenését követően többen is figyel-
meztettek – köztük maga az érintett kolléga is –, hogy 

bizony alaposan mellényúltam! 
Ugyanis ez esetben tényleg igényes megoldásról van

szó!
Sőt, kétszeresen is igényes megoldásról beszélhetünk.

Igényes ugyanis a taxis kolléga, mert jár mosásra, tisztán
tartja munkaeszközét, és bizony nagyon igényes a mosást
végző IMO is. Ők ugyanis a kombi autók hátsó szélvédőjét
úgy védik a mosás alatt, hogy egy zacskóba bújtatják az ab-
laktörlő lapátot. 

Elmentem egy IMO mosóba, és bizony a hír igaz! Ugyan
nem minden kombi autó hátsó ablaktörlőjére tesznek védő
zacskót, csak azokra, amelyet féltenek egy esetleges sérü-
léstől… 

Mentségemre szolgáljon, nem járok külső gépi mosóba.
Amikor feltették a sárga fóliát a taximra, nekem azt mond-
ták, ne menjek gépi mosásra, mert árt a fóliának. Úgy lát-
szik, egy másik fóliázó nem osztja ezt az álláspontot, mert
engedélyezi a gépi mosást. 

Mindenesetre az írásért ezúton elnézést kérek a kollégá-
tól a magam, és a szerkesztőség nevében. Remélem, így
szent a béke közöttünk!

Tóth Tibor

Tanácstalan turistabusz az aluljáró előtt
2017. március 20-án, 14 órakor. Aztán márci-
us 22-én 12 órakor egy kamion szorult be…

Ismét változott a fővárosi taxirendelet

Ezúttal csak egy kicsit…
A 31/2013. (IV. hó 18.) Főv. Kgy.-rendelet legutóbbi változtatása során
a 2. mellékletben előírtak változtak. Ez a melléklet szabályozza a taxi-
gépkocsik külső megjelenését, az itt található látványelemeket. Mielőtt
még a szívedhez kapnál, hogy már megint mit kell átmatricázni, meg-
nyugtatásul közlöm, hogy a változás csak egy taxitársaságra vonatkozik
(?).  Információink szerint a Főtaxiról van szó. A vonatkozó szöveg 
(a változást kiemeltem):

2. melléklet 7. pont: Opcionális elemek … g) Kocsi orra:
„Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi, kivéve a 2017.

évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság Szervező Bizottsága által jóváhagyott, a Világ-
bajnokságot népszerűsítő, hirdetésnek nem minősülő matricá-
kat a Világbajnokság hivatalos szállító partnerének taxi-gépjár-
művein.”

A módosítás időbeli hatállyal jelent meg, október elsejétől visszaáll
az eredeti szabály.

Jól megy a közterület-felügyelőknek

Itt a tavasz!
Amúgy a járművek „két kerékkel” álltak a „járdára”, mindegy 20 (!)
centimétert elfoglalva belőle. A „járda” egy kavicsokkal felszórt járda-
sziget, amelyet a gyalogosok fizikailag sem tudnak/tudnának használ-
ni. A járművek félreállnak, senkit sem zavarnak. Csak a közterület-fel-
ügyelőket. Hiába, kell a pénz!

A pénz nagy úr! De mikor jönnek a taxiállomásokra, abban nincs
pénz? 

Horváth András
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Juhász Péter
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F e g y v e r n e k
látszó tárggyal
fe ny e g e te t t
meg egy taxist
2017. március
16-án este
egy fővárosi
férfi, aki so-
kallta a fuvar-
díjat – derül ki
a rendőrség
közleményéből. A police.hu híre alapján a
sofőr egy újbudai családi ház elé vitte 59
éves utasát, ahol fuvardíj rendezése he-
lyett a gyanúsított megfenyegette a taxist,
majd bement az épületbe. 

A sofőr várt, hogy az ügyfél kifizesse a
számlát, helyette azonban az utas egy
pisztollyal a kezében jött ki a kapun, és az-

zal tovább fenyegető-
zött. A megfélemlített
sofőr jobbnak látta
távozni a helyszínről,
ám eközben értesí-
tette a rendőrséget a
történtekről.

A BRFK XI. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság
járőrei és a Terrorel-

hárítási Központ mun-
katársai rövid időn belül a helyszínre érkez-
tek és behatoltak a családi házba, ahol el-
fogták a férfit. A lakásban tartott házkuta-
tás során egy gáz-riasztófegyvert találtak. 

A férfi ellen garázdaság miatt indítottak
eljárást, és kezdeményezték az előzetes
letartóztatását.

k.z.t.
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Erkölcsi bizonyítvány
soron kívül

Megváltozott az erkölcsi bizonyítvány igény-
lésének folyamata és az átvétel helyszíne a
fővárosban. Először a bármely hálózatból
hívható 1818-as számon kell időpontot
egyeztetni. Ezt követőleg a megbeszélt idő-
pontban meg kell jelenni a IX. kerület Vas-
kapu u. 30-34. szám alatti hivatalban. Ha
nincs kizáró ok, akkor 20-25 percen belül
megkapjuk az erkölcsi bizonyítványt.

Másik – kissé lassabb – módszer sze-
rint interneten keresztül belépünk a
Webes Ügysegéd nevű programba
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged), és ott
személyes adataink megadása után tud-
juk igényelni a bizonyítványt. Az adatok
között a személyi szám is szerepel, ezt a
lakcímkártya hátoldalán találjuk meg. Az
erkölcsi bizonyítvány ekkor postai úton
érkezik 7-10 napon belül.

Azt a legtöbb gépjárművezető tudja, hogy
az autójára milyen méretű gumi a gyár ál-
tal előírt, azt azonban már kevesebben is-
merik, hogy a további jelölések mit is ta-
karnak. A DOT szám utolsó 4 karaktere
árulja el a gyártás időpontját. Ebből az
utolsó 4 számjegyből az első kettő a gyár-

tási év adott hetét, a második kettő a gyár-
tási évet jelöli. Sokan az „idei” abroncsot
keresik, pedig a gumiabroncs nem
gyorsan romló áru, hasznos tulajdonsá-
gait éveken keresztül, változatlan formá-
ban és minőségben képes megőrizni.
A gumiipari szakemberek egyetértenek
abban, hogy az abroncsok élettartama
10 év. Ugyanakkor nagyon lényeges,
hogy az előírt körülmények között tárolt,
és még fel nem szerelt gumiabroncsok 5
éven keresztül teljes mértékben meg-
őrzik azokat a tulajdonságaikat, amelyek a
gyártás időpontjában is fennálltak. Vagyis,
egy nem használt 5 éves gumiabroncs
felszerelése és értékesítése semmi-
nemű műszaki veszéllyel nem jár. Lé-
nyeges azonban megkülönböztetni az új
és a frissen gyártott kategóriát. Utóbbival
azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél
a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt
el. A maximum három éve gyártott ab-
roncs a „frissen gyártott”, míg a 3-5 éve
gyártottnál használható az „új” meg-
nevezés.

Az öregedést különböző kémiai és fizikai
folyamatok váltják ki. Annak érdekében,
hogy ezekkel szemben megvédjék a ter-
mékeket, a gyártás során olyan speciális
adalékanyagokat vegyítenek a gumike-
verékbe, amelyek meggátolják az oxigén-
nel és ózonnal történő, az abroncs teljesít-
ményét csökkentő kémiai reakciókat.
Ezeknek az adalékoknak köszönhető,
hogy a szakszerűen tárolt abroncs akár
több évig sem veszít felhasználhatóságá-
ból, képességei pedig megegyeznek a
gyárból frissen kikerült társaiéval. 

A gumiabroncs: frissen gyártott: 3
éves korig, új: 5 éves korig. Ez azt jelenti,
hogy egy legfeljebb 5 éven át szakszerű-
en tárolt abroncs megfelel egy új abroncs
specifikációinak, és nem veszít a felhasz-
nálhatóságából! A 10 évesnél idősebb ab-
roncsok használata biztonságtechnikai
okokból nem ajánlott!

A hivatalos szakszervizek készségesen
adnak felvilágosítást az általuk forgalma-
zott abroncsokkal kapcsolatban felmerülő
bármilyen, a gyártásra, szerelésre, javítás-
ra, tárolásra vonatkozó kérdésre. Mint az a
korábbiakból is kiderül, nem kell minden
esetben ragaszkodni a frissen gyártott ab-
roncsokhoz, olcsóbban is hozzá lehet jut-
ni jó minőségű, biztonságos, évszaknak
megfelelő „papucshoz”! k.z.t. 

A TEK is részt vett az elfogásban

Fizetés helyett pisztollyal fenyegetőzött
Pénz helyett fegyverrel tért vissza

lakásából az az utas, aki március 16-án
a főváros XI. kerületébe vitette magát.
Az elkövető a fuvardíj rendezése helyett
pisztolyával fenyegette meg a taxist, aki
a helyszínről villámgyorsan elhajtott. A
tettes elfogásához a rendőrség a Terror-
elhárító Központ (TEK) segítségét kérte.

Az abroncsok élettartama 10 év

Milyen idős gumit vásároljunk?
A hazai gépjármű-tulajdonosok 20 százaléka nem cseréli a nyári és téli gu-
miabroncsait évszaknak megfelelőre, mert nincs rá pénze. A használt abron-
csokkal kapcsolatosan pedig fenntartásaik vannak, mert nem ismerik, mely
jelölések, mit is takarnak a kerék oldalfalán. Néhány praktikus tanáccsal
igyekszünk segíteni a gumik választásában.

A szõke nõ a kirakatokat bámulja az utcán, és véletlenül beleesik
egy csatornanyílásba. Amikor nagy nehezen kikászálódik belõle, meg-
jegyzi: 

– Még szerencse, hogy nem volt rajta az a nehéz fedél, különben ki
sem tudtam volna mászni…
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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

BTI-Taxicentrum 
hírek

Néhány éve a munkáltatók már nem kötelesen elkészíte-
ni dolgozóik adóbevallását (emiatt jellemzõen nem is te-
szik). Bár ma már rendelkezésre áll a NAV adóbevallás-
tervezet szolgáltatása, ez nem mindenkinek felel meg,
mivel az esetleges kedvezményeket sem tudja kezelni,
valamint a magánszemély egyéb jövedelmeirõl sincs in-
formációja (lakáskiadás, osztalékkifizetés stb.). 

* * *
A magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallásának
határideje idén május 22-e. Irodánkban szívesen segí-
tünk a kollégák hozzátartozói, ismerõsei adóbevallásai-
nak kitöltésében. A szükséges bizonylatok:

• Munkáltatótól kapott jövedelem- és levont adó össze-
sítõ (Adatlap, vagy M30 néven található)

• Egyéb bevételek, jövedelmek igazolása
• Kedvezmények igazolása (családi kedvezmény, súlyos

fogyatékosság miatti adókedvezmény, önkéntes nyug-
díj- és egészségpénztári elszámolás stb.)

• Családi kedvezmény esetén a gyermek adatai, különös
tekintettel az adóazonosító számra.

* * *
Nyári szabadság: 
A BTI iroda elõreláthatólag július 20-31-ig, továbbá au-
gusztus 14-18-ig zárva tart. Az ezekre az idõszakokra
esõ „nullás papír” és egyéb igazolások kérését célszerû
néhány nappal elõrébb hozni. Ebben az idõszakban
mindennemû szolgáltatás szünetel, de telefonon idõn-
ként elérhetõ leszek. 
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A TEK is részt vett az elfogásban

Fizetés helyett pisztollyal fenyegetőzött
Pénz helyett fegyverrel tért vissza

lakásából az az utas, aki március 16-án
a főváros XI. kerületébe vitette magát.
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Milyen idős gumit vásároljunk?
A hazai gépjármű-tulajdonosok 20 százaléka nem cseréli a nyári és téli gu-
miabroncsait évszaknak megfelelőre, mert nincs rá pénze. A használt abron-
csokkal kapcsolatosan pedig fenntartásaik vannak, mert nem ismerik, mely
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– Még szerencse, hogy nem volt rajta az a nehéz fedél, különben ki
sem tudtam volna mászni…
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BTI-Taxicentrum 
hírek

Néhány éve a munkáltatók már nem kötelesen elkészíte-
ni dolgozóik adóbevallását (emiatt jellemzõen nem is te-
szik). Bár ma már rendelkezésre áll a NAV adóbevallás-
tervezet szolgáltatása, ez nem mindenkinek felel meg,
mivel az esetleges kedvezményeket sem tudja kezelni,
valamint a magánszemély egyéb jövedelmeirõl sincs in-
formációja (lakáskiadás, osztalékkifizetés stb.). 

* * *
A magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallásának
határideje idén május 22-e. Irodánkban szívesen segí-
tünk a kollégák hozzátartozói, ismerõsei adóbevallásai-
nak kitöltésében. A szükséges bizonylatok:

• Munkáltatótól kapott jövedelem- és levont adó össze-
sítõ (Adatlap, vagy M30 néven található)

• Egyéb bevételek, jövedelmek igazolása
• Kedvezmények igazolása (családi kedvezmény, súlyos

fogyatékosság miatti adókedvezmény, önkéntes nyug-
díj- és egészségpénztári elszámolás stb.)

• Családi kedvezmény esetén a gyermek adatai, különös
tekintettel az adóazonosító számra.

* * *
Nyári szabadság: 
A BTI iroda elõreláthatólag július 20-31-ig, továbbá au-
gusztus 14-18-ig zárva tart. Az ezekre az idõszakokra
esõ „nullás papír” és egyéb igazolások kérését célszerû
néhány nappal elõrébb hozni. Ebben az idõszakban
mindennemû szolgáltatás szünetel, de telefonon idõn-
ként elérhetõ leszek. 
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VII. Dob utca – Rumbach Sebestyén sarok

!Hetek óta végig járható a Dob utca, kérjük a feleslegessé vált
jelzőtáblát leszerelni. 

• A jelzőtábla leszerelésére a szükséges intézkedéseket meg-
tettük. 
XI. Móricz Zsigmond körtér

!Forgalmirend-változás történt, a középső  sávból már nem le-
het egyenesen továbbhaladni. Sokan csak az utolsó pillanat-

ban veszik észre a változást és az utolsó pillanatban sorolnak át
a másik sávba. Jó lenne záróvonallal megakadályozni ezt a bal-
esetveszélyes műveletet. 
• A villamosvágány keresztezés előtt kint van a „Besorolás rend-
jét jelző” tábla. A tábla a továbbhaladási lehetőségeket jelzi. A
burkolati jelek megerősítését a tavaszi időszakban kérni fogjuk a
kivitelezést végző cégtől. 

VII. Osvát utca 2. 

!Kétszer kértünk jelzőtáblacserét, kétszer ígér-
ték meg, most kérjük harmadszorra. A szálloda

előtt az útburkolati jelek szerint a várakozás tilos,
a jelzőtábla szerint a

megál -
lás is tilos. Újból kérünk egy „Várakozni tilos” jelzőtáblát, a „Meg-
állni tilos” jelzőtábla helyett, hogy a szálloda előtt az utasok be-
szállhassanak a taxikba, kiszállhassanak a taxikból. 
• A jelzőtábla cseréjére a szükséges intézkedéseket megtettük. 
VI. - VII. Király utca 1–2.

!Rendszeresen mennek át a gyalogosok a tilos jelzésen, mert
nincs tudomásuk arról, hogy ott egy „zebra” van. Kérjük a hi-

ányzó útburkolati jeleket pótolni. 
• A burkolati jelek pótlását a tavaszi időszakban kérni fogjuk a ki-
vitelezést végző cégtől. 

Szent Péter ül az irodájában, egy-
szer csak benyit egy ember: 

– Ber… – mondja, majd visszalépve
becsukja az ajtót. Szent Péter értetle-
nül néz. 

Néhány másodperc múlva ismét
nyílik az ajtó, és ugyanaz az ember
lép be: 

– Ber… – mondja, majd távozik.
Szent Péter még értetlenebbül néz. 

Pár pillanat múlva újra nyílik az aj-
tó, és megjelenik az ember: 

– Berkes Péter vagyok, elnézést,
hogy így zavargok, csak közben két-
szer újraélesztettek…

16

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

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XI. Móricz Zsigmond körtér: Záróvo-
nal kellene a terelővonal helyett

VI–VII. Király utca: Elkoptak a Gya-
logátkelőhely útburkolati jelek

VII. Osváth utca: Várakozni tilos táb-
lát kérünk a Megállni tilos helyére

VII. Dob utca:
Ez a jelzőtábla
már hetek óta
felesleges
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XII. Érdi út 2. 

!Figyelemfelhívó műanyag lapocskákat tettek a balesetveszé-
lyes balkanyarba. A lapocskák többségét kidöntötték, kérjük

őket pótolni. 
• A sávelválasztó jelzőfülek helyreállítására megtettük a szüksé-
ges intézkedéseket. 
XI. Bocskai út – Nagyszőlős út sarok

!Nagyon „éles” a középen kialakított műtárgy, így nagyon kes-
keny lett az egyik forgalmi sáv. Jó lenne a műtárgyat módosíta-

ni. 
• A forgalmi sáv módosítását a tavaszi időszakban fogjuk kérni a
kivitelező cégtől. 

VII. Alsó erdősor utca – Munkás utca sarok 

!Az Alsó erdősor utca újabb szakasza lett egyirányú, így viszont
feleslegessé vált a forgalomnak háttal lévő „Megállni tilos” jel-

zőtábla. Célszerű lenne leszerelni. 
• A jelzőtábla eltávolítására a szükséges intézkedéseket megtet-
tük. 

Továbbra is várom a kollégák kérdése-
it, kéréseit Budapest közlekedésével
kapcsolatban a szokásos elérhetősé-

geken keresztül. Szakmai lapunk inter-
netes kiadásában taxisokvilaga.hu to-
vábbi kérdéseket, kéréseket és a hoz-
zá tartozó válaszokat olvashatjátok. 

Abból is látszik, hogy a nõk jobban vezetnek, mint
a férfiak, mert a férfiak behúzott kézifékkel el sem
tudnak indulni, nemhogy egész nap közlekedni…

* * *
Két rab összekerül a börtönben.
– Te miért kerültél ide?
– Izgatásért: szidtam a rendszert. És te?
– Nyugtatásért: azt mondtam, úgysem tart ez már

sokáig.
* * *

A tanítónõ köszön a villamoson az egyik utasnak,
de rájön, hogy nem is ismeri, ezért pirulva mentege-
tõzni kezd:

– Jaj, bocsásson meg! Azt hittem, hogy az egyik
gyerekem apja...

17

A légszennyezettség évi 400 ezer európai életét
követeli

Szigorú korlátozások a katalánoknál

Az Európai Bizottság február közepén figyelmeztette Spanyolországot,
hogy a légszennyezettség csökkentése érdekében tett intézkedései
nem elegendőek. Az Európai Parlament tavaly novemberi tájékoztatá-
sa szerint a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedé-
sekért nagymértékben felelős városi légszennyezés évente mintegy
400 ezer európai korai halálához vezet, amely a legfőbb környezeti ha-
lálok az unióban. 

A katalán kormány intézkedést kíván elfogadni, melynek célja, hogy
csökkentsék a közlekedés által okozott környezetszennyezés mértékét
5 éven belül 10 százalékkal, 15 éven belül pedig 30 százalékkal. A
több mint 20 éves gépjárművek tulajdonosait már idén december 1-jé-
től érintik a korlátozások, ugyanis azokon a napokon, amikor a lég-
szennyezettség mértéke meghaladja a határértéket, ezek a járművek
nem közlekedhetnek. A személyautók esetében az 1997, a tehergép-
kocsiknál pedig az 1994 előtt forgalomba helyezett járműveket érinti
az intézkedés. Előbbiből mintegy 106 ezer, utóbbiból több mint 22
ezer fut a közutakon. A korlátozás a személyautók 7 százalékára, a te-
hergépkocsik 16 százalékára vonatkozik. Josep Rull tanácsos szerint
az intézkedés részletszabályait július 1-jéig dolgozzák ki – derül ki a
hírügynökségi jelentésből.

Tekintettel arra, hogy mind több honfitársunk keresi fel a katalán fő-
várost és környékét, magazinunkban figyelemmel kísérjük az adott vál-
tozásokat. Cash

A katalán kormány 2019-től megtiltja a 20 évnél idősebb jár-
művek közlekedését hétköznapokon Barcelonában és a vá-
roshoz tartozó 40 településen. Ez 106 ezer személyautó és
22 ezer haszongépjármű meghatározó részét érinti.

XII. Érdi út: Nagyon fon-
tos műanyag lapocská-
kat döntöttek ki

VII. Alsó erdősor ut-
ca: Feleslegessé vált
ez a jelzőtábla is

XI. Bocskai út: Balesetveszé-
lyes lett az út vonalvezetése
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Lehetne…

Lehetne

• olyan megoldást találni, hogy a droszt-kisajátítások meg-
szűnjenek, vagy értelmüket vesszék

• az ellenőrző szerveknek rugalmasabbnak lenni a taxisokkal
és sokkal szigorúbbnak lenni a civil autókkal a taxidrosz-
tokon 

• kőkemény ellenőrzéseket tartani napi huszonnégy órában.
Ha az ellenőr fél az „egybenyakúaktól” hát vigyen magával
két felfegyverzett rendőrt, vagy mit bánom én, akár egy
egész kommandós egységet

• szigorú, visszatartó szankciókat alkalmazni, szükség esetén
akár a taxivezetői-igazolvány végleges bevonásával

• kellő számú drosztot kialakítani, megfelelő helyeken, hogy
ne kényszerüljünk utcasarkokra, felüljárókra, forgalom elől
elzárt területekre, vagy bármiféle egyéb szabálytalankodásra

• a kontárokat súlyos büntetésekkel, akár az elkövetés eszkö-
ze, vagyis a jármű elkobzásával büntetni

• egyszerűen csak betartani, betartatni azt a szabályt, amely a
személyautók tetején elhelyezett világító feliratokra vonatkozik

• rugalmasabbnak lenni azokkal a taxisokkal, akik a munkájuk
végzése közben kénytelenek néhány másodpercre szabály-
talanul megállni utasfelvétel, vagy -kirakás célból második-
nak, utcasarkon stb. Vagy olyan feltételeket teremteni, hogy
ez a tevékenység szabályos lehessen (őszintén szólva, fogal-
mam sincs, hogyan…)

• társasági taxis és szabadúszó. Mindkettőnek van létjogosult-
sága, ha nem akadályozzák egymás munkáját és nem ront-
ják saját szakmájuk hírnevét

• minden taxisról központi, szigorú nyilvántartás, amely segít-
ségével szabályszegés esetén utol lehet érni

• normális, elviselhető központi elvonásokat alkalmazni. Per-
sze ez már régen nem csak a taxisokról szól. Ám olyan körül-
ményeket teremteni, ahol tisztességgel meg lehet élni csa-
lás nélkül is, az mindenképpen előtérbe hozná az emberek-
ben eredendően meglévő szabálytiszteletet. A vállalkozók
túlnyomó része ha adót, járulékot csal, azt nem „sportból”,
teszi, hanem a puszta megélhetéséért…

• szigorú, alapjaiban átdolgozott tanfolyami anyagot szá-
monkérni a taxisnak jelentkezőktől. Elvárható legyen, hogy
szolgáltatási területén rendelkezzék városismerettel, például
tudja, hol van a Petőfi híd, még akkor is, ha akármilyen kor-
szerű GPS duruzsol a fülébe…

• szigorúbb a köztartozások számonkérése, vagy akár megen-
gedőbb. Lényeg, hogy egységes legyen, legalább egy vállal-
kozási formán, vagy egy szakmán belül 

• a nyugdíj egy ledolgozott élet után a megérdemelt pihenés
alapja. Lehetne, de nem az. Megalázóan alacsony összege
miatt muszáj tovább dolgozni. A társadalmi berendezkedés,
a nem is mindig értelmes szokásjog elvárja, hogy maradj ak-
tív, vásárolj, fogyassz! Mindenhonnan azt ordítják az arcod-
ba, hogy ne az egyszerű, csendes, nyugodt  életet válaszd
még idős korodban sem, hanem vegyél, vegyél, vegyél! Per-
sze előbb azt a pénzt keresd is meg. Ezért aztán elmész
nyugdíjba, tegnap még főállású voltál, ma már nyugdíjas

vagy, mégis, mintha mi sem történt volna, dolgozol tovább.
Az elvárásoknak meg kell felelni! Akkor is, ha ezek mások,
és nem a te saját elvárásaid…

Nagy Zoltán

18

A Corvin sétány
számozásáról

A Corvin sétány első épületeinek átadáskor már beszámoltunk
a sétány számozásról. Azóta újabb épületeket adtak át Közép-
Európa egyik legnagyobb építőipari beruházásánál, ezért na-
gyon röviden térjünk vissza a témakörre. A Corvin sétányt is úgy
képzeljük el, mint egy átlagos utcát, azaz a városközpont (a Du-
na) felől kezdődik a számozás. (Jelen esetben a Corvin mozitól,
a Corvin bevásárlóközponttól.) 

A sétány jobb oldalára (az Üllői út) felé esnek a páratlan szá-
mok, a sétány bal oldalára (a Práter) utca felé a páros számok.
Az 1-es és 2-es háztömb a Futó utca és a Nagytemplom utca
közé esik, a 3-as és a 4-es háztömb a Nagytemplom utca és a
Leonardo da Vinci utca közé esik.

Már épülnek a házak a Leonardo da Vinci utca és a Bókay Já-
nos utca, illetve a Bókay János utca és Szigony utca között is.
Ha felépülnek ezek a házak, akkor befejeződik ez a hatalmas
beruházás. 

Corvin sétány Közép-Európa egyik
legnagyobb építőipari beruházása

Kettő az új utcanévtáblák közül

Lehetne békésen, nyugodtan,
stressz és ellenségeskedés nélkül dolgozni. 

Lehetne nyugodtan aludni, tisztességesen megélni
a becsületes munkából. Lehetne szabadnapokat tar-

tani, a családdal lenni, kirándulni, kertészkedni,
moziba, színházba menni. 

Persze csak akkor, ha:
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A látogatás
Úgy esett, hogy ellátogathattunk annak az
írónak az emlékházába, aki korának olvasói
igényeit mesteri fokon kielégítette (mert írás
közben mindig jó passzban volt). Ő Charles
Dickens (a szigetországban így mondják:
Csarlz Dikinz). A jellegzetesen londoni két-
szintes csinos téglaépület a Doughty Stree-
ten áll, bent több szoba, bútorokkal, tárgyak-
kal gondosan kistafírozva, az egyik falon
nagyméretű rajz: Dickens karosszékben ül,
elgondolkodva, körülötte színes kavalkádban
teremtett figurái, regényei fő- és melléksze-
replői (róluk szólunk később a legtöbbet).

Az alagsori shopban könyveket vásárolha-
tunk Dickenstől vagy Dickensről, van csinos
tokban aranyozottnak tűnő „korabeli” író-
készlet, könyvjelzők, színes kártyák a szerző-
ről és regényhőseiről (ők oly közkedveltek
Londonban, hogy e házon kívül is úgyszól-
ván mindenhol megtalálhatók, dobozon, kár-
tyán, köcsögön, vázán stb.). 

Itt a shopban az egyik vitrinben nyolc fon-
tért kapható fehér színű tányér, rajta körben
fekete betűkkel ez a felirat: „Please, Sir, i
want some more” – hát persze, ez Oliver
Twist, az író talán legismertebb hősének kor-
gó gyomorral elmondott és elhíresült mon-
data: „Uram, én még kérek egy kicsit…”,
mely után, mint tudjuk, az éhes tízéves kisfi-
út kidobják a rémisztő árvaházból, és elin-
dulhat sírós vagy humoros „karrierje”.

Gyerekkoromban olvastam először Olivér
hányattatásairól, ifjúság számára készült ki-
adásban. Jócskán később újra olvasva fel-
tűnt, hogy már nem a kisfiú sorsa érdekelt –
az amúgy is jóra fordul a regény végén –, ha-
nem a körülötte fölbukkanók, nyüzsgők, ne-
ki jót vagy rosszat akarók: a tolvajkölyköket
sunyi huncutsággal vagy gyilkos fenyegetés-
sel kézben tartó Fagin (talán a legjobban
megírt dickensi gonosz-figura), az abszolút
gonosz (ilyen is van Dickensnél) Bill Sikes,
az egyetlen jó cselekedetéért a halálával fi-
zető rosszlány Nancy.

A Twist Oliver 1839-ben jelent meg folyta-
tásokban, újság mellékleteként, kis kék füze-
tekben. Sikert aratott, mert a jól megcélzott
olvasóközönség, a lower middle class, az al-
só középosztály lett ekkor a legfogékonyabb
a gyermekek kiszolgáltatottsága, a borzal-
mas árvaházi intézményekben élők, a gyer-
mekmunkát végzők sorsa iránt. Dickens
nagy érdeme, hogy az olvasókban lappangó
szánalmat és részvétet elmélyítette. Az író
kétségkívül a lelkek cibálója lett, és lehetne
még most is – persze, csak ha olvassuk tör-
téneteit. 

Az élet néha nem
indul könnyen
Charles Dickens 1812-ben született Ports-
mouth-ban, ama bizonyos érdeklődő alsó kö-
zéposztályban. Nem is lett volna rossz sora,
ha az apja be nem kerül az adósok börtöné-
be, abba az akkoriban közismert intézmény-
be, ami majd az írásra kapott fiát különleges-
sége, különc figurái miatt foglalkoztatja.

Charles ezért munkába áll, cipőpasztát do-
bozol, nem épp szívderítő körülmények kö-
zött (ez is megelevenedik majd egyik regé-
nyében). Öröklés révén jobbra fordul sorsuk.
A fiú tanulja a jogászkodást, majd története-
ket ír, amelyek Boz álnéven megjelennek.

Ez a fiatalember, ha csak ráérősen, sétál-
gat London zajos központjában vagy elha-
gyatott sikátoraiban, máris talál kedvére való
regényfigurát: Ni, itt megy egy köpcös öreg-
úr, cilinderben, sétabottal, mellényzsebéből
kilógó vastag arany óralánccal. Amott kopott
ruhácskában vézna kis cseléd, egy gyerek-
lány szaporázza lépteit, tán asszonyának
megbízását teljesíti. Görnyedt hátú égime-
szelő hevesen magyaráz dagadt, kofa külse-
jű párjának. Rongyos ruhájú utcagyerek ké-
reget, hátrapillantva látja, keménykalapos,
zárt gallérú egyenruhás rendőr közeledik fe-
léje. Kibontott hajú, zavart tekintetű fiatal-
asszony néz a hídról a folyóba, jaj! vigyázza-
nak, tán öngyilkosságra készül!…

London akkoriban teli volt különleges lát-
nivalókkal. Charles ifjúkorában még létezett
nyilvános kivégzés, egyszer látott is egyet, az
elég volt egy életre. El lehetett menni a
Bedlambe, a királyi bolondokházába csopor-
tosan, a rács mögött a maguk nyomorúságát
kényszerrel mutogatók bámulására, börtönt
is nézhettek az arra kíváncsiak (Charles
„rabosított” apját látogatta időnként). De lá-
tott Workhouse-t, dologházat és néhány ár-
vaházat. Bizonyára ez utóbbi volt a legnyo-
masztóbb „élménye”. Vagy csak elsétál a
Temze felé, lát egy nyomorúságos házat, ab-
lakából kitekintő szomorú tekintetű, sápadt
arcú kisfiút vagy kislányt, és máris kerekedik
a történet…

Regény jön regény
után
Nem a Twist Olivér volt az első regénye, ha-
nem a Pickwick Club. Mulatságos öreg lon-
doni kisemberek mulatságos kalandjai mu-
tatják humor iránti érzékenységét. 1836-ban

nősült, felesége, a tisztes skót családból
származó Catherine Hogarth tizenöt év alatt
tíz gyermekkel jutalmazta az egyre sikere-
sebb, híresebb urát. Ám boldognak indult
házasságuk idővel elromlott, de erről
később…

Dickens képes volt egyszerre két regé-
nyen dolgozni, tempósan, jó passzban. A
Twist Olivérrel úgyszólván egy időben írta a
Nicholas Nickleby-t. A terjedelmes regény
főhőse a jó érzésű (jóképű), jobb sorsra hi-
vatott félárva ifjú, aki már a történet elején
szembeszáll a rideg, érzéketlen zsugorisá-
got képviselő nagybácsival, segédtanítóként
igazságérzetéből adódóan alaposan elpá-
holja a roppant ellenszenves felettesét. Van
egy bájos húga és egy igazi viktoriánus kis-
polgár, mindig locsogó, sápítozó mamája. A
regény végén persze minden jóra fordul, a jó
elnyeri jutalmát, a rideg, szívtelen nagybácsi
pedig elveszti minden vagyonát.

De nem ez a lényeg. Hanem a miliő, a kör-
nyezet, a hangulat érzékeltetése, a szerep-
lők roppant eredetisége, a mellékfigurák
időtálló karaktere. Így válik például az érthe-
tő indulatból alaposan helyben hagyott
Squer egyszer és mindenkorra a durva, vad
és embertelen iskolamesterek rémisztő min-
tájává.

A Doughty Street-i múzeumházban
Dickens igazából csak két évig lakott. Nem
tudott sokáig egy helyben megmaradni.
Anyagi gyarapodása a helyváltoztatásait le-
hetővé tette. London sok házán áll ma is em-
léktábla: „Itt élt…”, „Itt írta…”, „Itt lakott ettől
és eddig…”

Ódon ritkaságok boltja – ez a címe a ná-
lunk kevésbé ismert regényének, melyet a
Nicholas Nickleby után már szinte követe-
lődzve várt az olvasóközönsége.

Roppant furcsa regény. Nagypapa fel-
ügyeli és gondozza tizennégy éves leány-
unokáját, Nell-t. Igen ám, de a nagypapa kró-
nikus szerencsejátékos, kölcsönkér, vissza
nem ad, ezért menekülniük kell Londonból
vidékre, üldözi őket a pénzkölcsönző undok
törpe (Mr. Quilp a neve – ez is micsoda
dickensi figura!), a másik, a fura, mókás Dick
Swiveller nevű egy noteszba írja össze azo-
kat a boltokat, ahova nem szabad belépnie,
mert tartozik…

Akkoriban az író és olvasótábora kapcso-
lata sokkal elevenebb volt. A folytatásokban
közlés lehetővé tette a további részek átgon-
dolt változtatását. Dickens úgy döntött, hogy
a drámai hatás kedvéért Nell-nek meg kell
halnia. De mikor és hogyan? Nem túlzás, az
egész ország lázban volt: „Él még a kis
Nell?”, „Már meghalt szegény?”. Mondták,
hogy magát az írót is igen megviselte terem-
tett hősének halála.

(Folytatás a következő számban!)
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

MM rr ..   CC hh ..   DD ..   ff oo rr ee vv ee rr !!
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Lehetne…

Lehetne

• olyan megoldást találni, hogy a droszt-kisajátítások meg-
szűnjenek, vagy értelmüket vesszék

• az ellenőrző szerveknek rugalmasabbnak lenni a taxisokkal
és sokkal szigorúbbnak lenni a civil autókkal a taxidrosz-
tokon 

• kőkemény ellenőrzéseket tartani napi huszonnégy órában.
Ha az ellenőr fél az „egybenyakúaktól” hát vigyen magával
két felfegyverzett rendőrt, vagy mit bánom én, akár egy
egész kommandós egységet

• szigorú, visszatartó szankciókat alkalmazni, szükség esetén
akár a taxivezetői-igazolvány végleges bevonásával

• kellő számú drosztot kialakítani, megfelelő helyeken, hogy
ne kényszerüljünk utcasarkokra, felüljárókra, forgalom elől
elzárt területekre, vagy bármiféle egyéb szabálytalankodásra

• a kontárokat súlyos büntetésekkel, akár az elkövetés eszkö-
ze, vagyis a jármű elkobzásával büntetni

• egyszerűen csak betartani, betartatni azt a szabályt, amely a
személyautók tetején elhelyezett világító feliratokra vonatkozik

• rugalmasabbnak lenni azokkal a taxisokkal, akik a munkájuk
végzése közben kénytelenek néhány másodpercre szabály-
talanul megállni utasfelvétel, vagy -kirakás célból második-
nak, utcasarkon stb. Vagy olyan feltételeket teremteni, hogy
ez a tevékenység szabályos lehessen (őszintén szólva, fogal-
mam sincs, hogyan…)

• társasági taxis és szabadúszó. Mindkettőnek van létjogosult-
sága, ha nem akadályozzák egymás munkáját és nem ront-
ják saját szakmájuk hírnevét

• minden taxisról központi, szigorú nyilvántartás, amely segít-
ségével szabályszegés esetén utol lehet érni

• normális, elviselhető központi elvonásokat alkalmazni. Per-
sze ez már régen nem csak a taxisokról szól. Ám olyan körül-
ményeket teremteni, ahol tisztességgel meg lehet élni csa-
lás nélkül is, az mindenképpen előtérbe hozná az emberek-
ben eredendően meglévő szabálytiszteletet. A vállalkozók
túlnyomó része ha adót, járulékot csal, azt nem „sportból”,
teszi, hanem a puszta megélhetéséért…

• szigorú, alapjaiban átdolgozott tanfolyami anyagot szá-
monkérni a taxisnak jelentkezőktől. Elvárható legyen, hogy
szolgáltatási területén rendelkezzék városismerettel, például
tudja, hol van a Petőfi híd, még akkor is, ha akármilyen kor-
szerű GPS duruzsol a fülébe…

• szigorúbb a köztartozások számonkérése, vagy akár megen-
gedőbb. Lényeg, hogy egységes legyen, legalább egy vállal-
kozási formán, vagy egy szakmán belül 

• a nyugdíj egy ledolgozott élet után a megérdemelt pihenés
alapja. Lehetne, de nem az. Megalázóan alacsony összege
miatt muszáj tovább dolgozni. A társadalmi berendezkedés,
a nem is mindig értelmes szokásjog elvárja, hogy maradj ak-
tív, vásárolj, fogyassz! Mindenhonnan azt ordítják az arcod-
ba, hogy ne az egyszerű, csendes, nyugodt  életet válaszd
még idős korodban sem, hanem vegyél, vegyél, vegyél! Per-
sze előbb azt a pénzt keresd is meg. Ezért aztán elmész
nyugdíjba, tegnap még főállású voltál, ma már nyugdíjas

vagy, mégis, mintha mi sem történt volna, dolgozol tovább.
Az elvárásoknak meg kell felelni! Akkor is, ha ezek mások,
és nem a te saját elvárásaid…

Nagy Zoltán
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A Corvin sétány
számozásáról

A Corvin sétány első épületeinek átadáskor már beszámoltunk
a sétány számozásról. Azóta újabb épületeket adtak át Közép-
Európa egyik legnagyobb építőipari beruházásánál, ezért na-
gyon röviden térjünk vissza a témakörre. A Corvin sétányt is úgy
képzeljük el, mint egy átlagos utcát, azaz a városközpont (a Du-
na) felől kezdődik a számozás. (Jelen esetben a Corvin mozitól,
a Corvin bevásárlóközponttól.) 

A sétány jobb oldalára (az Üllői út) felé esnek a páratlan szá-
mok, a sétány bal oldalára (a Práter) utca felé a páros számok.
Az 1-es és 2-es háztömb a Futó utca és a Nagytemplom utca
közé esik, a 3-as és a 4-es háztömb a Nagytemplom utca és a
Leonardo da Vinci utca közé esik.

Már épülnek a házak a Leonardo da Vinci utca és a Bókay Já-
nos utca, illetve a Bókay János utca és Szigony utca között is.
Ha felépülnek ezek a házak, akkor befejeződik ez a hatalmas
beruházás. 

Corvin sétány Közép-Európa egyik
legnagyobb építőipari beruházása

Kettő az új utcanévtáblák közül

Lehetne békésen, nyugodtan,
stressz és ellenségeskedés nélkül dolgozni. 

Lehetne nyugodtan aludni, tisztességesen megélni
a becsületes munkából. Lehetne szabadnapokat tar-

tani, a családdal lenni, kirándulni, kertészkedni,
moziba, színházba menni. 

Persze csak akkor, ha:
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A látogatás
Úgy esett, hogy ellátogathattunk annak az
írónak az emlékházába, aki korának olvasói
igényeit mesteri fokon kielégítette (mert írás
közben mindig jó passzban volt). Ő Charles
Dickens (a szigetországban így mondják:
Csarlz Dikinz). A jellegzetesen londoni két-
szintes csinos téglaépület a Doughty Stree-
ten áll, bent több szoba, bútorokkal, tárgyak-
kal gondosan kistafírozva, az egyik falon
nagyméretű rajz: Dickens karosszékben ül,
elgondolkodva, körülötte színes kavalkádban
teremtett figurái, regényei fő- és melléksze-
replői (róluk szólunk később a legtöbbet).

Az alagsori shopban könyveket vásárolha-
tunk Dickenstől vagy Dickensről, van csinos
tokban aranyozottnak tűnő „korabeli” író-
készlet, könyvjelzők, színes kártyák a szerző-
ről és regényhőseiről (ők oly közkedveltek
Londonban, hogy e házon kívül is úgyszól-
ván mindenhol megtalálhatók, dobozon, kár-
tyán, köcsögön, vázán stb.). 

Itt a shopban az egyik vitrinben nyolc fon-
tért kapható fehér színű tányér, rajta körben
fekete betűkkel ez a felirat: „Please, Sir, i
want some more” – hát persze, ez Oliver
Twist, az író talán legismertebb hősének kor-
gó gyomorral elmondott és elhíresült mon-
data: „Uram, én még kérek egy kicsit…”,
mely után, mint tudjuk, az éhes tízéves kisfi-
út kidobják a rémisztő árvaházból, és elin-
dulhat sírós vagy humoros „karrierje”.

Gyerekkoromban olvastam először Olivér
hányattatásairól, ifjúság számára készült ki-
adásban. Jócskán később újra olvasva fel-
tűnt, hogy már nem a kisfiú sorsa érdekelt –
az amúgy is jóra fordul a regény végén –, ha-
nem a körülötte fölbukkanók, nyüzsgők, ne-
ki jót vagy rosszat akarók: a tolvajkölyköket
sunyi huncutsággal vagy gyilkos fenyegetés-
sel kézben tartó Fagin (talán a legjobban
megírt dickensi gonosz-figura), az abszolút
gonosz (ilyen is van Dickensnél) Bill Sikes,
az egyetlen jó cselekedetéért a halálával fi-
zető rosszlány Nancy.

A Twist Oliver 1839-ben jelent meg folyta-
tásokban, újság mellékleteként, kis kék füze-
tekben. Sikert aratott, mert a jól megcélzott
olvasóközönség, a lower middle class, az al-
só középosztály lett ekkor a legfogékonyabb
a gyermekek kiszolgáltatottsága, a borzal-
mas árvaházi intézményekben élők, a gyer-
mekmunkát végzők sorsa iránt. Dickens
nagy érdeme, hogy az olvasókban lappangó
szánalmat és részvétet elmélyítette. Az író
kétségkívül a lelkek cibálója lett, és lehetne
még most is – persze, csak ha olvassuk tör-
téneteit. 

Az élet néha nem
indul könnyen
Charles Dickens 1812-ben született Ports-
mouth-ban, ama bizonyos érdeklődő alsó kö-
zéposztályban. Nem is lett volna rossz sora,
ha az apja be nem kerül az adósok börtöné-
be, abba az akkoriban közismert intézmény-
be, ami majd az írásra kapott fiát különleges-
sége, különc figurái miatt foglalkoztatja.

Charles ezért munkába áll, cipőpasztát do-
bozol, nem épp szívderítő körülmények kö-
zött (ez is megelevenedik majd egyik regé-
nyében). Öröklés révén jobbra fordul sorsuk.
A fiú tanulja a jogászkodást, majd története-
ket ír, amelyek Boz álnéven megjelennek.

Ez a fiatalember, ha csak ráérősen, sétál-
gat London zajos központjában vagy elha-
gyatott sikátoraiban, máris talál kedvére való
regényfigurát: Ni, itt megy egy köpcös öreg-
úr, cilinderben, sétabottal, mellényzsebéből
kilógó vastag arany óralánccal. Amott kopott
ruhácskában vézna kis cseléd, egy gyerek-
lány szaporázza lépteit, tán asszonyának
megbízását teljesíti. Görnyedt hátú égime-
szelő hevesen magyaráz dagadt, kofa külse-
jű párjának. Rongyos ruhájú utcagyerek ké-
reget, hátrapillantva látja, keménykalapos,
zárt gallérú egyenruhás rendőr közeledik fe-
léje. Kibontott hajú, zavart tekintetű fiatal-
asszony néz a hídról a folyóba, jaj! vigyázza-
nak, tán öngyilkosságra készül!…

London akkoriban teli volt különleges lát-
nivalókkal. Charles ifjúkorában még létezett
nyilvános kivégzés, egyszer látott is egyet, az
elég volt egy életre. El lehetett menni a
Bedlambe, a királyi bolondokházába csopor-
tosan, a rács mögött a maguk nyomorúságát
kényszerrel mutogatók bámulására, börtönt
is nézhettek az arra kíváncsiak (Charles
„rabosított” apját látogatta időnként). De lá-
tott Workhouse-t, dologházat és néhány ár-
vaházat. Bizonyára ez utóbbi volt a legnyo-
masztóbb „élménye”. Vagy csak elsétál a
Temze felé, lát egy nyomorúságos házat, ab-
lakából kitekintő szomorú tekintetű, sápadt
arcú kisfiút vagy kislányt, és máris kerekedik
a történet…

Regény jön regény
után
Nem a Twist Olivér volt az első regénye, ha-
nem a Pickwick Club. Mulatságos öreg lon-
doni kisemberek mulatságos kalandjai mu-
tatják humor iránti érzékenységét. 1836-ban

nősült, felesége, a tisztes skót családból
származó Catherine Hogarth tizenöt év alatt
tíz gyermekkel jutalmazta az egyre sikere-
sebb, híresebb urát. Ám boldognak indult
házasságuk idővel elromlott, de erről
később…

Dickens képes volt egyszerre két regé-
nyen dolgozni, tempósan, jó passzban. A
Twist Olivérrel úgyszólván egy időben írta a
Nicholas Nickleby-t. A terjedelmes regény
főhőse a jó érzésű (jóképű), jobb sorsra hi-
vatott félárva ifjú, aki már a történet elején
szembeszáll a rideg, érzéketlen zsugorisá-
got képviselő nagybácsival, segédtanítóként
igazságérzetéből adódóan alaposan elpá-
holja a roppant ellenszenves felettesét. Van
egy bájos húga és egy igazi viktoriánus kis-
polgár, mindig locsogó, sápítozó mamája. A
regény végén persze minden jóra fordul, a jó
elnyeri jutalmát, a rideg, szívtelen nagybácsi
pedig elveszti minden vagyonát.

De nem ez a lényeg. Hanem a miliő, a kör-
nyezet, a hangulat érzékeltetése, a szerep-
lők roppant eredetisége, a mellékfigurák
időtálló karaktere. Így válik például az érthe-
tő indulatból alaposan helyben hagyott
Squer egyszer és mindenkorra a durva, vad
és embertelen iskolamesterek rémisztő min-
tájává.

A Doughty Street-i múzeumházban
Dickens igazából csak két évig lakott. Nem
tudott sokáig egy helyben megmaradni.
Anyagi gyarapodása a helyváltoztatásait le-
hetővé tette. London sok házán áll ma is em-
léktábla: „Itt élt…”, „Itt írta…”, „Itt lakott ettől
és eddig…”

Ódon ritkaságok boltja – ez a címe a ná-
lunk kevésbé ismert regényének, melyet a
Nicholas Nickleby után már szinte követe-
lődzve várt az olvasóközönsége.

Roppant furcsa regény. Nagypapa fel-
ügyeli és gondozza tizennégy éves leány-
unokáját, Nell-t. Igen ám, de a nagypapa kró-
nikus szerencsejátékos, kölcsönkér, vissza
nem ad, ezért menekülniük kell Londonból
vidékre, üldözi őket a pénzkölcsönző undok
törpe (Mr. Quilp a neve – ez is micsoda
dickensi figura!), a másik, a fura, mókás Dick
Swiveller nevű egy noteszba írja össze azo-
kat a boltokat, ahova nem szabad belépnie,
mert tartozik…

Akkoriban az író és olvasótábora kapcso-
lata sokkal elevenebb volt. A folytatásokban
közlés lehetővé tette a további részek átgon-
dolt változtatását. Dickens úgy döntött, hogy
a drámai hatás kedvéért Nell-nek meg kell
halnia. De mikor és hogyan? Nem túlzás, az
egész ország lázban volt: „Él még a kis
Nell?”, „Már meghalt szegény?”. Mondták,
hogy magát az írót is igen megviselte terem-
tett hősének halála.

(Folytatás a következő számban!)
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

MM rr ..   CC hh ..   DD ..   ff oo rr ee vv ee rr !!
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Választás után a BKIK
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 2017.03.30-án tartotta Küldöttgyűlését, melyen az
Elnökség, és az Ellenőrző Bizottság visszaadta mandátumát, így elnököt, elnökséget, valamint Ellen-
őrző Bizottságot választott.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a küldöttgyűlésen hangsú-
lyozta, hogy a területi kamarák aggodalommal figyelik a BKIK körül kialakult helyzetet, amely egyér-
telműen a szabályozásból, a működtetésből kialakult rendszerhibából adódott. A BKIK-ban kialakult
rendszerhibára utalva az MKIK elnöke kifejtette, hogy
meg kell szüntetni a kettős vezetést, nincs értelme stra-
tégiai vezetést és elnökséget működtetni egymás mellett,
továbbá át kell alakítani a költségvetést.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
küldöttgyűlése Krisán Lászlót, a Szőlőhegy Vendégfoga-
dó Kft. ügyvezetőjét – aki a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója,
az MKIK alelnöke – választotta titkos szavazással elnök-
nek. Az új elnök elmondta, hogy a BKIK-nak a fővárosi
vállalkozások markáns érdekérvényesítő szervezetévé
kell válnia, olyanná, amelyben a vállalkozások hisznek,
és amelyhez bármikor fordulhatnak.

Úgy vélte, drasztikusan meg kell változtatni a BKIK-ról
a vállalkozók körében kialakult rossz véleményt, a kamara
megújítását „reorganizációs feladatnak” kell tekinteni, tö-
rekedve arra, hogy a vállalkozások a befizetett önkéntes
kamarai tagdíjért, illetve a minden vállalkozás által megfi-
zetett kamarai hozzájárulásért szolgáltatást kapjanak.

Krisán László szerint a budapesti kereskedelmi kamarában vezetői és morális válság alakult ki,
ezen úgy lehet változtatni, hogy teljesen új építkezéssel nyitott, a vállalkozásokkal kommunikáló szer-
vezetet kell létrehozni. „Dölyfös kamara helyett, szolgáltató, értékteremtő vállalkozói szövetségre van
szükség, amely méltósággal tud működni” – fogalmazott.

„Nem kérek türelmi időt, egyből bele akarok vágni a munkába” – mondta az elnök, aki szerint az
általános programok helyett konkrét feladatokat kell végezni a szakmák általános képviselete mellett.

A Kamarának minden ügyben szakmai szempontok szerint kell megnyilvánulnia, és képviselnie
kell a szakmákat a fővárosban a kerületi polgármesterekkel közösen. Minden szakmai érdekképvise-
lettel, szervezettel megállapodást kell kötni az előrelépés érdekében, emellett pénzügyi segítséget kell
nyújtani a vállalkozásoknak, erre a KAVOSZ-ban nagyon jó gyakorlatok alakultak ki a Széchenyi Kár-
tya hitel program keretében. Nyitni kell a Kamarának a minisztériumok felé, valamint a bankszektor-
ral is partnerségi viszonyt kell kialakítani.

Törekedni kell a vállalkozásoknak terhet jelentő adminisztráció csökkentésére, fel kell vállalni azt
a véleményt, hogy minden egyes jogszabály, illetve bevezetett új adónem vezessen ki másik kettőt.

A küldöttgyűlés általános alelnököknek választotta:
Csonka Tibort, az OTP Bank mikro- és kisvállalati igazgatóság ügyvezető igazgatóját, 
Koji Lászlót, az IBH Zrt. elnökét, és döntött a BKIK további testületeiről.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbiakat választották:
Kemény Péter Ipari Tagozat
Nagy Sándor Ipari Tagozat
Bartal László Kereskedelmi Tagozat
Bodzsár Frigyesné Kereskedelmi Tagozat
Gergely Gábor dr. GSZT
Szuhai Nóra GSZT
dr. Szabó Béla Kézműipari Tagozat
Az Ipari Tagozat valamint a taxis-szakmát közvetlenül érintő VI. Közlekedés, Szállítás, Szállítmá-

nyozás Osztály vezetősége nem változott, azaz megerősítésre került.
Forrás: MTI

SJ

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

Krisán Laszló
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218

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 üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról 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 la-
kott 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
2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%
2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%
2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-
vízió) következtében fennálló különbözet után
a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot
kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSAMegnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.300.-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 400.-tõl

Az árak 2017. 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.

Május 12.
• Havi járulékbeval-

lás és befizetés KA-
TA befizetés

Május 22. 
• Magánszemélyek

személyi-jövede-

lemadó bevallása

Május 31.

• Iparûzési adó be-

vallás és befizetés

Fontos határidõk

Egy szõke nõ érdeklõdik a ve-
gyesboltban:

– Cipõpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen cipõre?
– Negyvenkettesre.

* * *
– Hogyan oszlatja fel a skót

rendõr a tüntetõ tömeget?
– Leveszi a sapkáját és kéreget-

ni kezd.

* * *
Két szõke felszáll egy Szolnok

felé tartó vonatra. Az egyik meg-
kérdezi a kalauzt:

– Elnézést, ez a vonat elvisz en-
gem Kecskemétig?

– Nem – mondja a kalauz. Mire
a másik szõke:

– És engem?
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Választás után a BKIK
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 2017.03.30-án tartotta Küldöttgyűlését, melyen az
Elnökség, és az Ellenőrző Bizottság visszaadta mandátumát, így elnököt, elnökséget, valamint Ellen-
őrző Bizottságot választott.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a küldöttgyűlésen hangsú-
lyozta, hogy a területi kamarák aggodalommal figyelik a BKIK körül kialakult helyzetet, amely egyér-
telműen a szabályozásból, a működtetésből kialakult rendszerhibából adódott. A BKIK-ban kialakult
rendszerhibára utalva az MKIK elnöke kifejtette, hogy
meg kell szüntetni a kettős vezetést, nincs értelme stra-
tégiai vezetést és elnökséget működtetni egymás mellett,
továbbá át kell alakítani a költségvetést.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
küldöttgyűlése Krisán Lászlót, a Szőlőhegy Vendégfoga-
dó Kft. ügyvezetőjét – aki a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója,
az MKIK alelnöke – választotta titkos szavazással elnök-
nek. Az új elnök elmondta, hogy a BKIK-nak a fővárosi
vállalkozások markáns érdekérvényesítő szervezetévé
kell válnia, olyanná, amelyben a vállalkozások hisznek,
és amelyhez bármikor fordulhatnak.

Úgy vélte, drasztikusan meg kell változtatni a BKIK-ról
a vállalkozók körében kialakult rossz véleményt, a kamara
megújítását „reorganizációs feladatnak” kell tekinteni, tö-
rekedve arra, hogy a vállalkozások a befizetett önkéntes
kamarai tagdíjért, illetve a minden vállalkozás által megfi-
zetett kamarai hozzájárulásért szolgáltatást kapjanak.

Krisán László szerint a budapesti kereskedelmi kamarában vezetői és morális válság alakult ki,
ezen úgy lehet változtatni, hogy teljesen új építkezéssel nyitott, a vállalkozásokkal kommunikáló szer-
vezetet kell létrehozni. „Dölyfös kamara helyett, szolgáltató, értékteremtő vállalkozói szövetségre van
szükség, amely méltósággal tud működni” – fogalmazott.

„Nem kérek türelmi időt, egyből bele akarok vágni a munkába” – mondta az elnök, aki szerint az
általános programok helyett konkrét feladatokat kell végezni a szakmák általános képviselete mellett.

A Kamarának minden ügyben szakmai szempontok szerint kell megnyilvánulnia, és képviselnie
kell a szakmákat a fővárosban a kerületi polgármesterekkel közösen. Minden szakmai érdekképvise-
lettel, szervezettel megállapodást kell kötni az előrelépés érdekében, emellett pénzügyi segítséget kell
nyújtani a vállalkozásoknak, erre a KAVOSZ-ban nagyon jó gyakorlatok alakultak ki a Széchenyi Kár-
tya hitel program keretében. Nyitni kell a Kamarának a minisztériumok felé, valamint a bankszektor-
ral is partnerségi viszonyt kell kialakítani.

Törekedni kell a vállalkozásoknak terhet jelentő adminisztráció csökkentésére, fel kell vállalni azt
a véleményt, hogy minden egyes jogszabály, illetve bevezetett új adónem vezessen ki másik kettőt.

A küldöttgyűlés általános alelnököknek választotta:
Csonka Tibort, az OTP Bank mikro- és kisvállalati igazgatóság ügyvezető igazgatóját, 
Koji Lászlót, az IBH Zrt. elnökét, és döntött a BKIK további testületeiről.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbiakat választották:
Kemény Péter Ipari Tagozat
Nagy Sándor Ipari Tagozat
Bartal László Kereskedelmi Tagozat
Bodzsár Frigyesné Kereskedelmi Tagozat
Gergely Gábor dr. GSZT
Szuhai Nóra GSZT
dr. Szabó Béla Kézműipari Tagozat
Az Ipari Tagozat valamint a taxis-szakmát közvetlenül érintő VI. Közlekedés, Szállítás, Szállítmá-

nyozás Osztály vezetősége nem változott, azaz megerősítésre került.
Forrás: MTI

SJ

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

Krisán Laszló
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218

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 üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról 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 la-
kott 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
2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%
2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%
2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-
vízió) következtében fennálló különbözet után
a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot
kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSAMegnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.300.-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 400.-tõl

Az árak 2017. 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.

Május 12.
• Havi járulékbeval-

lás és befizetés KA-
TA befizetés

Május 22. 
• Magánszemélyek

személyi-jövede-

lemadó bevallása

Május 31.

• Iparûzési adó be-

vallás és befizetés

Fontos határidõk

Egy szõke nõ érdeklõdik a ve-
gyesboltban:

– Cipõpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen cipõre?
– Negyvenkettesre.

* * *
– Hogyan oszlatja fel a skót

rendõr a tüntetõ tömeget?
– Leveszi a sapkáját és kéreget-

ni kezd.

* * *
Két szõke felszáll egy Szolnok

felé tartó vonatra. Az egyik meg-
kérdezi a kalauzt:

– Elnézést, ez a vonat elvisz en-
gem Kecskemétig?

– Nem – mondja a kalauz. Mire
a másik szõke:

– És engem?

ujtaxi.qxd  4/12/17 10:15  Page 21



22

Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (127 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (191 250 Ft) (143 438 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 22%-a

127 500 Ft 16 257 Ft 12 750 Ft 31 556 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

7110 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 22%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

06-70-390-3276

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (127 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (191 250 Ft) (143 438 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 22%-a

127 500 Ft 16 257 Ft 12 750 Ft 31 556 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

7110 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 22%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

06-70-390-3276

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi út 69. 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, Kossuth 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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Tulajdonképpen helyes, hogy a taxisoknak (is) időnként frissíteni
kell a közlekedési ismereteiket és le kell vizsgázni a közlekedési
szabályokból. A buszosoknak, a kamionosoknak eddig is menni
kellett időnként a fejtágítóra. Sőt, a taxisoknak korábban is részt
kellett venni évenként KRESZ oktatáson. Ez rendben van.

De az nincs rendben, hogy a többi autóvezetőnek miért nem
kell menni időnként KRESZ frissítésre? Jó néhány civil autós-
nak fogalma sincs a közlekedési szabályok változásáról. Például
némelyiknek könyörögni kell, hogy induljon el, ha világít a
BUSZ-lámpa. A főváros egyre több pontján nagyméretű táblát
helyeznek ki: JOBBRA FORDULÁS ENGEDÉLYEZETT, HA VI-
LÁGÍT A BUSZ-LÁMPA! Nagyon sok autós nem ismeri jól a köz-
lekedés szabályait. Ugyanígy vizsgázni kellene a kerékpárosok-
nak úgy, mint régen! Berobbannak egy világváros milliós közle-
kedésébe akkor, amikor fogalmuk sincs, mi van a KRESZ könyv-
ben.

Tehát az rendben van, hogy vizsgázni kell a taxisoknak a köz-
lekedési és vezetéstechnikai ismeretekből. De az nincs rend-
ben, hogy nem korrekt néhány vizsgakérdés. Egyes hírek sze-
rint 2000, más hírek szerint 4000 kérdést kellett összeszedni a
vizsgakérdéseket összeállító pályázat nyertesének. Ezért van az,
hogy egy-egy hárompontos, elsőbbségadási kérdést vagy tízféle
módon tesznek fel. Egyszer az kérdezik, ki mehet át elsőként
egy adott közlekedési szituációban, aztán meg, hogy ki halad-
hat át másodikként? Újabb kombinációban, ki haladhat át har-
madikként, negyedikként? Aztán ugyanazt a közlekedési szituá-

ciót mutatják
két dimenzi-
óban, majd
mutatják há-
rom dimenzi-
óban, mintha
egy filmet

néznénk. „Ön a kormánykerékkel ábrázolt járművet vezeti, átha-
ladhat-e elsőként?” Aztán ugyanaz a kép: „Ki haladhat át máso-
dikként?” Viszont egyszer csak elfogytak a kérdések, de még
nem volt meg a pályázathoz elegendő kérdésszám, ezért beik-
tattak néhány nem korrekt kérdést is! Ezeket mindenki megtalál-
hatja a vizsgára való felkészülés során, az interneten.

Mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak kötelező-e
becsatolni a biztonsági övet? 

Kell-e becsatolt motorkerékpár-bukósisakot viselnie a kétke-
rekű segédmotoros kerékpárral közlekedő személynek? 

Segédmotoros kerékpárral szabad-e pótkocsit vontatni? 
Az út- vagy közműtisztításokat végző jármű… A település hul-

ladékot összegyűjtő jármű… Mikor szabad közlekedni szemét-
szállításra szolgáló járművel autóbusz forgalmi sávban? Szabad-
e az autóbusz forgalmi sávban kétkerekű segédmotoros kerék-
párral folyamatosan közlekedni? 

Közlekedhet-e autóbusz forgalmi sávban betegszállító gépjár-
mű? 

Közlekedhet-e az autóbusz forgalmi sávban sürgősségi be-
tegellátásra rendszeresített gépjármű?  

Szabad-e segédmotoros kerékpárral autópályán vagy autó-
úton közlekedni? 

Mikor kell kivilágítani a forgalomban részt vevő, tompított
fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt? 

Zárt kocsiszekrényű tehergépkocsi csomagtartóján elhelye-
zett rakomány… 

Ezeket miért kell tudni egy taxisnak? Kérdezzék meg a men-
tősöket, a szemeteseket, az autóbuszvezetőket, a motorosokat!
Ezek nem korrekt kérdések! Ezekhez a kérdésekhez semmi kö-
zük a taxisoknak.

Ferenczy P. Károly 
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

(a nyugdíj melletti vállalkozók fix havi összege) 10032000-06056229
125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alap 10032000-06056236
138 NAV késedelmi pótlék 10032000-01076985 
188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06057749 
258 NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 
288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 10032000-01076349 

A rendszeres fizetendõkre érdemes állandó bank átutalást beállítani, így mindig határidõben beérkeznek az adók és járu-
lékok. A közlemény rovatban ne felejtsük feltüntetni a vállalkozói adószámot!

NNééhháánnyy   tt aa xx ii -- vv ii zz ssggaakkéé rrddééss   nneemm  kkoo rr rr eekk tt

Bemegy egy férfi a kocsmába:
– Kérek egy Fidesz fröcscsöt!!
– Az milyen? – kérdezi a kocsmáros.
– Kétharmad, egyharmad!!

* * *
A hajótörött – összeszedve utolsó erejét –

kiúszik a lakatlan szigetre.
Partot érve a fáradságtól elájul.
Arra tér magához, hogy ott áll mellette a

felesége és üvölt:
– Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap el-

süllyedt!
* * *

Elõször a neveket felejti el az ember, az-
tán az arcokat, aztán elfelejti felhúzni a slic-
cét, aztán elfelejti lehúzni a sliccét.
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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, Gvadányi út 69. 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, Kossuth 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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Tulajdonképpen helyes, hogy a taxisoknak (is) időnként frissíteni
kell a közlekedési ismereteiket és le kell vizsgázni a közlekedési
szabályokból. A buszosoknak, a kamionosoknak eddig is menni
kellett időnként a fejtágítóra. Sőt, a taxisoknak korábban is részt
kellett venni évenként KRESZ oktatáson. Ez rendben van.

De az nincs rendben, hogy a többi autóvezetőnek miért nem
kell menni időnként KRESZ frissítésre? Jó néhány civil autós-
nak fogalma sincs a közlekedési szabályok változásáról. Például
némelyiknek könyörögni kell, hogy induljon el, ha világít a
BUSZ-lámpa. A főváros egyre több pontján nagyméretű táblát
helyeznek ki: JOBBRA FORDULÁS ENGEDÉLYEZETT, HA VI-
LÁGÍT A BUSZ-LÁMPA! Nagyon sok autós nem ismeri jól a köz-
lekedés szabályait. Ugyanígy vizsgázni kellene a kerékpárosok-
nak úgy, mint régen! Berobbannak egy világváros milliós közle-
kedésébe akkor, amikor fogalmuk sincs, mi van a KRESZ könyv-
ben.

Tehát az rendben van, hogy vizsgázni kell a taxisoknak a köz-
lekedési és vezetéstechnikai ismeretekből. De az nincs rend-
ben, hogy nem korrekt néhány vizsgakérdés. Egyes hírek sze-
rint 2000, más hírek szerint 4000 kérdést kellett összeszedni a
vizsgakérdéseket összeállító pályázat nyertesének. Ezért van az,
hogy egy-egy hárompontos, elsőbbségadási kérdést vagy tízféle
módon tesznek fel. Egyszer az kérdezik, ki mehet át elsőként
egy adott közlekedési szituációban, aztán meg, hogy ki halad-
hat át másodikként? Újabb kombinációban, ki haladhat át har-
madikként, negyedikként? Aztán ugyanazt a közlekedési szituá-

ciót mutatják
két dimenzi-
óban, majd
mutatják há-
rom dimenzi-
óban, mintha
egy filmet

néznénk. „Ön a kormánykerékkel ábrázolt járművet vezeti, átha-
ladhat-e elsőként?” Aztán ugyanaz a kép: „Ki haladhat át máso-
dikként?” Viszont egyszer csak elfogytak a kérdések, de még
nem volt meg a pályázathoz elegendő kérdésszám, ezért beik-
tattak néhány nem korrekt kérdést is! Ezeket mindenki megtalál-
hatja a vizsgára való felkészülés során, az interneten.

Mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak kötelező-e
becsatolni a biztonsági övet? 

Kell-e becsatolt motorkerékpár-bukósisakot viselnie a kétke-
rekű segédmotoros kerékpárral közlekedő személynek? 

Segédmotoros kerékpárral szabad-e pótkocsit vontatni? 
Az út- vagy közműtisztításokat végző jármű… A település hul-

ladékot összegyűjtő jármű… Mikor szabad közlekedni szemét-
szállításra szolgáló járművel autóbusz forgalmi sávban? Szabad-
e az autóbusz forgalmi sávban kétkerekű segédmotoros kerék-
párral folyamatosan közlekedni? 

Közlekedhet-e autóbusz forgalmi sávban betegszállító gépjár-
mű? 

Közlekedhet-e az autóbusz forgalmi sávban sürgősségi be-
tegellátásra rendszeresített gépjármű?  

Szabad-e segédmotoros kerékpárral autópályán vagy autó-
úton közlekedni? 

Mikor kell kivilágítani a forgalomban részt vevő, tompított
fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt? 

Zárt kocsiszekrényű tehergépkocsi csomagtartóján elhelye-
zett rakomány… 

Ezeket miért kell tudni egy taxisnak? Kérdezzék meg a men-
tősöket, a szemeteseket, az autóbuszvezetőket, a motorosokat!
Ezek nem korrekt kérdések! Ezekhez a kérdésekhez semmi kö-
zük a taxisoknak.

Ferenczy P. Károly 
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

(a nyugdíj melletti vállalkozók fix havi összege) 10032000-06056229
125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alap 10032000-06056236
138 NAV késedelmi pótlék 10032000-01076985 
188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06057749 
258 NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 
288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 10032000-01076349 

A rendszeres fizetendõkre érdemes állandó bank átutalást beállítani, így mindig határidõben beérkeznek az adók és járu-
lékok. A közlemény rovatban ne felejtsük feltüntetni a vállalkozói adószámot!

NNééhháánnyy   tt aa xx ii -- vv ii zz ssggaakkéé rrddééss   nneemm  kkoo rr rr eekk tt

Bemegy egy férfi a kocsmába:
– Kérek egy Fidesz fröcscsöt!!
– Az milyen? – kérdezi a kocsmáros.
– Kétharmad, egyharmad!!

* * *
A hajótörött – összeszedve utolsó erejét –

kiúszik a lakatlan szigetre.
Partot érve a fáradságtól elájul.
Arra tér magához, hogy ott áll mellette a

felesége és üvölt:
– Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap el-

süllyedt!
* * *

Elõször a neveket felejti el az ember, az-
tán az arcokat, aztán elfelejti felhúzni a slic-
cét, aztán elfelejti lehúzni a sliccét.

ujtaxi.qxd  4/12/17 10:15  Page 25



Most már biztos, hogy pénzbehajtásra, pénzbeszedésre telepít
újabb és újabb térfigyelő kamerákat egyre több kerületi önkormány-
zat. A legújabb térfigyelő kamera az interneten is nagy publicitást
kapott. A III. kerületi Evező utcából bonyolult a Belváros felé elin-
dulni, ezért eddig az egyszerűbb megoldást választottuk, szabályta-
lanul elfordultunk balra a Lajos utcánál.

Eddig csináltuk, ezután ne tegyük! A he-
lyi önkormányzat térfigyelő kamerát sze-
reltetett a Lajos utcában a Kolosy tér ma-
gasságában a korábban kihelyezett rend-
őrségi térfigyelő kamera alá. Így a közeli
Bécsi út – Szépvölgyi sarok után újabb
helyszínen büntetik a szabálytalan kanya-
rodást… Szabályosan úgy tudunk tovább-
haladni, hogy jobbra fordulunk és a De-
reglye utcába befordulunk jobbra, meg-
fordulunk valahol–valahogy, és akkor
már a Dereglye utcából tudunk balra for-
dulni a Lajos utca irányába. 

Amúgy a Szentháromság téren valószí-
nűleg világrekord történt. Taxis kollégát
egy perc alatt kétszer (!) büntették meg –
egyenként 50.000 forintra – közlekedési
szabálysértés elkövetése miatt! Az I. kerü-
leti Szentháromság téren telefonos taxi-
rendelésre érkezett, nem volt még ott az

utasa,
ezért félreállt, hogy ne tartsa fel a for-
galmat. Nem kellett volna… Ahogy már
többször szóba került, a helyi önkor-
mányzat azt a néhány centiméteres
szintkülönbséget járdán való megállás-
nak tekinti. Elmentek a járművek, kollé-
gánk visszament a közútra. Szerencsé-
re megérkezett az utasa, de csomagok-
kal érkezett, így a taxis kolléga a békes-
ség kedvéért megint félreállt. A két fel-
jelentés természetesen megdöbbentet-

te a kollégánkat, személyes kihallgatást kért. Ott elmagyarázták mi
történt. Megkapta a két külön (!) szabálysértésről készült fényképet,
eltehette emlékül. Nagy kegyesen az egyik feljelentéstől eltekintet-
tek, a másikat – fellélegezve – befizette. Nyilvánvalóan, mindenhol
nem tarthatjuk be a közlekedés szabályait, hiszen meg kell állni vala-
hol, hogy az utas beszálljon a taxiba, kiszálljon a taxiból.

Meg van, amikor nagyon siet az állandó utasunk, így odalépünk a
gázra. Egyet tehetünk, figyeljük folyamatosan a „balesetveszélyes”
helyszíneket, ahol figyelik a közlekedési szabályok megsértését.
Nincs mese, ott tartsuk be a közlekedés szabályait! 

Például Újpest felől jövet jelzőtábla nem tiltja a rákospalotai
Szentmihályi úton a balra kanyarodást az Irinyi laktanyánál, „csak”
a záróvonal. Két (!) kamerát is felszereltek, hogy rögzítsék a sza-
bálytalanul balra fordulókat…

A hírek szerint, a következő napokban, Zuglóban a Thököly út –
Mexikói út után, a Thököly út – Gizella út kereszteződésnél is sze-
relnek új térfigyelő kamerát. Ott azt figyelik majd, ki kanyarodik a
Thököly útról balra, a Hermina útra. Napjainkban még a helyi köz-
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Még mindig a térfigyelő kamerákról
XV. Aulich Lajos utca: Ne for-
duljunk balra Újpest irányába
a Szentmihályi útnál

XV. Szentmihályi út: Csak
záróvonal tiltja a balkanyart
Újpest felöl jövet az Irinyi
laktanyánál

XV. Szentmihályi út:
Két kamera is figyeli a
szabálytalankodókat

III. Kolosy tér: Ez a
kamera figyeli az
Evező utcából tör-
ténő szabálytalan
kanyarodást

III. Dereglye utca: Itt már szabá-
lyos a balkanyar a Lajos utcába

III. Evező utca: Itt tényleg
forduljunk ezentúl jobb-
ra, mert figyelnek
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Fentiekkel kapcsolatban felmerül néhány kér-
dés: miért pont most? Eddig miért nem? Aki
befizette, most visszakérheti? Egyáltalán, mi-
lyen célt szolgálnak ezek az eszközök? A vá-
laszokért jó néhány évet kell visszamennünk
az időben…

Emlékeim szerint az első – még analóg –
kamerákat bűnmegelőzési célból kezdték al-
kalmazni, elsősorban a főváros bűnügyileg
fertőzöttebb területein. Az akkori jogvédők ki-
fogásai miatt ráadásul olyan módon, hogy a
monitor képén sem arcot, sem autó-rendszá-
mot nem lehetett felismerni. A kamera kezelő-
je a homályos képekből azonban megállapít-
hatta, ha az utcán garázdaság, autófeltörés,
vagy betörés történt. Odaküldte a legközeleb-
bi járőrautót, aki jól tettenérte a bűnösöket és
bevitte a dutyiba. Az intézkedés hatásosnak
bizonyult: ezen a területen – a József körút,
Baross utca, Rákóczi tér környékén – nagy-
ságrendekkel csökkent a bűncselekmények
száma. Logikus volt ezt a rendszert más terü-
letekre is kiterjeszteni.

Telt-múlt az idő, a kamerarendszerek töké-
letesedtek, a képek élesedtek. Az adatvédel-
mi meggondolások háttérbe szorultak. Míg-
nem egyszercsak valaki a homlokára csapott:
– ezzel a dologgal nemcsak bűnözőket lehet
fogni, hanem szabálysértőket is. Tiloson át-
hajtókat, tiltott irányba kanyarodókat, rossz
helyen várakozókat. Nem kétlem, hogy a cél
eleinte nemes volt: előzzük meg a balesete-
ket! Hívjuk fel a figyelmet a veszélyes helyek-
re, figyelmeztetéssel, akár büntetéssel is. Mi-
csoda? Büntetéssel? Pénzszagot érzek! – ki-
álthatott fel egy jogalkalmazó. Aki hibázik, az
fizessen! Lehetőleg sokszor, sokat!

A közterületi kamerák ettől fogva valami el-
képesztő sebességgel szaporodtak. A ható-

ság – ekkor még csak a rendőrség
– a sebességmérések mellett új
bevételi forrást talált. Hamarosan a
jogszabályi környezet is könnyítette
a dolgukat: megjelent az objektív
felelősség elve. E szerint mindegy,
ki vezette az adott időszakban a
szabálytalankodó járművet, a fele-
lősség a tulajdonosé, üzembentar-

tóé. Ha akarja, ő majd tovább hárít-
hatja a felelősséget a tényleges elkövetőre.
De valaki fizetni fog. 

A pénzcsapra hamarosan felfigyelt a rend-
őrségire megtévesztően hasonlító ruházatú
közterület-felügyelet is – akkor még helyszíni
intézkedéssel. A bírságolás megkezdődött,
először csak a tiltott parkolások miatt. Sarok-
tól 5 méter, zebra előtt öt méter, várakozni,
vagy megállni  tilos tábla hatálya – ez volt a
fő csapásirány. Mivel pedig Budapest belső
területén nappal gyakorlatilag lehetetlen sza-
bályosan megállni, beindult a pénzszivattyú.
Akkor is bírságoltak, ha a megállásra, várako-
zásra teljesen normális, hétköznapi indok
volt, például taxik esetében. A taxis ugyebár
szállítja utasát, aki nem ott akar kiszállni, ahol
van szabad hely, hanem az úticéljánál. Ami a
legtöbb esetben szabálytalan megállásra
készteti a taxist. Mondok egy példát, úgy is
százával tudnád sorolni a hasonlókat: Mária
utca, Szemklinika. Jómagam is érintett voltam
az ügyben, amikor 80 év fölötti apósomat vit-
tem oda. Gondolom, ismered a helyet, egyirá-
nyú utca, mindkét oldalon parkoló autókkal,
középen egy szűk forgalmi sávval, megállni,
várakozni reménytelen. Viszont pontosan a
bejáratnál van egy gyalogátkelőhely, mögötte
4-5 méter szabad hely. Ahol a beteg ember
kényelmesen kiszállhat, és bemehet a kliniká-
ra. Igen ám, de a rend éber őre, a közterület-
felügyelő, feladata fontosságának tudatában,
gumibotját lóbálva azonnal odasiet, és mielőtt
még egyetlen szót is szólna, előkapja a fény-
képezőgépét és körbefotózza a kocsit. Én
közben apósomat kísérem a bejárathoz, aki
annyira rosszul lát, hogy a négyemeletes épü-
letet sem venné észre, nemhogy a bejáratot.
Egy perc sem telik el, haladnék tovább, de
már meg vagyok bírságolva. 

Másik helyszín, megint csak saját példa, a
Wesselényi utca, Károly körút, Dohány utca
csomópont. Széles terület, mindenfelé jól be-
látható. Fogorvoshoz siettem kissé megviselt
állapotban, és persze sikerült ismét úgy parkol-
nom, hogy a zebráig nem volt öt méter. Olyan
kb. három és fél – négy méter azért volt. Egy
röpke óra múlva kijöttem a fogorvostól egy böl-
csességfoggal szegényebben, és látom, hogy
kerékbilincs van az autón. A balesetmegelőzés
érdekében! Mert hogy a zebra előtt várakozni
nem szabad, az veszélyes! Erre lebilincselik az
autót, hogy még csak véletlenül se tudjam ezt
a veszélyhelyzetet feloldani. Mint mondana er-
re Besenyő Pista bácsi? Nooormális???

Mindkét fenti esemény évekkel ezelőtt tör-
tént, de én akkor bizonyosodtam meg végleg
róla, hogy ezek az intézkedések köszönő vi-
szonyban sincsenek semmiféle baleset,- vagy
bűnmegelőzéssel. Taxisként ezerszámra so-
rolhatnád a példákat, amikor azért bírságol-
tak meg, mert a munkádat végezted. Felvet-
ted az utast, kitetted az utast. Egy-két percnél
nem volt ez hosszabb idő. De harmincezred-
be került. Jó kis fuvar…

A közterület-felügyelők is haladtak a korral.
Önhatalmúlag – bár biztosan engedélyekkel
ellátva – felszereltek közterületi kamerákat,
így kényelmesen, a fotelben ülve is lehetett
büntetéseket kiszabni. Már nemcsak a vára-
kozás volt a sláger, hanem a kanyarodási sza-
bályok megsértése is. Ez mekkora Kánaán!
Nagykörút, Baross utca, Király utca, Szépvöl-
gyi út – megannyi kincsesbánya! Egy kanya-
rodás, ötvenezer. Napi ötven kanyarodás az
két és fél millió! Havonta… na nem, kedves
Sztrovacsek barátom, ennyi pénz csak a
számtanpédában van – hüledezne Vanek úr. 

Aztán egyszer sikerült egy „fontos elvtárs”
rokonát megbírságolni. Hát ez tűrhetetlen!
Méghogy kamera, meg távolból! Tessen ott
lenni a helyszínen, hóban-fagyban, napsütés-
ben és úgy bírságolni! Vagy – horribile dictu!
– odaállítani egy közlekedési rendőrt, aki
puszta jelenlétével, vagy karjelzéseivel segíti
a forgalmat, legalább arra a néhány hétre,
amíg a közlekedők megszokják az új szabá-
lyokat. Jó, tudom: álomvilágban élek…

Nagy Zoltán
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terület-felügyelet munkatársai figyelik ezt a fajta közlekedési sza-
bálysértést, ezentúl a kamera figyeli majd. Ahogy kihelyezik az új
kamerákat, rögtön beszámolunk róla. 

A helyzet igen érdekesen alakul, mert az utóbbi hetekben a ka-
merák működtetésével kapcsolatban Tarlós István több alkalommal
is megnyilvánult. Alább olvashatjátok Budapest főpolgármesteré-
nek álláspontját a témakörben.

Juhász Péter

Budapest főpolgármesterének álláspontja a térfigyelő ka-
merával kapcsolatban 
Több televíziós csatorna és internetes oldal is beszámolt Tarlós Ist-
ván, Budapest főpolgármesterének álláspontjáról a térfigyelő ka-
merákkal kapcsolatban:

„A felügyelet csak akkor bírságolhat, ha ellenőre a hely-
színen tartózkodik, kamerafelvétel alapján nem. Senki se
fizesse be a büntetést, később az ügy következő szaka-
szában – ha kérésre a rendőrséghez kerül az ügy. Ott sok-
kal racionálisabban járnak majd el. Ez egy tarthatatlan ál-
lapot, ilyen a világon nincs, különösen azért, és a jelenleg
rendelkezésemre álló információk alapján arra bíztatom
azokat, akik ilyen papírt kapnak, hogy ha kamera alapján
megbüntetik ötvenezer forintra, ne fizessék be, ugyanis
ehhez csak akkor lenne joguk, ha a közterület-felügyelő
ott állna, megállítaná, lepapírozná, és adminisztratív mó-
don legalizálná a dolgot, csak akkor lennének jogosultak
büntetni.”

Közterületi kamerák
Bűnmegelőzés, vagy pénzbeszedés?

Nyilván sokak előtt ismerős az a kö-
zelmúltban történt eset, amikor egy

politikus hozzátartozójának bírságolása kap-
csán derült ki, hogy szabálytalanságok történtek
az ügyben. A kerületi közterület-felügyelet egy
kamera alapján szűrte ki a szabálysértőket, és
szabta ki az ötvenezres büntetéseket. Pedig ezt

nem tehette volna…
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Most már biztos, hogy pénzbehajtásra, pénzbeszedésre telepít
újabb és újabb térfigyelő kamerákat egyre több kerületi önkormány-
zat. A legújabb térfigyelő kamera az interneten is nagy publicitást
kapott. A III. kerületi Evező utcából bonyolult a Belváros felé elin-
dulni, ezért eddig az egyszerűbb megoldást választottuk, szabályta-
lanul elfordultunk balra a Lajos utcánál.

Eddig csináltuk, ezután ne tegyük! A he-
lyi önkormányzat térfigyelő kamerát sze-
reltetett a Lajos utcában a Kolosy tér ma-
gasságában a korábban kihelyezett rend-
őrségi térfigyelő kamera alá. Így a közeli
Bécsi út – Szépvölgyi sarok után újabb
helyszínen büntetik a szabálytalan kanya-
rodást… Szabályosan úgy tudunk tovább-
haladni, hogy jobbra fordulunk és a De-
reglye utcába befordulunk jobbra, meg-
fordulunk valahol–valahogy, és akkor
már a Dereglye utcából tudunk balra for-
dulni a Lajos utca irányába. 

Amúgy a Szentháromság téren valószí-
nűleg világrekord történt. Taxis kollégát
egy perc alatt kétszer (!) büntették meg –
egyenként 50.000 forintra – közlekedési
szabálysértés elkövetése miatt! Az I. kerü-
leti Szentháromság téren telefonos taxi-
rendelésre érkezett, nem volt még ott az

utasa,
ezért félreállt, hogy ne tartsa fel a for-
galmat. Nem kellett volna… Ahogy már
többször szóba került, a helyi önkor-
mányzat azt a néhány centiméteres
szintkülönbséget járdán való megállás-
nak tekinti. Elmentek a járművek, kollé-
gánk visszament a közútra. Szerencsé-
re megérkezett az utasa, de csomagok-
kal érkezett, így a taxis kolléga a békes-
ség kedvéért megint félreállt. A két fel-
jelentés természetesen megdöbbentet-

te a kollégánkat, személyes kihallgatást kért. Ott elmagyarázták mi
történt. Megkapta a két külön (!) szabálysértésről készült fényképet,
eltehette emlékül. Nagy kegyesen az egyik feljelentéstől eltekintet-
tek, a másikat – fellélegezve – befizette. Nyilvánvalóan, mindenhol
nem tarthatjuk be a közlekedés szabályait, hiszen meg kell állni vala-
hol, hogy az utas beszálljon a taxiba, kiszálljon a taxiból.

Meg van, amikor nagyon siet az állandó utasunk, így odalépünk a
gázra. Egyet tehetünk, figyeljük folyamatosan a „balesetveszélyes”
helyszíneket, ahol figyelik a közlekedési szabályok megsértését.
Nincs mese, ott tartsuk be a közlekedés szabályait! 

Például Újpest felől jövet jelzőtábla nem tiltja a rákospalotai
Szentmihályi úton a balra kanyarodást az Irinyi laktanyánál, „csak”
a záróvonal. Két (!) kamerát is felszereltek, hogy rögzítsék a sza-
bálytalanul balra fordulókat…

A hírek szerint, a következő napokban, Zuglóban a Thököly út –
Mexikói út után, a Thököly út – Gizella út kereszteződésnél is sze-
relnek új térfigyelő kamerát. Ott azt figyelik majd, ki kanyarodik a
Thököly útról balra, a Hermina útra. Napjainkban még a helyi köz-
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Még mindig a térfigyelő kamerákról
XV. Aulich Lajos utca: Ne for-
duljunk balra Újpest irányába
a Szentmihályi útnál

XV. Szentmihályi út: Csak
záróvonal tiltja a balkanyart
Újpest felöl jövet az Irinyi
laktanyánál

XV. Szentmihályi út:
Két kamera is figyeli a
szabálytalankodókat

III. Kolosy tér: Ez a
kamera figyeli az
Evező utcából tör-
ténő szabálytalan
kanyarodást

III. Dereglye utca: Itt már szabá-
lyos a balkanyar a Lajos utcába

III. Evező utca: Itt tényleg
forduljunk ezentúl jobb-
ra, mert figyelnek
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Fentiekkel kapcsolatban felmerül néhány kér-
dés: miért pont most? Eddig miért nem? Aki
befizette, most visszakérheti? Egyáltalán, mi-
lyen célt szolgálnak ezek az eszközök? A vá-
laszokért jó néhány évet kell visszamennünk
az időben…

Emlékeim szerint az első – még analóg –
kamerákat bűnmegelőzési célból kezdték al-
kalmazni, elsősorban a főváros bűnügyileg
fertőzöttebb területein. Az akkori jogvédők ki-
fogásai miatt ráadásul olyan módon, hogy a
monitor képén sem arcot, sem autó-rendszá-
mot nem lehetett felismerni. A kamera kezelő-
je a homályos képekből azonban megállapít-
hatta, ha az utcán garázdaság, autófeltörés,
vagy betörés történt. Odaküldte a legközeleb-
bi járőrautót, aki jól tettenérte a bűnösöket és
bevitte a dutyiba. Az intézkedés hatásosnak
bizonyult: ezen a területen – a József körút,
Baross utca, Rákóczi tér környékén – nagy-
ságrendekkel csökkent a bűncselekmények
száma. Logikus volt ezt a rendszert más terü-
letekre is kiterjeszteni.

Telt-múlt az idő, a kamerarendszerek töké-
letesedtek, a képek élesedtek. Az adatvédel-
mi meggondolások háttérbe szorultak. Míg-
nem egyszercsak valaki a homlokára csapott:
– ezzel a dologgal nemcsak bűnözőket lehet
fogni, hanem szabálysértőket is. Tiloson át-
hajtókat, tiltott irányba kanyarodókat, rossz
helyen várakozókat. Nem kétlem, hogy a cél
eleinte nemes volt: előzzük meg a balesete-
ket! Hívjuk fel a figyelmet a veszélyes helyek-
re, figyelmeztetéssel, akár büntetéssel is. Mi-
csoda? Büntetéssel? Pénzszagot érzek! – ki-
álthatott fel egy jogalkalmazó. Aki hibázik, az
fizessen! Lehetőleg sokszor, sokat!

A közterületi kamerák ettől fogva valami el-
képesztő sebességgel szaporodtak. A ható-

ság – ekkor még csak a rendőrség
– a sebességmérések mellett új
bevételi forrást talált. Hamarosan a
jogszabályi környezet is könnyítette
a dolgukat: megjelent az objektív
felelősség elve. E szerint mindegy,
ki vezette az adott időszakban a
szabálytalankodó járművet, a fele-
lősség a tulajdonosé, üzembentar-

tóé. Ha akarja, ő majd tovább hárít-
hatja a felelősséget a tényleges elkövetőre.
De valaki fizetni fog. 

A pénzcsapra hamarosan felfigyelt a rend-
őrségire megtévesztően hasonlító ruházatú
közterület-felügyelet is – akkor még helyszíni
intézkedéssel. A bírságolás megkezdődött,
először csak a tiltott parkolások miatt. Sarok-
tól 5 méter, zebra előtt öt méter, várakozni,
vagy megállni  tilos tábla hatálya – ez volt a
fő csapásirány. Mivel pedig Budapest belső
területén nappal gyakorlatilag lehetetlen sza-
bályosan megállni, beindult a pénzszivattyú.
Akkor is bírságoltak, ha a megállásra, várako-
zásra teljesen normális, hétköznapi indok
volt, például taxik esetében. A taxis ugyebár
szállítja utasát, aki nem ott akar kiszállni, ahol
van szabad hely, hanem az úticéljánál. Ami a
legtöbb esetben szabálytalan megállásra
készteti a taxist. Mondok egy példát, úgy is
százával tudnád sorolni a hasonlókat: Mária
utca, Szemklinika. Jómagam is érintett voltam
az ügyben, amikor 80 év fölötti apósomat vit-
tem oda. Gondolom, ismered a helyet, egyirá-
nyú utca, mindkét oldalon parkoló autókkal,
középen egy szűk forgalmi sávval, megállni,
várakozni reménytelen. Viszont pontosan a
bejáratnál van egy gyalogátkelőhely, mögötte
4-5 méter szabad hely. Ahol a beteg ember
kényelmesen kiszállhat, és bemehet a kliniká-
ra. Igen ám, de a rend éber őre, a közterület-
felügyelő, feladata fontosságának tudatában,
gumibotját lóbálva azonnal odasiet, és mielőtt
még egyetlen szót is szólna, előkapja a fény-
képezőgépét és körbefotózza a kocsit. Én
közben apósomat kísérem a bejárathoz, aki
annyira rosszul lát, hogy a négyemeletes épü-
letet sem venné észre, nemhogy a bejáratot.
Egy perc sem telik el, haladnék tovább, de
már meg vagyok bírságolva. 

Másik helyszín, megint csak saját példa, a
Wesselényi utca, Károly körút, Dohány utca
csomópont. Széles terület, mindenfelé jól be-
látható. Fogorvoshoz siettem kissé megviselt
állapotban, és persze sikerült ismét úgy parkol-
nom, hogy a zebráig nem volt öt méter. Olyan
kb. három és fél – négy méter azért volt. Egy
röpke óra múlva kijöttem a fogorvostól egy böl-
csességfoggal szegényebben, és látom, hogy
kerékbilincs van az autón. A balesetmegelőzés
érdekében! Mert hogy a zebra előtt várakozni
nem szabad, az veszélyes! Erre lebilincselik az
autót, hogy még csak véletlenül se tudjam ezt
a veszélyhelyzetet feloldani. Mint mondana er-
re Besenyő Pista bácsi? Nooormális???

Mindkét fenti esemény évekkel ezelőtt tör-
tént, de én akkor bizonyosodtam meg végleg
róla, hogy ezek az intézkedések köszönő vi-
szonyban sincsenek semmiféle baleset,- vagy
bűnmegelőzéssel. Taxisként ezerszámra so-
rolhatnád a példákat, amikor azért bírságol-
tak meg, mert a munkádat végezted. Felvet-
ted az utast, kitetted az utast. Egy-két percnél
nem volt ez hosszabb idő. De harmincezred-
be került. Jó kis fuvar…

A közterület-felügyelők is haladtak a korral.
Önhatalmúlag – bár biztosan engedélyekkel
ellátva – felszereltek közterületi kamerákat,
így kényelmesen, a fotelben ülve is lehetett
büntetéseket kiszabni. Már nemcsak a vára-
kozás volt a sláger, hanem a kanyarodási sza-
bályok megsértése is. Ez mekkora Kánaán!
Nagykörút, Baross utca, Király utca, Szépvöl-
gyi út – megannyi kincsesbánya! Egy kanya-
rodás, ötvenezer. Napi ötven kanyarodás az
két és fél millió! Havonta… na nem, kedves
Sztrovacsek barátom, ennyi pénz csak a
számtanpédában van – hüledezne Vanek úr. 

Aztán egyszer sikerült egy „fontos elvtárs”
rokonát megbírságolni. Hát ez tűrhetetlen!
Méghogy kamera, meg távolból! Tessen ott
lenni a helyszínen, hóban-fagyban, napsütés-
ben és úgy bírságolni! Vagy – horribile dictu!
– odaállítani egy közlekedési rendőrt, aki
puszta jelenlétével, vagy karjelzéseivel segíti
a forgalmat, legalább arra a néhány hétre,
amíg a közlekedők megszokják az új szabá-
lyokat. Jó, tudom: álomvilágban élek…

Nagy Zoltán
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terület-felügyelet munkatársai figyelik ezt a fajta közlekedési sza-
bálysértést, ezentúl a kamera figyeli majd. Ahogy kihelyezik az új
kamerákat, rögtön beszámolunk róla. 

A helyzet igen érdekesen alakul, mert az utóbbi hetekben a ka-
merák működtetésével kapcsolatban Tarlós István több alkalommal
is megnyilvánult. Alább olvashatjátok Budapest főpolgármesteré-
nek álláspontját a témakörben.
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Budapest főpolgármesterének álláspontja a térfigyelő ka-
merával kapcsolatban 
Több televíziós csatorna és internetes oldal is beszámolt Tarlós Ist-
ván, Budapest főpolgármesterének álláspontjáról a térfigyelő ka-
merákkal kapcsolatban:

„A felügyelet csak akkor bírságolhat, ha ellenőre a hely-
színen tartózkodik, kamerafelvétel alapján nem. Senki se
fizesse be a büntetést, később az ügy következő szaka-
szában – ha kérésre a rendőrséghez kerül az ügy. Ott sok-
kal racionálisabban járnak majd el. Ez egy tarthatatlan ál-
lapot, ilyen a világon nincs, különösen azért, és a jelenleg
rendelkezésemre álló információk alapján arra bíztatom
azokat, akik ilyen papírt kapnak, hogy ha kamera alapján
megbüntetik ötvenezer forintra, ne fizessék be, ugyanis
ehhez csak akkor lenne joguk, ha a közterület-felügyelő
ott állna, megállítaná, lepapírozná, és adminisztratív mó-
don legalizálná a dolgot, csak akkor lennének jogosultak
büntetni.”

Közterületi kamerák
Bűnmegelőzés, vagy pénzbeszedés?

Nyilván sokak előtt ismerős az a kö-
zelmúltban történt eset, amikor egy

politikus hozzátartozójának bírságolása kap-
csán derült ki, hogy szabálytalanságok történtek
az ügyben. A kerületi közterület-felügyelet egy
kamera alapján szűrte ki a szabálysértőket, és
szabta ki az ötvenezres büntetéseket. Pedig ezt

nem tehette volna…
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Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje. E helyi adó
bevallása minden vállalkozó számára kötelező (az alább említett
kivételekkel), függetlenül attól, hogy főállású, másodos, vagy
nyugdíjas. A bevallást akkor is el kell küldeni, ha fizetendő adó
nem keletkezik, vagyis a bevallás „nullás”. 

A vállalkozók iparűzési adója a korrigált nettó árbevétel 2%-a
(a százalékérték egyes területeken ennél kevesebb is lehet). A
korrigált nettó árbevétel számítására három lehetőség kínálkozik:

• Tételes bevallás – ebben az esetben az árbevételből le-
vonható az anyagköltség (taxis vállalkozóknál jellemzően
az üzemanyag), az így kapott korrigált nettó árbevétel az
adó alapja. Ezt a formát csak tételesen adózó vállakozók-
nak ajánljuk.

• Egyszerűsített bevallás – átalányadózóknál. Itt az adóalap
kiszámítása a következő: a teljes árbevétel 20%-át (nyugdíj
melletti vállalkozóknál 25%-át) vesszük, ezt megszorozzuk
1,2-vel. A kapott összeg a korrigált nettó árbevétel. Áta-
lányadózó vállalkozók esetén ez a legkedvezőbb számítá-
si mód.

• Egyszerűsített – 80%-os – bevallás. Ekkor árbevételünk
80%-a az adóalap. Ezt a fajta adózást bárki használhatja,
bár átalányadózóknál az előzőnél jóval kedvezőtlenebb. Té-
telesen adózók és katások is választhatják (KATA-sok akkor,
ha nem jelentkeztek be tételes KATA-ra – lásd lentebb). 

A különböző települések adómentes határt is megállapíthat-
nak, Budapesten ez a határ egymillió forint. Vagyis, ha a korrigált
nettó árbevétel nem éri el az egymilliót, akkor adót nem kell fizet-
ni (bevallást ekkor is kell küldeni). Ha azonban az adómentes ha-
tárt meghaladja bevételünk, akár csak egyetlen forinttal, akkor
már a teljes összeg után meg kell fizetni az iparűzési adót. 

Lássunk egy példát: A főállású átalányadózó vállalkozó árbe-
vétele, taxaméter szerint 4.166.600 Ft. Ennek 20%-a a jövedel-
me, vagyis 833.320 Ft. Ezt kell 1,2-vel szorozni, az eredmény
999.984 Ft. Miután ez az összeg nem éri el az egymilliós adó-
mentes határt, így iparűzési adót fizetni nem kell. Nézzük, mi
történik, ha árbevételünk csupán egy százassal több, vagyis
4.166.700 Ft. Ekkor a 20%-os jövedelemtartalom 833.340 Ft
(egy huszassal több mint az imént), az 1,2-es szorzás ereménye
pedig 1.000.008 Ft. Ez már túl van az adómentes határon, így a
teljes összeg után meg kell fizetnünk a 2%-os iparűzési adót,
ebben az esetben 20.000 forintot.

Fentebb említettük, hogy vannak olyan esetek (pontosabban

egy ilyen eset), amikor a vállalkozónak még
csak bevallást sem kell készítenie. Ha valaki
KATA szerint adózik a NAV-nál, és ezt szeret-
né az iparűzési adóban is alkalmazni, fix öt-
venezer forint adót fizet az önkormányzatnak
évente. Az adót két részletben, márciusban

és szeptemberben kell rendezni 25-25ezer forintos tételekben.
E választási mód bejelentéshez kötődik, mégpedig a kezdő
katás vállalkozónál a vállalkozás megkezdése után 45 napon be-
lül, a már gyakorló katás vállalkozónál pedig az adóév kezdetét
követő 45 napon belül, vagyis február 15-ig. A bejelentés elmu-
lasztása jogvesztő, később pótolni nem, választani újra már
csak a következő adóévben lehet. 

Fontos megemlíteni, hogy azok a vállalkozók, akiknek székhe-
lye és működési területe nem azonos önkormányzat területén van
(például Budapesten szolgáltató, de Pest megyei székhelyű),
mind a két önkormányzat területén adófizetésre kötelezettek. 

Az iparűzési adót az önkormányzatok honlapjáról letölthető
elektronikus, vagy kézi kitöltésű nyomtatványon kell beadni. Bár
elvileg a központi NAV bevallásra szolgáló ÁNYK programban is
szerepel HIPA nyomtatvány, az az önkormányzatok szerint még
kiforratlan, egyelőre ne használjuk.
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Szigorított ellenőrzés a horvát, román és ukrán határon

Hosszabb menetidővel kell számolni
A sógorok bekeményítése után az Európai Unió is rendele-
tet alkotott, amely alapján 2017. április 7-e óta valamennyi
schengeni külső határon átlépő utasnak kötelező ellenőr-
zésre kell számítania.  

A schengeni külső határok átlépésekor – ki- és belépéskor egyaránt –
minden szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy úti okmányát
ellenőrizni kell az ellopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy ér-
vénytelenített úti okmányokat tartalmazó nemzeti és nemzetközi elektro-
nikus adatbázisokban. Korábban erre az ellenőrzésre csak szúrópróba-
szerűen, kockázatelemzés alapján került sor. A változással így már nem-
csak a harmadik ország állampolgárainak az úti okmányát, hanem a sza-
bad mozgás uniós jogával rendelkező személyek (az Európai Unió vala-
mennyi tagállamának, valamint Norvégiának, Izlandnak, Liechtenstein-
nek és Svájcnak az állampolgárai, illetve családtagjaik) határátlépése
során használt úti okmányában szereplő adatokat is ellenőrizni kell az
adatbázisokban.

Az ellenőrzés a magyar–horvát, a magyar–ukrán és a magyar–szerb
viszonylatban lévő határátkelőhelyeken mind belépéskor, mind kilépés-
kor az ismertetett metódus alapján történik. A magyar–román viszonylat-
ban a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen, kocká-
zatelemzés alapján kell ellenőrizni az adattárakban, azonban belépő
irányban valamennyi utas esetében az új kontrollt kell alkalmazni.

Az új eljárási rend az okmányok elektronikus ellenőrzése miatt hosz-
szabb időt igényel az átlépés során. A rendőrség az európai uniós ren-
deletben kötelezően meghatározott új követelmény végrehajtására felké-
szült, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja.

A rendőrség arra kéri az utazókat, hogy amennyiben
Magyarországról a schengeni térségen kívülre kíván-
nak kiutazni, vagy onnan beutazni, ne a megszokott
időben, hanem – a várhatóan megnövekedett ellenőr-
zési idővel számolva – korábban induljanak el. A határ-
forgalom-ellenőrzés ütemének gyorsítása, a várakozá-
sok csökkentése érdekében a szokottnál is jobban fi-
gyeljenek arra, hogy az ellenőrzési helyhez közeledve a
szükséges okmányokat, az útlevelet, a személyi igazol-
ványt, a vezetői engedélyt, a forgalmi engedélyt készít-
sék elő, és úti okmányuk érvényességéről az utazás
megkezdése előtt időben győződjenek meg – hívja fel
a figyelmet a police.hu. k.z.t.

Iparűzési adó
–Összegek, határidők, mentesség –

Férj és feleség ülnek a verandán, a férj bort kortyolgat.
– Annyira szeretlek – mondja a férj.
– Ezt most te mondod vagy a bor? – kérdezi a feleség.
– Ezt én mondom a bornak...

* * *
Amire most szükségem van, azt nem lehet szavakba ön-

teni. Csak pohárba.
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Bár a KATA-s, vagy átalányadózó egyéni vál-
lalkozóknak csak bevételeiket kell könyvelni-
ük, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne len-
nének költségeik. Egy vállalkozás gyakorlá-
sa során az az életszerű, ha bevételei és ki-
adásai is vannak. Nos ezekről a költségek-
ről szóló számlákat kell megőrizni az adójo-
gi elévülési idő végéig (számla kiállítási dá-
tumát követő 5+1 év).  A bizonylatokat nem
kell rendezni, könyvelni vagy egyáltalán
összeadni, de mindenképpen az egyéb vál-
lalkozási anyagokkal együtt meg kell őrizni.

A jogalkotó szándéka világos: mindenki, mindenről kérjen számlát,
mert akkor jobban nyomonkövethetőek a vállalkozások bevételei.

Miről kell számla? – merülhet fel a kérdés. Ha kérünk minden olyan
költségről, ami valamilyen szinten a vállalkozás működtetéséhez kap-
csolható, akkor nagy hibát nem követhetünk el. Szakmánkban ugyan-
akkor egy speciális szabály is érvényesül, mégpedig egyik legna-
gyobb költségtételünk, az üzemanyag tekintetében. Erről ugyanis egy
másik törvény szerint nem vagyunk kötelesek számlát beszerezni, ha
az alábbi feltétel teljesül:  

„A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995.
évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban
a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcso-
latosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.”
Forrás: www.nav.gov.hu

Minden egyéb beszerzésünkről ugyanakkor kérjünk számlát. Az
esetek legnagyobb részében úgyis automatikusan kapjuk a bizonyla-
tot, például a drosztdíj befizetésekor, a műszaki vizsga és kocsicsere
során felmerülő költségekről , a társasági tagdíjról, stb. Ezen felül ne
feledjük, hogy költségnek minősül a befizetett járulékok egy része is,
tehát a csekkszelvényeket, banki bizonylatokat se dobjuk el. 

Többekben felmerült a kérdés, hogy milyen mértékűnek kell lennie
a költségszámlák összegének, meg hogy mi van, ha túl sok, vagy túl
kevés. Miután azonban sem könyvelni, sem összesíteni nem kell eze-
ket a számlákat, mértékük nem számít. Persze az meglepő lenne, ha
költségeik meghaladnák bevételeinket…

Számlatartási kötelezettség
Új dolognak tűnik,
pedig nem az. A
számlatartási köte-
lezettség eddig is
szerepelt az adó-
zás rendjéről szóló
törvényben, csak
nem így, külön ne-
vesítve. Miről is
van szó? 

Idõs házaspár üldögél házuk verandáján. Megszólal az
öregúr:

Most elõveszek egy nagy adag fagylaltot a hûtõbõl.
Kérsz te is?

– Én csak egy kis adagot – válaszolja a felesége –, de önts
rá csokoládészirupot! Nem akarod felírni? Tudod milyen fe-
ledékeny vagy.

– Dehogyis! Észben tartom. Kis adag csokoládésziruppal.
– Igen, és dióreszelékkel. Nem felejted el?
– Persze, hogy nem.
– És tegyél egy szem cseresznyét a tetejére! Biztos vagy

benne, hogy nem felejted el?
– Dehogyis, Márta!
Az elkövetkezõ tíz percben kihallatszik a verandára, hogy

a férj ügyködik a konyhában. Végül megjelenik két tányér
sonkás tojással.

– Ugye megmondtam, hogy írd fel! – sóhajt az asszony –
Hát nem elfelejtetted a pirítóst?
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Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje. E helyi adó
bevallása minden vállalkozó számára kötelező (az alább említett
kivételekkel), függetlenül attól, hogy főállású, másodos, vagy
nyugdíjas. A bevallást akkor is el kell küldeni, ha fizetendő adó
nem keletkezik, vagyis a bevallás „nullás”. 

A vállalkozók iparűzési adója a korrigált nettó árbevétel 2%-a
(a százalékérték egyes területeken ennél kevesebb is lehet). A
korrigált nettó árbevétel számítására három lehetőség kínálkozik:

• Tételes bevallás – ebben az esetben az árbevételből le-
vonható az anyagköltség (taxis vállalkozóknál jellemzően
az üzemanyag), az így kapott korrigált nettó árbevétel az
adó alapja. Ezt a formát csak tételesen adózó vállakozók-
nak ajánljuk.

• Egyszerűsített bevallás – átalányadózóknál. Itt az adóalap
kiszámítása a következő: a teljes árbevétel 20%-át (nyugdíj
melletti vállalkozóknál 25%-át) vesszük, ezt megszorozzuk
1,2-vel. A kapott összeg a korrigált nettó árbevétel. Áta-
lányadózó vállalkozók esetén ez a legkedvezőbb számítá-
si mód.

• Egyszerűsített – 80%-os – bevallás. Ekkor árbevételünk
80%-a az adóalap. Ezt a fajta adózást bárki használhatja,
bár átalányadózóknál az előzőnél jóval kedvezőtlenebb. Té-
telesen adózók és katások is választhatják (KATA-sok akkor,
ha nem jelentkeztek be tételes KATA-ra – lásd lentebb). 

A különböző települések adómentes határt is megállapíthat-
nak, Budapesten ez a határ egymillió forint. Vagyis, ha a korrigált
nettó árbevétel nem éri el az egymilliót, akkor adót nem kell fizet-
ni (bevallást ekkor is kell küldeni). Ha azonban az adómentes ha-
tárt meghaladja bevételünk, akár csak egyetlen forinttal, akkor
már a teljes összeg után meg kell fizetni az iparűzési adót. 

Lássunk egy példát: A főállású átalányadózó vállalkozó árbe-
vétele, taxaméter szerint 4.166.600 Ft. Ennek 20%-a a jövedel-
me, vagyis 833.320 Ft. Ezt kell 1,2-vel szorozni, az eredmény
999.984 Ft. Miután ez az összeg nem éri el az egymilliós adó-
mentes határt, így iparűzési adót fizetni nem kell. Nézzük, mi
történik, ha árbevételünk csupán egy százassal több, vagyis
4.166.700 Ft. Ekkor a 20%-os jövedelemtartalom 833.340 Ft
(egy huszassal több mint az imént), az 1,2-es szorzás ereménye
pedig 1.000.008 Ft. Ez már túl van az adómentes határon, így a
teljes összeg után meg kell fizetnünk a 2%-os iparűzési adót,
ebben az esetben 20.000 forintot.

Fentebb említettük, hogy vannak olyan esetek (pontosabban

egy ilyen eset), amikor a vállalkozónak még
csak bevallást sem kell készítenie. Ha valaki
KATA szerint adózik a NAV-nál, és ezt szeret-
né az iparűzési adóban is alkalmazni, fix öt-
venezer forint adót fizet az önkormányzatnak
évente. Az adót két részletben, márciusban

és szeptemberben kell rendezni 25-25ezer forintos tételekben.
E választási mód bejelentéshez kötődik, mégpedig a kezdő
katás vállalkozónál a vállalkozás megkezdése után 45 napon be-
lül, a már gyakorló katás vállalkozónál pedig az adóév kezdetét
követő 45 napon belül, vagyis február 15-ig. A bejelentés elmu-
lasztása jogvesztő, később pótolni nem, választani újra már
csak a következő adóévben lehet. 

Fontos megemlíteni, hogy azok a vállalkozók, akiknek székhe-
lye és működési területe nem azonos önkormányzat területén van
(például Budapesten szolgáltató, de Pest megyei székhelyű),
mind a két önkormányzat területén adófizetésre kötelezettek. 

Az iparűzési adót az önkormányzatok honlapjáról letölthető
elektronikus, vagy kézi kitöltésű nyomtatványon kell beadni. Bár
elvileg a központi NAV bevallásra szolgáló ÁNYK programban is
szerepel HIPA nyomtatvány, az az önkormányzatok szerint még
kiforratlan, egyelőre ne használjuk.
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Szigorított ellenőrzés a horvát, román és ukrán határon

Hosszabb menetidővel kell számolni
A sógorok bekeményítése után az Európai Unió is rendele-
tet alkotott, amely alapján 2017. április 7-e óta valamennyi
schengeni külső határon átlépő utasnak kötelező ellenőr-
zésre kell számítania.  

A schengeni külső határok átlépésekor – ki- és belépéskor egyaránt –
minden szabad mozgás uniós jogával rendelkező személy úti okmányát
ellenőrizni kell az ellopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy ér-
vénytelenített úti okmányokat tartalmazó nemzeti és nemzetközi elektro-
nikus adatbázisokban. Korábban erre az ellenőrzésre csak szúrópróba-
szerűen, kockázatelemzés alapján került sor. A változással így már nem-
csak a harmadik ország állampolgárainak az úti okmányát, hanem a sza-
bad mozgás uniós jogával rendelkező személyek (az Európai Unió vala-
mennyi tagállamának, valamint Norvégiának, Izlandnak, Liechtenstein-
nek és Svájcnak az állampolgárai, illetve családtagjaik) határátlépése
során használt úti okmányában szereplő adatokat is ellenőrizni kell az
adatbázisokban.

Az ellenőrzés a magyar–horvát, a magyar–ukrán és a magyar–szerb
viszonylatban lévő határátkelőhelyeken mind belépéskor, mind kilépés-
kor az ismertetett metódus alapján történik. A magyar–román viszonylat-
ban a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen, kocká-
zatelemzés alapján kell ellenőrizni az adattárakban, azonban belépő
irányban valamennyi utas esetében az új kontrollt kell alkalmazni.

Az új eljárási rend az okmányok elektronikus ellenőrzése miatt hosz-
szabb időt igényel az átlépés során. A rendőrség az európai uniós ren-
deletben kötelezően meghatározott új követelmény végrehajtására felké-
szült, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja.

A rendőrség arra kéri az utazókat, hogy amennyiben
Magyarországról a schengeni térségen kívülre kíván-
nak kiutazni, vagy onnan beutazni, ne a megszokott
időben, hanem – a várhatóan megnövekedett ellenőr-
zési idővel számolva – korábban induljanak el. A határ-
forgalom-ellenőrzés ütemének gyorsítása, a várakozá-
sok csökkentése érdekében a szokottnál is jobban fi-
gyeljenek arra, hogy az ellenőrzési helyhez közeledve a
szükséges okmányokat, az útlevelet, a személyi igazol-
ványt, a vezetői engedélyt, a forgalmi engedélyt készít-
sék elő, és úti okmányuk érvényességéről az utazás
megkezdése előtt időben győződjenek meg – hívja fel
a figyelmet a police.hu. k.z.t.

Iparűzési adó
–Összegek, határidők, mentesség –

Férj és feleség ülnek a verandán, a férj bort kortyolgat.
– Annyira szeretlek – mondja a férj.
– Ezt most te mondod vagy a bor? – kérdezi a feleség.
– Ezt én mondom a bornak...

* * *
Amire most szükségem van, azt nem lehet szavakba ön-

teni. Csak pohárba.
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Bár a KATA-s, vagy átalányadózó egyéni vál-
lalkozóknak csak bevételeiket kell könyvelni-
ük, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne len-
nének költségeik. Egy vállalkozás gyakorlá-
sa során az az életszerű, ha bevételei és ki-
adásai is vannak. Nos ezekről a költségek-
ről szóló számlákat kell megőrizni az adójo-
gi elévülési idő végéig (számla kiállítási dá-
tumát követő 5+1 év).  A bizonylatokat nem
kell rendezni, könyvelni vagy egyáltalán
összeadni, de mindenképpen az egyéb vál-
lalkozási anyagokkal együtt meg kell őrizni.

A jogalkotó szándéka világos: mindenki, mindenről kérjen számlát,
mert akkor jobban nyomonkövethetőek a vállalkozások bevételei.

Miről kell számla? – merülhet fel a kérdés. Ha kérünk minden olyan
költségről, ami valamilyen szinten a vállalkozás működtetéséhez kap-
csolható, akkor nagy hibát nem követhetünk el. Szakmánkban ugyan-
akkor egy speciális szabály is érvényesül, mégpedig egyik legna-
gyobb költségtételünk, az üzemanyag tekintetében. Erről ugyanis egy
másik törvény szerint nem vagyunk kötelesek számlát beszerezni, ha
az alábbi feltétel teljesül:  

„A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995.
évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban
a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcso-
latosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.”
Forrás: www.nav.gov.hu

Minden egyéb beszerzésünkről ugyanakkor kérjünk számlát. Az
esetek legnagyobb részében úgyis automatikusan kapjuk a bizonyla-
tot, például a drosztdíj befizetésekor, a műszaki vizsga és kocsicsere
során felmerülő költségekről , a társasági tagdíjról, stb. Ezen felül ne
feledjük, hogy költségnek minősül a befizetett járulékok egy része is,
tehát a csekkszelvényeket, banki bizonylatokat se dobjuk el. 

Többekben felmerült a kérdés, hogy milyen mértékűnek kell lennie
a költségszámlák összegének, meg hogy mi van, ha túl sok, vagy túl
kevés. Miután azonban sem könyvelni, sem összesíteni nem kell eze-
ket a számlákat, mértékük nem számít. Persze az meglepő lenne, ha
költségeik meghaladnák bevételeinket…

Számlatartási kötelezettség
Új dolognak tűnik,
pedig nem az. A
számlatartási köte-
lezettség eddig is
szerepelt az adó-
zás rendjéről szóló
törvényben, csak
nem így, külön ne-
vesítve. Miről is
van szó? 

Idõs házaspár üldögél házuk verandáján. Megszólal az
öregúr:

Most elõveszek egy nagy adag fagylaltot a hûtõbõl.
Kérsz te is?

– Én csak egy kis adagot – válaszolja a felesége –, de önts
rá csokoládészirupot! Nem akarod felírni? Tudod milyen fe-
ledékeny vagy.

– Dehogyis! Észben tartom. Kis adag csokoládésziruppal.
– Igen, és dióreszelékkel. Nem felejted el?
– Persze, hogy nem.
– És tegyél egy szem cseresznyét a tetejére! Biztos vagy

benne, hogy nem felejted el?
– Dehogyis, Márta!
Az elkövetkezõ tíz percben kihallatszik a verandára, hogy

a férj ügyködik a konyhában. Végül megjelenik két tányér
sonkás tojással.

– Ugye megmondtam, hogy írd fel! – sóhajt az asszony –
Hát nem elfelejtetted a pirítóst?
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1. Mérlegelheti-e, hogy ele-
get tegyen taxija megállí-
tására vonatkozó utasítás-
nak, ha a jelzést a rendőr a
táblával megjelölt útszaka-
szon adja?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a megállás a többi jármű to-
vábbhaladását akadályozná.
c) Nem. 

2. Melyik gépkocsi haladhat át elsőként
az útkereszteződésen?

a) Az „A” jelű. 
b) A „B” jelű. 
c) Az elsőbbség kérdését az adott helyen a
kölcsönös udvariassággal kell eldönteni. 

3. Az alárendelt útról érkező másik jármű-
vet udvariasan maga elé akarja engedni.
Hogyan kell jeleznie, hogy lemond az el-
sőbbségéről?
a) A távolsági fényszórójának felvillantásával.
A taxi sebességének mérséklésével. 
c) Kézjelzéssel.

4. Behajthat-e
a táblakombi-
nációval jel-
zett útsza-
kaszra, ha úti
célja az ott lé-
vő szabad
parkolóhely
elfoglalása?
a) Igen. 
b) Csak akkor,

ha utasának kiinduló címe, vagy a rendelést
kérő személy által megjelölt helyszín azon az
útszakaszon van. 
c) Nem. 

5. Elhaladhatnak-e a gépkocsik a megál-
lóhelyen tartózkodó villamos mellett?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a villamosra fel- és leszálló
utasokat nem zavarják

c) Nem. 

6. Megtévesztőnek minő-
sül-e, ha az útkeresztező-
désben balra kanyarodó fő-
útvonalat Ön egyenes irány-
ban úgy hagyja el, hogy
közben jobbra ad irányjel-
zést?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a jobbról be-

torkolló úton is érkezik jármű, melynek vezető-
je e jelzést azonnali bekanyarodásnak vélheti,
és Önnel egyidejűleg akar továbbhaladni. 
c) Nem.

7. Szabálysértésnek minősül-e, ha sebes-
ségmérő készülék működését előrejelző
eszköz van a taxijában?

a) Igen, mert a mérési eredményt ezzel befo-
lyásolni tudja.
b) Nem, mert az ellenőrzést előrejelző eszkö-
zök alkalmazása nem tilos.

8. Van-e valami teendője, ha taxijával a
közutat vagy annak környezetét valami-
lyen veszélyes anyaggal – pl. motorolajjal
– beszennyezte?
a) Igen, köteles a közútnak és környezetének a
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően a kár elhárítása, felszá-
molása érdekében haladéktalanul intézkedni.
b) Csak annyi, hogy értesítse a kárelhárítás-
hoz értő szervezetek valamelyikét. 
c) Nincs. 

9. Szállíthat-e a személygépkocsi tető-
csomagtartóján olyan rakományt, amely
a járművön túlnyúlik?
a) Igen,
f e l t é v e ,
hogy előre
és hátra
legfeljebb
40-40 cm-
re nyúlik
túl.  
b) Nem. 

10. Mit jelez ez a tábla?
a) Az út melletti kerékpárút vé-
gét. 
b) Az út melletti kerékpárutat. 
c) A kerékpárosok által is hasz-
nálható osztott pályás utat. 

11. Utasainak van-e személyes felelőssé-
gük azért, hogy a taxi biztonsági övével
rögzítsék magukat?
a) Igen, van.
b) Nincs.

12. Lakott területen lévő főútvonalon hol
kelhetnek át a gyalogosok az úttest má-
sik oldalára?
a) A jár-
műforga-
lom aka-
dályozása
n é l k ü l
bárhol.
b) A kije-
lölt gyalo-
gos-átke-
lőhelyen,
ha pedig
a közelben ilyen nincs, az útkereszteződésnél
a járda meghosszabított vonalában.
c) Csak kijelölt gyalogos-átkelőhelyen.

13. Szállíthat-e utast kétkerekű kerékpár-
ján, ha a bicikli nincs felszerelve pótülés-
sel?
a) Igen, a csomagtartón, vagy a kerékpár vá-
zán, ha az utas megfelelően ügyelni tud saját
biztonságára.
b) Nem.

14. A táblával megjelölt útszakaszon bűn-
cselekmény lehet-e az ittas autóvezetés
vagy a gépkocsivezetés
á t e n g e d é s e
egy erre nem
jogosult sze-
mélynek?
a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások a 36. oldalon találhatók.
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1. Mérlegelheti-e, hogy ele-
get tegyen taxija megállí-
tására vonatkozó utasítás-
nak, ha a jelzést a rendőr a
táblával megjelölt útszaka-
szon adja?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a megállás a többi jármű to-
vábbhaladását akadályozná.
c) Nem. 

2. Melyik gépkocsi haladhat át elsőként
az útkereszteződésen?

a) Az „A” jelű. 
b) A „B” jelű. 
c) Az elsőbbség kérdését az adott helyen a
kölcsönös udvariassággal kell eldönteni. 

3. Az alárendelt útról érkező másik jármű-
vet udvariasan maga elé akarja engedni.
Hogyan kell jeleznie, hogy lemond az el-
sőbbségéről?
a) A távolsági fényszórójának felvillantásával.
A taxi sebességének mérséklésével. 
c) Kézjelzéssel.

4. Behajthat-e
a táblakombi-
nációval jel-
zett útsza-
kaszra, ha úti
célja az ott lé-
vő szabad
parkolóhely
elfoglalása?
a) Igen. 
b) Csak akkor,

ha utasának kiinduló címe, vagy a rendelést
kérő személy által megjelölt helyszín azon az
útszakaszon van. 
c) Nem. 

5. Elhaladhatnak-e a gépkocsik a megál-
lóhelyen tartózkodó villamos mellett?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a villamosra fel- és leszálló
utasokat nem zavarják

c) Nem. 

6. Megtévesztőnek minő-
sül-e, ha az útkeresztező-
désben balra kanyarodó fő-
útvonalat Ön egyenes irány-
ban úgy hagyja el, hogy
közben jobbra ad irányjel-
zést?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a jobbról be-

torkolló úton is érkezik jármű, melynek vezető-
je e jelzést azonnali bekanyarodásnak vélheti,
és Önnel egyidejűleg akar továbbhaladni. 
c) Nem.

7. Szabálysértésnek minősül-e, ha sebes-
ségmérő készülék működését előrejelző
eszköz van a taxijában?

a) Igen, mert a mérési eredményt ezzel befo-
lyásolni tudja.
b) Nem, mert az ellenőrzést előrejelző eszkö-
zök alkalmazása nem tilos.

8. Van-e valami teendője, ha taxijával a
közutat vagy annak környezetét valami-
lyen veszélyes anyaggal – pl. motorolajjal
– beszennyezte?
a) Igen, köteles a közútnak és környezetének a
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően a kár elhárítása, felszá-
molása érdekében haladéktalanul intézkedni.
b) Csak annyi, hogy értesítse a kárelhárítás-
hoz értő szervezetek valamelyikét. 
c) Nincs. 

9. Szállíthat-e a személygépkocsi tető-
csomagtartóján olyan rakományt, amely
a járművön túlnyúlik?
a) Igen,
f e l t é v e ,
hogy előre
és hátra
legfeljebb
40-40 cm-
re nyúlik
túl.  
b) Nem. 

10. Mit jelez ez a tábla?
a) Az út melletti kerékpárút vé-
gét. 
b) Az út melletti kerékpárutat. 
c) A kerékpárosok által is hasz-
nálható osztott pályás utat. 

11. Utasainak van-e személyes felelőssé-
gük azért, hogy a taxi biztonsági övével
rögzítsék magukat?
a) Igen, van.
b) Nincs.

12. Lakott területen lévő főútvonalon hol
kelhetnek át a gyalogosok az úttest má-
sik oldalára?
a) A jár-
műforga-
lom aka-
dályozása
n é l k ü l
bárhol.
b) A kije-
lölt gyalo-
gos-átke-
lőhelyen,
ha pedig
a közelben ilyen nincs, az útkereszteződésnél
a járda meghosszabított vonalában.
c) Csak kijelölt gyalogos-átkelőhelyen.

13. Szállíthat-e utast kétkerekű kerékpár-
ján, ha a bicikli nincs felszerelve pótülés-
sel?
a) Igen, a csomagtartón, vagy a kerékpár vá-
zán, ha az utas megfelelően ügyelni tud saját
biztonságára.
b) Nem.

14. A táblával megjelölt útszakaszon bűn-
cselekmény lehet-e az ittas autóvezetés
vagy a gépkocsivezetés
á t e n g e d é s e
egy erre nem
jogosult sze-
mélynek?
a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások a 36. oldalon találhatók.
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Duplájára nőtt a CNG-
felhasználás Magyarországon
A tavalyi évben 55 százalékkal nőtt a CNG értékesítése Ma-
gyarországon. A 2016-os egész évet tekintve összesen 12,4
millió köbméter bio- és földgáz üzemanyagot használtak fel
járművek hajtására. Ez markáns növekedést mutat a gázüze-
mű közlekedés irányába, hiszen 2015-ben még 8,004 millió
köbméter tiszta üzemanyag került értékesítésre. „A tavaly
felhasznált CNG-nek köszönhetően 6000 tonna CO2 légkör-
be jutását sikerült elkerülni” – hívta fel a figyelmet
Domanovszky Henrik, a Magyar Gázüzemű Közlekedés
Klaszter Egyesület (MGKKE) elnöke.
Az alternatív üzemanyagokkal hajtott járművek gyorsabb elterjedé-
séhez szükség van a megfelelő töltőinfrastruktúrára is.  Magyaror-
szágnak ebből a szempontból jelentős lemaradást kell behoznia,
ugyanis 2016. év végén mindössze 10 nyilvános CNG-töltőállomás
állt a járműtulajdonosok rendelkezésére. „A reális elterjedési forga-
tókönyv szerint 2020-ra mintegy 100 CNG-kút lesz országszerte,
közöttük számos ponton cseppfolyósított földgázt (LNG) is lehet
majd tankolni. Emellett elkészül a dunai hajózást tisztábbá tevő cse-
peli LNG-terminál is” – tette hozzá Domanovszky Henrik. 

Az MGKKE intenzíven dolgozik annak érdekében, hogy a bio- és
földgáz alapú tiszta üzemanyag rövidesen a távolsági áruszállítás-
ban is megjelenhessen, egyedüli valós alternatívát szolgáltatva a
szektor számára. Az MGKKE hisz abban, hogy a korábbi évek töret-
len növekedése – mely az elmúlt öt évben 50 százalék feletti éves
bővülést eredményezett – 2017-ben és a rákövetkező években is
tartható lesz. 
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A CNG 200 barra sűrített metángázt jelent, amely származása
szerint lehet földgáz, vagy alternatív kitermelésű ún. kísérőgáz is.
Továbbá származhat megújuló forrásból, a biogáz előállítás fontos
alkotó részét értékes metángáz képezi, ez tisztítás után járműhaj-
tására is alkalmas. Ipari előállítás szintén létezik, pl. a biomassza
pirolízises feldolgozási folyamatában előállított szintetikus gázból
tiszta metángáz is formálható, de az Audi által e-gas-nak nevezett,
a megújuló áram transzformálásával előállított gáz is tiszta metán.
A metán, kémiai képlete szerint CH4, az összes szénhidrogén-mo-
lekula közül a legkedvezőbb molekulaszerkezetet kínálja ahhoz,
hogy az égéstérben a legkevesebb károsanyag fejlődjön és a leg-
alacsonyabb üvegházhatású CO2 emissziót bocsássa ki. Szám-
szerűen, dízel motoroknál akár 10%-kal, benzinmotoroknál mint-
egy 25%-kal kisebb kipufogó CO2 emissziót okoz. A megújuló
forrásból származó metán esetén, az alapanyag és a technológia
függvényében a légkörbe jutó új üvegházhatású gáz mennyisége
még sokkal alacsonyabb, akár nulla közelébe is csökkenhet.
Mindeközben a metángázzal hajtott motorok PM (PM10, PM2,5
egyaránt) szilárd részecske kibocsátása szinte nulla, NOX kibo-
csátása pedig a legkorszerűbb dízelmotorok kibocsátásának
mindössze néhány százalékát nyújtja. Nem utolsósorban, haszon-
járműveknél és buszoknál van komoly jelentősége az akár 5 dB-lel
alacsonyabb üzemi zajszintnek, ami kevesebb, mint fele akkora
zajterhelést jelent.

Figyelem! Ez az autógáz nem az az Autógáz, amelyet LPG né-
ven széles körben használnak ma Magyarországon is és elsődle-
ges alapanyagául a propán, valamint bután gázok elegye szolgál
és elsődlegesen a kőolaj finomítás egy termékeként kerül a töltő-
helyekre. 

Rohan velünk az idő, itt a tavasz is, hirtelen nem is tudom, hol kezd-
jem.

Mikor ezen sorokat olvassátok, már túl vagyunk a húsvéton is, ám
utazzunk képzeletben  kicsit vissza az időben. 

Ugyanis nemrég kellemes, pihenésre használt napokat tölthet-
tünk a napsugaras, előnyári meleggel kényeztető Tenerife szigetén.
Komoly kirándulásokat tettünk az óceán partján, a sziget belsejé-
ben, valamint a 3718 méter magas Tejde hegyen, mely vulkáni tevé-
kenység következtében született, miként az egész sziget is. A vul-
kánt meglátogatva, 3500 méter felett jártunk, s lefelé nézve, min-
ként egy repülőről, csodás volt a látvány, az alattunk hömpölygő fel-

TT iisszzttee ll tt   KKooll llééggáákk!!

Tenerife a szálloda ablakából

Magyar taxis a taxiállomáson

Egy 3718 méter
magas hegy, meg
a fotós tréfája
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hőkkel. Ám szállásunkat is csak dicsérni tudom, midőn letekinthet-
tünk a páratlan panorámára, az alattunk hullámzó végtelen óceánra.
Persze taxit is láttam szép számmal. Itt gyári fehérek az autók, és
nem nagy ügy a koruk sem, sok a régi 124-es, az öreg Volvo stb.
Persze vannak új autók is, valamint az üzemanyag-árak is rendben
vannak, 80-90 cent között.

A szigeten sokféle ételt próbáltunk, lehet mondani, nemzetközi
konyhák vannak, de azért említsük meg a spanyol konyha alapját, a
paellát. Ha magyarra fordítanánk, azt lehet mondani, olyan, mint a
rizibizivel házasított rizses hús. Mindenhol
másképpen készítik, más zöldség és hús az
összetevő, de a színét a sáfrányos alaplében
való párolás adja meg. Gyakran készítik ten-
ger gyümölcseivel gazdagítva, rákkal, kagyló-
val, tintahallal, polippal együtt párolva.

Bizonyára sokan fordultatok már meg itt,
vagy a szomszédos szigetek egyikén, de aki
még nem, és teheti, hát próbálja meg, iga-
zán kellemesen lehet nyaralni.

No,
de aztán jött a
húsvét, mikor is a
szokásos módon
megterítettük asz-
talunkat, megfőz-
tük a sonkát is, s
jó tormásan, sőt,
a kínálatnak meg-

felelően medve-
hagymával és
egyéb friss tavaszi
zöldekkel kínáltuk.

Ámde, hogy las-
san mondandóm
végéhez közele-
dek, hát ki ne
hagyjam a magyar

gyomor

egyik
„gasztrolényegét”, melyet csak megoldot-
tam, egy szezonnyitó bográcsozás keretein
belül. 

Ez tehát, a baráti kör kívánságának meg-
felelően, egy füstölt csülkös, körmös pacal
lett.

A pörköltalap készítését nem részletez-
ném, azt ismeritek. A lényeg ott volt, hogy a
körmöt és a pacalt is előfőztem, majd így ke-

rült a bográcsba. A köröm leve adta később a lépótlást, valamint a
külön főzött csülköt felkockázva a végjátékban adtam hozzá, kevés
erős paprika és vörös bor kíséretében. Mikor rezgett a köröm, sű-
rű volt a szaft és az illatok is belengték a kertet, nos, ekkor lehetett
tálalni, főtt burgonyával, puha kenyérrel, csípős paprikával, valamint
a szomjazóknak jóféle száraz borokkal. 

Kedvcsinálónak talán ennyi elég, fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City22

Egy húsvéti tál

Tálalva
A füstölt csülkös, kör-
mös pacal a bográcsban
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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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Duplájára nőtt a CNG-
felhasználás Magyarországon
A tavalyi évben 55 százalékkal nőtt a CNG értékesítése Ma-
gyarországon. A 2016-os egész évet tekintve összesen 12,4
millió köbméter bio- és földgáz üzemanyagot használtak fel
járművek hajtására. Ez markáns növekedést mutat a gázüze-
mű közlekedés irányába, hiszen 2015-ben még 8,004 millió
köbméter tiszta üzemanyag került értékesítésre. „A tavaly
felhasznált CNG-nek köszönhetően 6000 tonna CO2 légkör-
be jutását sikerült elkerülni” – hívta fel a figyelmet
Domanovszky Henrik, a Magyar Gázüzemű Közlekedés
Klaszter Egyesület (MGKKE) elnöke.
Az alternatív üzemanyagokkal hajtott járművek gyorsabb elterjedé-
séhez szükség van a megfelelő töltőinfrastruktúrára is.  Magyaror-
szágnak ebből a szempontból jelentős lemaradást kell behoznia,
ugyanis 2016. év végén mindössze 10 nyilvános CNG-töltőállomás
állt a járműtulajdonosok rendelkezésére. „A reális elterjedési forga-
tókönyv szerint 2020-ra mintegy 100 CNG-kút lesz országszerte,
közöttük számos ponton cseppfolyósított földgázt (LNG) is lehet
majd tankolni. Emellett elkészül a dunai hajózást tisztábbá tevő cse-
peli LNG-terminál is” – tette hozzá Domanovszky Henrik. 

Az MGKKE intenzíven dolgozik annak érdekében, hogy a bio- és
földgáz alapú tiszta üzemanyag rövidesen a távolsági áruszállítás-
ban is megjelenhessen, egyedüli valós alternatívát szolgáltatva a
szektor számára. Az MGKKE hisz abban, hogy a korábbi évek töret-
len növekedése – mely az elmúlt öt évben 50 százalék feletti éves
bővülést eredményezett – 2017-ben és a rákövetkező években is
tartható lesz. 
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A CNG 200 barra sűrített metángázt jelent, amely származása
szerint lehet földgáz, vagy alternatív kitermelésű ún. kísérőgáz is.
Továbbá származhat megújuló forrásból, a biogáz előállítás fontos
alkotó részét értékes metángáz képezi, ez tisztítás után járműhaj-
tására is alkalmas. Ipari előállítás szintén létezik, pl. a biomassza
pirolízises feldolgozási folyamatában előállított szintetikus gázból
tiszta metángáz is formálható, de az Audi által e-gas-nak nevezett,
a megújuló áram transzformálásával előállított gáz is tiszta metán.
A metán, kémiai képlete szerint CH4, az összes szénhidrogén-mo-
lekula közül a legkedvezőbb molekulaszerkezetet kínálja ahhoz,
hogy az égéstérben a legkevesebb károsanyag fejlődjön és a leg-
alacsonyabb üvegházhatású CO2 emissziót bocsássa ki. Szám-
szerűen, dízel motoroknál akár 10%-kal, benzinmotoroknál mint-
egy 25%-kal kisebb kipufogó CO2 emissziót okoz. A megújuló
forrásból származó metán esetén, az alapanyag és a technológia
függvényében a légkörbe jutó új üvegházhatású gáz mennyisége
még sokkal alacsonyabb, akár nulla közelébe is csökkenhet.
Mindeközben a metángázzal hajtott motorok PM (PM10, PM2,5
egyaránt) szilárd részecske kibocsátása szinte nulla, NOX kibo-
csátása pedig a legkorszerűbb dízelmotorok kibocsátásának
mindössze néhány százalékát nyújtja. Nem utolsósorban, haszon-
járműveknél és buszoknál van komoly jelentősége az akár 5 dB-lel
alacsonyabb üzemi zajszintnek, ami kevesebb, mint fele akkora
zajterhelést jelent.

Figyelem! Ez az autógáz nem az az Autógáz, amelyet LPG né-
ven széles körben használnak ma Magyarországon is és elsődle-
ges alapanyagául a propán, valamint bután gázok elegye szolgál
és elsődlegesen a kőolaj finomítás egy termékeként kerül a töltő-
helyekre. 

Rohan velünk az idő, itt a tavasz is, hirtelen nem is tudom, hol kezd-
jem.

Mikor ezen sorokat olvassátok, már túl vagyunk a húsvéton is, ám
utazzunk képzeletben  kicsit vissza az időben. 

Ugyanis nemrég kellemes, pihenésre használt napokat tölthet-
tünk a napsugaras, előnyári meleggel kényeztető Tenerife szigetén.
Komoly kirándulásokat tettünk az óceán partján, a sziget belsejé-
ben, valamint a 3718 méter magas Tejde hegyen, mely vulkáni tevé-
kenység következtében született, miként az egész sziget is. A vul-
kánt meglátogatva, 3500 méter felett jártunk, s lefelé nézve, min-
ként egy repülőről, csodás volt a látvány, az alattunk hömpölygő fel-

TT iisszzttee ll tt   KKooll llééggáákk!!

Tenerife a szálloda ablakából

Magyar taxis a taxiállomáson

Egy 3718 méter
magas hegy, meg
a fotós tréfája
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hőkkel. Ám szállásunkat is csak dicsérni tudom, midőn letekinthet-
tünk a páratlan panorámára, az alattunk hullámzó végtelen óceánra.
Persze taxit is láttam szép számmal. Itt gyári fehérek az autók, és
nem nagy ügy a koruk sem, sok a régi 124-es, az öreg Volvo stb.
Persze vannak új autók is, valamint az üzemanyag-árak is rendben
vannak, 80-90 cent között.

A szigeten sokféle ételt próbáltunk, lehet mondani, nemzetközi
konyhák vannak, de azért említsük meg a spanyol konyha alapját, a
paellát. Ha magyarra fordítanánk, azt lehet mondani, olyan, mint a
rizibizivel házasított rizses hús. Mindenhol
másképpen készítik, más zöldség és hús az
összetevő, de a színét a sáfrányos alaplében
való párolás adja meg. Gyakran készítik ten-
ger gyümölcseivel gazdagítva, rákkal, kagyló-
val, tintahallal, polippal együtt párolva.

Bizonyára sokan fordultatok már meg itt,
vagy a szomszédos szigetek egyikén, de aki
még nem, és teheti, hát próbálja meg, iga-
zán kellemesen lehet nyaralni.

No,
de aztán jött a
húsvét, mikor is a
szokásos módon
megterítettük asz-
talunkat, megfőz-
tük a sonkát is, s
jó tormásan, sőt,
a kínálatnak meg-

felelően medve-
hagymával és
egyéb friss tavaszi
zöldekkel kínáltuk.

Ámde, hogy las-
san mondandóm
végéhez közele-
dek, hát ki ne
hagyjam a magyar

gyomor

egyik
„gasztrolényegét”, melyet csak megoldot-
tam, egy szezonnyitó bográcsozás keretein
belül. 

Ez tehát, a baráti kör kívánságának meg-
felelően, egy füstölt csülkös, körmös pacal
lett.

A pörköltalap készítését nem részletez-
ném, azt ismeritek. A lényeg ott volt, hogy a
körmöt és a pacalt is előfőztem, majd így ke-

rült a bográcsba. A köröm leve adta később a lépótlást, valamint a
külön főzött csülköt felkockázva a végjátékban adtam hozzá, kevés
erős paprika és vörös bor kíséretében. Mikor rezgett a köröm, sű-
rű volt a szaft és az illatok is belengték a kertet, nos, ekkor lehetett
tálalni, főtt burgonyával, puha kenyérrel, csípős paprikával, valamint
a szomjazóknak jóféle száraz borokkal. 

Kedvcsinálónak talán ennyi elég, fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City22

Egy húsvéti tál

Tálalva
A füstölt csülkös, kör-
mös pacal a bográcsban
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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A
mikor a nejem 2016. augusztus végén csak úgy odaszólt, hogy
szeptember utolsó hetében megyünk Egyiptomba, két hétre,
nagyon bamba pofát vághattam. „Mit mondtál?” „A Laciék is

jönnek, meg a húgomék is, hatan leszünk. Megnéztük, szeptember
végén nagyon olcsó a négycsillagos is. Vagy nem akarod látni a pira-
misaidat?” Ez döntött. Nem tagadom régóta heves vonzalmat érzek
minden piramis iránt, pláne ha az óegyiptomi, és tucatnyi könyvem
van a múmiákról, hieroglifákról, piramisokról, az ókori Egyiptomról.
Honnan repülünk? Ferihegy? És ott tesz le a gép a Vörös-tenger part-
ján? Hurrá! Ja, hogy éjfél körül van az indulás? Akkor nem olyan na-
gyon hurrá, mert már hajdanán taxis koromban sem bírtam az éjsza-
kázást. De azért leokéztam a projektet, elindultunk. A kedvenc taxis
társaságom sárga autója már 10 perccel előbb ott volt, és a kulturált
kinézetű és modorú taxis kolléga elismerően nyilatkozott, hogy csak
két darab sportszatyorral utazunk, és majd nem fogjuk szívdobogva
várni a futószalagon a nagy bőröndöket, mint mások.

Hogy éjjel semmit nem lehet látni a repülőről? Dehogynem!
Belgrád, Bukarest, Szófia, Isztambul, Kairó fényei felejthetetlenek.

Első héten 40 Celsius árnyékban. Nagy csalódás a Vörös-ten-
ger, mert nem vörös, hanem a csodálatos palackzöldtől az égszínké-
ken át a royalblenig, a királykékig minden színben játszik. A fehér ho-
mokos széles plázs, a kétmedencés szálloda teljesen rendben, és
lassan kezdünk megismerkedni a helyi közlekedéssel, ami legfeljebb
csak nyomokban emlékeztet az európai rendre.

Kétszer kétsávos úton három autó megy egymás mellett, de
még melléjük fér egy apuka robogóval, rajta a feleség és a három
kis ivadék. Egyébként mindenki a belső sávban dönget, mert jobb-

ról előznek index nélkül, és a külső sáv különben is kell az időnként
szembe jövőknek. Igen, jól olvastad!

Indexet tudod hol használnak? Ha az út kanyarodik! Röhej! Per-
sze akad, aki indexel, de egyáltalán nem biztos, hogy arra megy
majd, amerre jelez. És a legfontosabb; nyomják a dudát, ha kell, ha
nem, ez amolyan egyiptomikum arrafelé.

Na, most képzeld el az első taxis utazásunkat egy ilyen úton! A
nejem harminc éve nem volt templomban, de akkor kétségbeesve
kapaszkodott belém, és Szűz Máriát emlegette.

De várjál, kicsit előreszaladtam! Eddigi utazásaim után be tud-
tam számolni neked az ottani taxizás számszerűségéről is, itt ez a
nyelvi nehézségek okán nem volt lehetséges. Az az arab taxis, ame-
lyik 20 angol szót tud, már nyelvzseninek számít. Így aztán csak azt
tudom mondani, amit láttam. És láttam a világ legcsúnyább taxijait, a
spenótzöld sárvédőkkel, a kanárisárga ajtókkal. Szörnyű! Állapotuk
vegyes képet mutat. Van, amelyik feltűnően tiszta, piperkőc állapotú
csipketerítő a műszerfalon, a másikon leharcolt lufigumik, aprósze-
mét, kólásflakon az utastérben, koszos szélvédő, és hasonló a sofőr
is. Borotválatlan, a farmerje talán az utolsó fáraó idején volt kimosva.
A hátsó ülésen a kétes tisztaságú dzsekije, de jelzi, üljünk rá nyugod-
tan, mert már úgyis piszkos volt. Szerencsére ilyet csak egyet lát-
tunk. A Toyota származású kis ötülésesekben többnyire a külföldiek
utaznak, a helyiek buszoznak, gyalogolnak, vagy egytengelyes, egy-
szamaras kordékon zötyögnek.

Szabadjelző? Taxaméter? Van! Ezek egységesek. És egysége-
sen nem használják. Ugyanis a viteldíj alku kérdése. Ha látod a kis
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EGYIPTOMBAN JÁRTAM,
TAXISOKAT LÁTTAM…

Utasra várva

(Narancs)sárga taxiajtókkal

Egyenruhás taxicég

Feltűnően tiszta
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számológépen az induló összeget, először
kacagjál fel, aztán oszd el néggyel, végül az induló összeg harmadá-
ért utazhatsz. De így se drága. A keleti embert két dologgal sérthe-
ted meg. Ha Allah lényét firtatod, vagy ha nem akarsz alkudni vele.

Érdekes a taxi-marketing. Az egyik droszton öt taxis várakozott, il-
letve leguggolva valamilyen társasjátékot játszottak. Közben vesze-
kedtek, nevettek, szerették egymást. Hiába ácsorogtunk ott, amíg be
nem fejeződött a parti, nem indult el egyik sem. Ha sétálsz a járdán,
ne ijedj meg, ha közvetlenül melletted egy taxi csikorogva fékez és
nyomja a dudát. Beülhetsz, ilyenkor meg olcsóbb. Száguldozni nem

lehet, pár száz méterenként négyszeres fekvőrendőr van,
ezekhez katonai ellenőrző pontok is tartoznak, ahol felírják minden
áthaladó autó rendszámát. Erről jut eszembe! Az egyik nap egy fiatal
párra figyeltem fel az előcsarnokban. Az asszonyka zokogott. Kide-
rült, lengyelek, nászutasok. Még a taxiban fizettek, ahogy otthon
szokták, kiszálltak és mentek hátra a csomagjaikért, de a zsivány
gázt adott és elporzott. Feleségem angolból jó, én lengyelből és be-
mentünk a rendőrségre velük. Az ügyeletes tiszt nyomtatványt vett
elő, közben rágógumizott, mobilba ordítozott, cigizett, írt valamit, ha-
rapott valamilyen lepényből, mindezt egyszerre. Végül megkérdezte;
„megjegyezték a rendszámot?” Láttál már arab rendszámot? Perce-
kig röhögtünk. Kiderült, a magyar csoportban még két ilyen piramis-

őrült van mint én, és repcsivel elmentünk a 650 kilométerre lé-
vő Kairóba. A szállodánk kívülről siralmas képet mutatott, de be-
lülről Aladdin kincses barlangja fogadott bennünket. Aranyozott
díszek, smaragdzöld padlószőnyeg, márvány fürdőkád. Itt há-
romszor ültünk taxiba, és bár rengeteg a taxi, nekünk egyik sem
állt meg. A recepciós szerzett kocsit. A kairói közlekedés a leg-
rémesebb álmainkat is felülmúlta. Inkább hasonlít egy autókkal
vívott háborúra, mint közlekedésre. Az elsőbbségadás ismeret-
len. Annak van elsőbbsége, aki kiharcolta magának. A taxisok is
ordítoznak, mutogatnak kifelé a kocsiból és másodpercenként
rángatják a kormányt, közben mindenki nyomja a dudát. Még vala-
mit! Minden taxiban szól a rágógumira emlékeztető arab zene, de
ha szólsz érte, a sofőr nagyon morci lesz tőle.

Az egyik taxis kollégától próbáltam információt szerezni.
„Uber?” – kérdeztem. Rámmosolygott, a fejét rázta, ő nem Über,
és bemutatkozott; „Ahmed”.

Tóth I. Gábor

Két csöves csavargó beszélget.
– Tudod, volt idõ, amikor saját kocsim volt.
– Hogyne, tudom, anyád tologatott benne!
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Minden redben

Igencsak ütött-kopott

Elegáns, bár a rendszámtábla...

Az elegáns Urasági sofőrök
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A
mikor a nejem 2016. augusztus végén csak úgy odaszólt, hogy
szeptember utolsó hetében megyünk Egyiptomba, két hétre,
nagyon bamba pofát vághattam. „Mit mondtál?” „A Laciék is

jönnek, meg a húgomék is, hatan leszünk. Megnéztük, szeptember
végén nagyon olcsó a négycsillagos is. Vagy nem akarod látni a pira-
misaidat?” Ez döntött. Nem tagadom régóta heves vonzalmat érzek
minden piramis iránt, pláne ha az óegyiptomi, és tucatnyi könyvem
van a múmiákról, hieroglifákról, piramisokról, az ókori Egyiptomról.
Honnan repülünk? Ferihegy? És ott tesz le a gép a Vörös-tenger part-
ján? Hurrá! Ja, hogy éjfél körül van az indulás? Akkor nem olyan na-
gyon hurrá, mert már hajdanán taxis koromban sem bírtam az éjsza-
kázást. De azért leokéztam a projektet, elindultunk. A kedvenc taxis
társaságom sárga autója már 10 perccel előbb ott volt, és a kulturált
kinézetű és modorú taxis kolléga elismerően nyilatkozott, hogy csak
két darab sportszatyorral utazunk, és majd nem fogjuk szívdobogva
várni a futószalagon a nagy bőröndöket, mint mások.

Hogy éjjel semmit nem lehet látni a repülőről? Dehogynem!
Belgrád, Bukarest, Szófia, Isztambul, Kairó fényei felejthetetlenek.

Első héten 40 Celsius árnyékban. Nagy csalódás a Vörös-ten-
ger, mert nem vörös, hanem a csodálatos palackzöldtől az égszínké-
ken át a royalblenig, a királykékig minden színben játszik. A fehér ho-
mokos széles plázs, a kétmedencés szálloda teljesen rendben, és
lassan kezdünk megismerkedni a helyi közlekedéssel, ami legfeljebb
csak nyomokban emlékeztet az európai rendre.

Kétszer kétsávos úton három autó megy egymás mellett, de
még melléjük fér egy apuka robogóval, rajta a feleség és a három
kis ivadék. Egyébként mindenki a belső sávban dönget, mert jobb-

ról előznek index nélkül, és a külső sáv különben is kell az időnként
szembe jövőknek. Igen, jól olvastad!

Indexet tudod hol használnak? Ha az út kanyarodik! Röhej! Per-
sze akad, aki indexel, de egyáltalán nem biztos, hogy arra megy
majd, amerre jelez. És a legfontosabb; nyomják a dudát, ha kell, ha
nem, ez amolyan egyiptomikum arrafelé.

Na, most képzeld el az első taxis utazásunkat egy ilyen úton! A
nejem harminc éve nem volt templomban, de akkor kétségbeesve
kapaszkodott belém, és Szűz Máriát emlegette.

De várjál, kicsit előreszaladtam! Eddigi utazásaim után be tud-
tam számolni neked az ottani taxizás számszerűségéről is, itt ez a
nyelvi nehézségek okán nem volt lehetséges. Az az arab taxis, ame-
lyik 20 angol szót tud, már nyelvzseninek számít. Így aztán csak azt
tudom mondani, amit láttam. És láttam a világ legcsúnyább taxijait, a
spenótzöld sárvédőkkel, a kanárisárga ajtókkal. Szörnyű! Állapotuk
vegyes képet mutat. Van, amelyik feltűnően tiszta, piperkőc állapotú
csipketerítő a műszerfalon, a másikon leharcolt lufigumik, aprósze-
mét, kólásflakon az utastérben, koszos szélvédő, és hasonló a sofőr
is. Borotválatlan, a farmerje talán az utolsó fáraó idején volt kimosva.
A hátsó ülésen a kétes tisztaságú dzsekije, de jelzi, üljünk rá nyugod-
tan, mert már úgyis piszkos volt. Szerencsére ilyet csak egyet lát-
tunk. A Toyota származású kis ötülésesekben többnyire a külföldiek
utaznak, a helyiek buszoznak, gyalogolnak, vagy egytengelyes, egy-
szamaras kordékon zötyögnek.

Szabadjelző? Taxaméter? Van! Ezek egységesek. És egysége-
sen nem használják. Ugyanis a viteldíj alku kérdése. Ha látod a kis
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EGYIPTOMBAN JÁRTAM,
TAXISOKAT LÁTTAM…

Utasra várva

(Narancs)sárga taxiajtókkal

Egyenruhás taxicég

Feltűnően tiszta
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számológépen az induló összeget, először
kacagjál fel, aztán oszd el néggyel, végül az induló összeg harmadá-
ért utazhatsz. De így se drága. A keleti embert két dologgal sérthe-
ted meg. Ha Allah lényét firtatod, vagy ha nem akarsz alkudni vele.

Érdekes a taxi-marketing. Az egyik droszton öt taxis várakozott, il-
letve leguggolva valamilyen társasjátékot játszottak. Közben vesze-
kedtek, nevettek, szerették egymást. Hiába ácsorogtunk ott, amíg be
nem fejeződött a parti, nem indult el egyik sem. Ha sétálsz a járdán,
ne ijedj meg, ha közvetlenül melletted egy taxi csikorogva fékez és
nyomja a dudát. Beülhetsz, ilyenkor meg olcsóbb. Száguldozni nem

lehet, pár száz méterenként négyszeres fekvőrendőr van,
ezekhez katonai ellenőrző pontok is tartoznak, ahol felírják minden
áthaladó autó rendszámát. Erről jut eszembe! Az egyik nap egy fiatal
párra figyeltem fel az előcsarnokban. Az asszonyka zokogott. Kide-
rült, lengyelek, nászutasok. Még a taxiban fizettek, ahogy otthon
szokták, kiszálltak és mentek hátra a csomagjaikért, de a zsivány
gázt adott és elporzott. Feleségem angolból jó, én lengyelből és be-
mentünk a rendőrségre velük. Az ügyeletes tiszt nyomtatványt vett
elő, közben rágógumizott, mobilba ordítozott, cigizett, írt valamit, ha-
rapott valamilyen lepényből, mindezt egyszerre. Végül megkérdezte;
„megjegyezték a rendszámot?” Láttál már arab rendszámot? Perce-
kig röhögtünk. Kiderült, a magyar csoportban még két ilyen piramis-

őrült van mint én, és repcsivel elmentünk a 650 kilométerre lé-
vő Kairóba. A szállodánk kívülről siralmas képet mutatott, de be-
lülről Aladdin kincses barlangja fogadott bennünket. Aranyozott
díszek, smaragdzöld padlószőnyeg, márvány fürdőkád. Itt há-
romszor ültünk taxiba, és bár rengeteg a taxi, nekünk egyik sem
állt meg. A recepciós szerzett kocsit. A kairói közlekedés a leg-
rémesebb álmainkat is felülmúlta. Inkább hasonlít egy autókkal
vívott háborúra, mint közlekedésre. Az elsőbbségadás ismeret-
len. Annak van elsőbbsége, aki kiharcolta magának. A taxisok is
ordítoznak, mutogatnak kifelé a kocsiból és másodpercenként
rángatják a kormányt, közben mindenki nyomja a dudát. Még vala-
mit! Minden taxiban szól a rágógumira emlékeztető arab zene, de
ha szólsz érte, a sofőr nagyon morci lesz tőle.

Az egyik taxis kollégától próbáltam információt szerezni.
„Uber?” – kérdeztem. Rámmosolygott, a fejét rázta, ő nem Über,
és bemutatkozott; „Ahmed”.

Tóth I. Gábor

Két csöves csavargó beszélget.
– Tudod, volt idõ, amikor saját kocsim volt.
– Hogyne, tudom, anyád tologatott benne!
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Minden redben

Igencsak ütött-kopott

Elegáns, bár a rendszámtábla...

Az elegáns Urasági sofőrök
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Az idegenforgalmi szezon kezdetére tervez-
tük megjelentetni, hogy melyik légitársaság
melyik terminálra érkezik, de a kollégák kéré-
sére már most megtesszük ezt. Figyeljünk a
listára, mert több változás is történt az elmúlt
időszakban. Több „fapados” járat átköltözött
a „B” terminálról az „A” terminálra. A listán az
indulási terminál szerepel. Nem minden eset-
ben egyezik meg az indulási terminál, illetve
az érkezési terminál. Például a Finnair a „B”
terminálról indul, de az „A” terminálra érkezik. 

Aegean Airlines           A terminál 
Air Algerie                   B terminál
AirBaltic                       B terminál
Air Cairo                      B terminál
Aer Lingus                   A terminál
Aeroflot                        A terminál 
Airberlin                      A terminál
Air Canada                  A terminál
Air China                     B terminál
Air Europa                  A terminál
Air France                   A terminál
Alitalia                         A terminál
American Airlines      A terminál

Austrian Airlines        A terminál
Blue Bird Airways      B terminál
British Airways           B terminál
Brussels Airlines         A terminál
Czech Airlines             A terminál
Delta Airlines              A terminál
EasyJet                        B terminál
Easyjet Switzerland   B terminál
Egyptair                      B terminál
El - Al                          B terminál 
Emirates                      B terminál
ENTER AIR               B terminál
Ethiopian Airlines     A terminál 
Etihad Airways          A terminál
Eurowings                A terminál
Finnair                        B terminál
Flybe                        A terminál
Germanwings                A terminál
Hanian Airlines             A terminál 
Iberia                        B terminál
Israir                         A terminál 
Japan Airlines            B terminál 
Jet2. com                  B terminál
KLM                      A terminál
Korean Air           A terminál

LOT                            A terminál
Lufthansa                  A terminál
Mistral Air               B terminál
Norwegian               B terminál
Qantas                   B terminál
Qatar Airways         B terminál
Pegasus                A terminál 
Ryanair                  B terminál 
SAS                         A terminál
Singapore Airlines   A terminál 
SWISS                     A terminál
TAP Portugal           A terminál
TAROM                A terminál
Thai Airways         A terminál
Thomas Cook Airlines ? terminál
Titon Airlines        B terminál
Transavia                 B terminál
Transavia France    B terminál 
Travel Service        B terminál
Travel Service (Cz)  B terminál
Turkish Airlines     A terminál
United Airlines       A terminál
Wizz Air                 B terminál

Ha újabb légitársaságok jelennek meg a
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, akkor
természetesen folyamatosan frissítjük a lis-
tát. 
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1. Helyes a „C” válasz. A
forgalom irányítására, ellenőr-
zésére jogosult személy utasí-
tásának eleget kell tenni, a
rendelkezés indokoltsága, a
forgalom zavarmentessége
szempontjából a taxis a jelzést
nem vizsgálhatja felül. 
2. Helyes az „A” válasz. A
képen látható útkereszteződés-
hez mindkét jármű elsőbbséget
szabályozó tábla felől érkezik. A
köztük lévő elsőbbségi sorren-
det nem befolyásolja, hogy az
egyik tábla háromszög, a másik
nyolcszögletű formájú.  A balra
bekanyarodni szándékozó „B”
jelű járművel elsőbbséget kell
adni a szemből érkező és jobb-
ra kanyarodó „A” jelű autónak. 
3. Helyes a „C” válasz. Az
elsőbbségről való egyértelmű
lemondás legáltalánosabb
szabályos módja a kézjelzés. 
4. Helyes az „A” válasz. Ha
a „Mindkét irányból behajtani
tilos” jelzőtábla alatt elhelye-
zett kiegészítő táblán „Kivéve
célforgalom” felirat van, a be-
hajtási tilalom nem vonatkozik
arra a járműre, melynek úti cél-
ja a táblával megjelölt úton
van. Az úti cél lehet egy vára-
kozásra alkalmas szabad hely
elfoglalása is.
5. Helyes a „C” válasz. Az
olyan megállóhely előtt, amely-

ben villamos áll, és az utasok
fel- és leszállása az úttestről,
illetőleg az úttestre történik,
meg kell állni, és továbbhalad-
ni csak a villamos elindulása
után szabad.
6. Helyes a „C” válasz. Az
útkereszteződésben balra ka-
nyarodó főútvonalat egyenes
irányban elhagyó jármű irány-
változtatónak minősül, így ve-
zetőjének „bekanyarodási”
szándékát jobbra adott irány-
jelzéssel kell jeleznie.
7. Helyes a „B” válasz. A
sebességmérés-ellenőrzést
előrejelző (elektromágneses
jelet nem kibocsátó) eszközök
alkalmazása nem tilos. Az
ilyen készülék segítségével a
taxis korrigálhatja nagy hala-
dási sebességét.
8. Helyes az „A” válasz. A
környezetben okozott károk
felszámolása alapvetően a
károkozó felelősségének ter-
hére, magának a kár okozójá-
nak, illetve ennek hiányában a
környezetvédelmi hatóság fel-
ügyelete és irányítása mellett
az útpálya kezelőjének (Közút-
kezelő Kht., önkormányzat,
vagy magánút esetén a tulaj-
donos) feladata. 
9. Helyes az „A” válasz. A
személygépkocsi tetőcsomag-
tartóján rakományt abban az

esetben is szabad szállítani,
ha a járművön a rakomány elő-
re és hátra legfeljebb 40-40
cm-re túlnyúlik.
10. Helyes a „B” válasz. A
tábla jelentése „Út melletti ke-
rékpárút”. 
11. Helyes az „A” válasz. A
biztonsági övvel felszerelt taxi
ülésein utazó személyeknek a
biztonsági öv becsatolásával
kell magukat rögzíteni.
12. Helyes a „B” válasz. La-
kott területen lévő főútvonalon
a gyalogosok kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen, ha pedig a
közelben ilyen nincs, az útke-
reszteződésnél a járda meg-
hosszabbított vonalában kell
átmenni az úttesten.
13. Helyes a „B” válasz.
Kétkerekű kerékpár pótülésén
a 16. életévét betöltött sze-
mély szállíthat egy 10 évnél
nem idősebb, a kerékpárt
nem hajtó utast. 
14. Helyes az „A” válasz. A
vezetés átengedése az erre
nem jogosult személynek,
vagy az ittas autóvezetés ese-
tében a bíróság a bűncselek-
ményekre megállapított ren-
delkezések figyelembevételé-
vel ítélkezik, akkor is, ha sza-
bályok megszegése nem köz-
úton okoz súlyos testi sérülést
vagy halált.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Ezúttal címszavakban:
• Emelkednek a járulékterhek!
• Figyelem! Változott a KRESZ!
• Újabb foglalt taxiállomások
• Tüntetőbarát könnygáz (WTF?)
• A rend őrei ígéretet tettek a rend betartá-

sára
• Nyár elejére emelkedhet a tarifa-plafon

Lesz változás?
Ez az a kérdés, amit gyakorlatilag bármikor
feltehet a taxis szakma a rendeletalkotók-
nak. Változásra mindig szükség van, mert
így, ahogy van, nem jó. Permanensen nem
jó. De hogy mire irányuljon a változás, arról
még a taxis kollégák véleménye is markán-
san eltér:
„Drasztikus intézkedéseket kéne hozni!
Például jogos utaspanasz esetén büntes-
sünk! Büntessük meg akár 50-100 ezer fo-
rintra a taxist! Második alkalommal pedig
távolítsuk el a taxis szakmából!”

Legyen rend! De nem a taxisoknál kell
elkezdeni a rendteremtést, hanem ’oda-
fent’! Ami itt van, az tulajdonképpen nem
taxisprobléma.”

Erről írt a Taxisok Világa 2007
áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997
áprilisában

20 éve történt

Légitársaságok – terminálok
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- 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 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!
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hére, magának a kár okozójá-
nak, illetve ennek hiányában a
környezetvédelmi hatóság fel-
ügyelete és irányítása mellett
az útpálya kezelőjének (Közút-
kezelő Kht., önkormányzat,
vagy magánút esetén a tulaj-
donos) feladata. 
9. Helyes az „A” válasz. A
személygépkocsi tetőcsomag-
tartóján rakományt abban az

esetben is szabad szállítani,
ha a járművön a rakomány elő-
re és hátra legfeljebb 40-40
cm-re túlnyúlik.
10. Helyes a „B” válasz. A
tábla jelentése „Út melletti ke-
rékpárút”. 
11. Helyes az „A” válasz. A
biztonsági övvel felszerelt taxi
ülésein utazó személyeknek a
biztonsági öv becsatolásával
kell magukat rögzíteni.
12. Helyes a „B” válasz. La-
kott területen lévő főútvonalon
a gyalogosok kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen, ha pedig a
közelben ilyen nincs, az útke-
reszteződésnél a járda meg-
hosszabbított vonalában kell
átmenni az úttesten.
13. Helyes a „B” válasz.
Kétkerekű kerékpár pótülésén
a 16. életévét betöltött sze-
mély szállíthat egy 10 évnél
nem idősebb, a kerékpárt
nem hajtó utast. 
14. Helyes az „A” válasz. A
vezetés átengedése az erre
nem jogosult személynek,
vagy az ittas autóvezetés ese-
tében a bíróság a bűncselek-
ményekre megállapított ren-
delkezések figyelembevételé-
vel ítélkezik, akkor is, ha sza-
bályok megszegése nem köz-
úton okoz súlyos testi sérülést
vagy halált.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Ezúttal címszavakban:
• Emelkednek a járulékterhek!
• Figyelem! Változott a KRESZ!
• Újabb foglalt taxiállomások
• Tüntetőbarát könnygáz (WTF?)
• A rend őrei ígéretet tettek a rend betartá-

sára
• Nyár elejére emelkedhet a tarifa-plafon

Lesz változás?
Ez az a kérdés, amit gyakorlatilag bármikor
feltehet a taxis szakma a rendeletalkotók-
nak. Változásra mindig szükség van, mert
így, ahogy van, nem jó. Permanensen nem
jó. De hogy mire irányuljon a változás, arról
még a taxis kollégák véleménye is markán-
san eltér:
„Drasztikus intézkedéseket kéne hozni!
Például jogos utaspanasz esetén büntes-
sünk! Büntessük meg akár 50-100 ezer fo-
rintra a taxist! Második alkalommal pedig
távolítsuk el a taxis szakmából!”

Legyen rend! De nem a taxisoknál kell
elkezdeni a rendteremtést, hanem ’oda-
fent’! Ami itt van, az tulajdonképpen nem
taxisprobléma.”

Erről írt a Taxisok Világa 2007
áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997
áprilisában

20 éve történt

Légitársaságok – terminálok
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- 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 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!



Gyuricza László
(City 72)

élt 49 évet
Sumi!

Rád soha nem lehet haragudni, de
most kicsináltál minket. Ez igazán
nem volt szép, nem ezt érdemeltük.
Nehezen tudok mit írni, mondani,
megbilincsel a fájdalom. Tudjuk,
mindannyiunknak véges a lét, de
hogy Te, az életvidám problémameg-
oldó, itt hagyj minket? Ez lehetetlen!
Letaglózott minket a hír, hihetetlen
ez a pár szó: Sumi meghalt.

Te biztos megpróbáltál visszajönni.
Szerintem, amikor a lelked a tested
felett lebegett már, tuti leszóltál az

orvosnak: „Doktor Úr, nem próbálná
meg mégis azt a másik sorban lévő
eszközt? Azt eddig nem használták.
Sok dolgom lenne még, számít rám a

családom. Mennem kell dolgozni.
Egyenesbe állítottam a dolgokat,
megvan az új autó, a lacsi csacsiban
még bírják a hidrotőkék a cseréig.
Rendezem a dolgokat, nem hagyha-
tom abba."

Tudjuk, nem Te hagytad abba.
Tudjuk, most már nem lesz többé

„Nyomjál rá!", és nem lesz többé „Bol-
dog delet".

Tudjuk, nem fogsz többé a perpat-
varokba ártatlanul bekérdezni: „Jó,
de mit szól ehhez a vezetőség?"

Tudjuk, tudjuk, de nem hisszük.
Próbáljuk kibeszélni a fájdalmat,

beszélünk Rólad, de elcsuklik a han-
gunk, sírunk mint gyermekkorunk-
ban, felnőttként, nyugdíjon innen és
túl.

Jó utat, Sumi! Nyugodj békében!
Citys barátaid

Kőrösi Ferenc 
(Főtaxi URH – ex – 170) 

1954 – 2017

Megint elment egy kolléga, aki alig múlt 62
(!) éves! Miért nem élvezheti a jól megérde-
melt pihenőt a taxis kollégák többsége több
évtizedes munka után? Évekkel ezelőtt veszí-
tettük el szeretett „spanját”, Rákosi Bandit, a
korábbi „Okoskát”. Természetesen akkor
megemlékeztünk Rákosi András kollégáról. 

Kőrösi Feri a hetvenes évektől volt a kocká-
sok családtagja. Több mint négy évtizedig
volt közöttünk! A sárgítás időszakában ő is
kiszállt a szakmából, befejezte a taxizást. Pi-
henni akart. Sajnos, nem sokáig volt erre le-
hetősége. Érezte, tudta, hogy nincs sok hátra,
telefonon elbúcsúzott azoktól a kollégáktól,
akikkel tartotta még a kapcsolatot. Kérte,
hogy ne látogassák meg, úgy emlékezzenek
rá, mint ahogy a betegsége előtt látták…

Most, mi búcsúzunk tőled. 
Nyugodj Békében, Feri!

Juhász Péter, FŐTAXI Zrt.  

Zsóri Ferenc 
(6x6 URH: 675) 

Gyászolnak a dobókockások! Kol-
légánk csendes ember volt, imá-
dott taxizni, szeretett szolgáltatni,
szerette a csapatot, ahol dolgozott.
Emellett hatalmas harcos volt, fel-
emelt fejjel küzdött a végzetes kór-
ral, a legvégsőkig sem adta fel. 

Isten veled, Feri! 
Emléked velünk él.

Fárbás Tibor
6x6 Taxi

Sinka Zsuzsanna (Uzsi)
Még ma is nehéz felfognunk
mi történt… Fiatal, életerős,
vidám teremtés volt Zsuzsi.
Segítőkészsége, kedvessége
meghatározó személyiséggé
tette a 6x6 Taxi és a Taxi
2000 éjszakás diszpécser-
csapatában. Váratlanul tör-
tént minden. Egyik este
még velünk dolgozott, más-
nap vártuk, de hiába… 

Leírhatatlan érzés nyilalt
át a csapaton, amelyet mind
idáig nem tudtunk feldol-
gozni.

Szeretettel búcsúzunk Tőled, Zsuzsi, 
Isten veled! Hiányozni fogsz nekünk!

Fárbás Tibor
6x6 Taxi és Taxi 2000
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Taxis kolléga keresett meg, hogy elkerget-
ték egy taxiállomásról. Az a kérdése, hol
jelentheti ezt be? Az külön történet, ho-
gyan történhet ilyesmi negyedszázaddal a
nagy „rendteremtés” kezdete után? Még
mindig vannak olyan drosztok, ahol nem
állhatnak meg „idegenek”! Mikor láttunk
utoljára társaságbeli taxist a Nyugati vagy
a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén?

Korábban a Budapesti Közlekedési
Központhoz tartoztak a taxik, a taxisok.

Azonban az elmúlt évben a Budapest Köz-
út vette át a taxiállomások ellenőrzését, a
taxiautók minősítését. Természetesen
megkerestem a Budapesti Közlekedési
Központot a témában. Válaszuk rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A taxiállomás kisajátításra vonatkozó beje-
lentést (névvel, elérhetőséggel, taxiállo-
más kisajátító rendszámmal) a Központi
Ügyfélszolgálati telefonszámunkon

(+3613255255), vagy a taxikozleke-
des@bkk.hu elektronikus elérhetőségün-
kön lehet megtenni. A bejelentés beérke-
zését követően Társaságunk minden eset-
ben felveszi a kapcsolatot a bejelentővel
és megkéri egy aláírt bejelentési jegyző-
könyv felvételére.

A taxiállomás-kisajátítással kap-
csolatban Társaságunk csak abban
az esetben tud intézkedni (taxiál-
lomás-használati hozzájárulás vissza-
vonási értesítés), ha a bejelentő egy
aláírt bejelentési jegyzőkönyvben vál-
lalja az eredeti bejelentését és meg-
adja személyes adatait.

Az aláírt bejelentési jegyzőkönyv mellé
zárt, aláírt borítékba kerülnek a bejelentő
adatai, amely csak egy esetleges bírósági
tárgyaláson nyitható fel, ahol a bejelentő,
mint tanú megerősítheti a bejelentési
jegyzőkönyvében rögzített állításait. 

Az esetleges bírósági tárgyalásig a
bejelentő személye anonim marad. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

1. Helyes az „A” válasz. A forgalom-
ban részt vevõ vezetõnek fokozottan fi-
gyelnie kell a menetrend szerint közle-
kedõ jármûvek megállóhelyérõl az út-
testre lelépõ gyalogosok biztonságának
megóvására. 
2. Helyes a „C” válasz. A balra beka-
nyarodni szándékozó taxival elsõbbsé-
get kell adni az úttesten szembõl érkezõ
és egyenesen továbbhaladó „A” jelû
autóbusznak, valamint a jobbra beka-
nyarodó „B” jelû villamosnak. 
3. Helyes a „C” válasz. Ha valaki a köz-
lekedés más résztvevõjét kár, baleset be-
következésének, a személy- és vagyon-
biztonság sérelmének a lehetõségébe
sodorja, az veszélyeztetésnek minõsül. 
4. Helyes az „A” válasz. Az „Útszûkü-
let” tábla azt jelzi, hogy az úttest széles-
sége a megelõzõ útszakaszéhoz képest
számottevõen csökken. 
5. Helyes a „B” válasz. Egyirányú for-
galmú úton az úttest bal szélén – ha
közúti jelzésbõl más nem következik –
akkor szabad megállni, ha a jármû mel-
lett az úttest jobb széléig mérve leg-
alább 5,5 méter szélességû hely marad.
6. Helyes a „C” válasz. A kutyát pórá-
zon vezetõ személyre a gyalogosokra
vonatkozó rendeletek az irányadók. A
gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie.
7. Helyes az „A” válasz. Az elõzésre vo-
natkozó feltételek megléte esetén taxijá-
val megelõzheti a villamost az olyan
úton, ahol a villamosvágányok az úttest
közepén egymás mellett vannak. Azon-
ban ha az úttest párhuzamos közleke-
désre alkalmas, és a forgalmi sávok út-
burkolati jellel jelölve vannak, a villamo-
spályára, egyéb úttesten az ellentétes irá-
nyú villamosforgalom részére szolgáló
villamosvágányra ráhajtania nem szabad.
8. Helyes a „C” válasz. A KRESZ értel-
mezésére kiadott útmutató az ilyen
esetre a következõt írja: „Az elsõbbség-
gel rendelkezõ jármû sebességtúllépé-

sében megnyilvánuló szabálytalansága
az elsõbbségi jogot nem szünteti meg
és – amennyiben a sebességtúllépés
nem megtévesztõ, a jármû kellõ idõben
és kellõ távolságról való észlelését nem
akadályozza –, az elsõbbségadásra kö-
telezett köteles elsõbbséget adni.”  
9. Helyes a „C” válasz. Az igaz, hogy
kétkerekû jármû vezetõje menet közben
kézben tartott mobil rádiótelefont nem
használhat. Azonban az adott helyen az
már gond, hogy a biciklista megszegte a
vonatkozó megállási tilalmat. Emberünk
a megállását követõen gyalogosnak mi-
nõsül, de ilyen minõségben késedelem
nélkül kéne áthaladnia az útkeresztezõ-
désen.  
10. Helyes a „C” válasz. Tompított
vagy távolsági fényszóró helyett vagy
mellett ködfényszórót, továbbá hátsó
helyzetjelzõ ködlámpát abban az eset-
ben szabad használni, ha a látási viszo-
nyok ezt indokolják. Tehát a ködlámpa
használata akkor indokolt, ha köd van!
11. Helyes az „A” válasz. Egy 2014-es
KRESZ-módosítás lehetõvé tette, hogy a
biztonságos vezetésre képes kerékpáros
akkor is részt vegyen a közúti forgalom-
ban, ha szervezetében szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van.  
12. Helyes a „B” válasz. A figyelmez-
tetõ jelzést (sárga villogó fényt) haszná-
ló, valamint a veszélyes anyagot szállító
jármûvet csak fokozott óvatossággal
szabad megközelíteni, mellette elhalad-
ni vagy megelõzni. 
13. Helyes az „A” válasz. A legfeljebb
5 percig tartó egy helyben tartózkodás
– be- és kiszállás, illetve folyamatos fel-
és lerakás hiányában is – megállásnak
minõsül.
14. Helyes a „C” válasz. Elsõ a fõútvo-
nalat elhagyó „A” jelû autó, majd az
alárendelt útról érkezõ „B” jelû. A  „C”
jelû motoros indulhat utoljára, mert õ a
„B” jelû gépkocsi bal keze felõli ugyan-
csak elsõbbségadásra kötelezett útról
érkezett.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Tóth Lajos 
Főtaxi – ex URH 1026 

1946 – 2017

Bár már három éve nem taxizott, de
aki majdnem fél évszázadig (!), 46
évig „kockás” volt, az örökre „koc-
kás” marad, örökre a családtagunk!
A nyugdíj mellett még taxizott, de a
sárgítás időszakában ő is úgy dön-
tött, elég, itt a vége! Előtte nagyon
sokat tett a cégért, a kollégákért –
többek között – Etikásként.

Nemcsak szerető felesége, gyerme-
kei, unokái, de a FŐTAXI kollektívá-
ja is gyászolja.

Nyugodj békében, Lajos!

Juhász Péter
Főtaxi Zrt.

Ha elkergetnek 

Hol lehet bejelenteni?
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Ha nem akarsz az év utolsó hónapjaiban az

új engedélyed kiváltása miatt (annál is többet)

várakozni, szerezd meg mielőbb a továbbképzésről

az okmányod 1 nap alatt!

Már 20.000.- Ft-tól!
Taxis továbbképző szaktanfolyamokra

jelentkezhetsz telefonon:

06-30-900-5562 vagy 06-30-458-1723 

és személyesen is:  Budapest, Újhegyi út 3.

otsz_hirdetes_februar.ai   1   2017.03.13.   19:41:07



Gyuricza László
(City 72)

élt 49 évet
Sumi!

Rád soha nem lehet haragudni, de
most kicsináltál minket. Ez igazán
nem volt szép, nem ezt érdemeltük.
Nehezen tudok mit írni, mondani,
megbilincsel a fájdalom. Tudjuk,
mindannyiunknak véges a lét, de
hogy Te, az életvidám problémameg-
oldó, itt hagyj minket? Ez lehetetlen!
Letaglózott minket a hír, hihetetlen
ez a pár szó: Sumi meghalt.

Te biztos megpróbáltál visszajönni.
Szerintem, amikor a lelked a tested
felett lebegett már, tuti leszóltál az

orvosnak: „Doktor Úr, nem próbálná
meg mégis azt a másik sorban lévő
eszközt? Azt eddig nem használták.
Sok dolgom lenne még, számít rám a

családom. Mennem kell dolgozni.
Egyenesbe állítottam a dolgokat,
megvan az új autó, a lacsi csacsiban
még bírják a hidrotőkék a cseréig.
Rendezem a dolgokat, nem hagyha-
tom abba."

Tudjuk, nem Te hagytad abba.
Tudjuk, most már nem lesz többé

„Nyomjál rá!", és nem lesz többé „Bol-
dog delet".

Tudjuk, nem fogsz többé a perpat-
varokba ártatlanul bekérdezni: „Jó,
de mit szól ehhez a vezetőség?"

Tudjuk, tudjuk, de nem hisszük.
Próbáljuk kibeszélni a fájdalmat,

beszélünk Rólad, de elcsuklik a han-
gunk, sírunk mint gyermekkorunk-
ban, felnőttként, nyugdíjon innen és
túl.

Jó utat, Sumi! Nyugodj békében!
Citys barátaid

Kőrösi Ferenc 
(Főtaxi URH – ex – 170) 

1954 – 2017

Megint elment egy kolléga, aki alig múlt 62
(!) éves! Miért nem élvezheti a jól megérde-
melt pihenőt a taxis kollégák többsége több
évtizedes munka után? Évekkel ezelőtt veszí-
tettük el szeretett „spanját”, Rákosi Bandit, a
korábbi „Okoskát”. Természetesen akkor
megemlékeztünk Rákosi András kollégáról. 

Kőrösi Feri a hetvenes évektől volt a kocká-
sok családtagja. Több mint négy évtizedig
volt közöttünk! A sárgítás időszakában ő is
kiszállt a szakmából, befejezte a taxizást. Pi-
henni akart. Sajnos, nem sokáig volt erre le-
hetősége. Érezte, tudta, hogy nincs sok hátra,
telefonon elbúcsúzott azoktól a kollégáktól,
akikkel tartotta még a kapcsolatot. Kérte,
hogy ne látogassák meg, úgy emlékezzenek
rá, mint ahogy a betegsége előtt látták…

Most, mi búcsúzunk tőled. 
Nyugodj Békében, Feri!

Juhász Péter, FŐTAXI Zrt.  

Zsóri Ferenc 
(6x6 URH: 675) 

Gyászolnak a dobókockások! Kol-
légánk csendes ember volt, imá-
dott taxizni, szeretett szolgáltatni,
szerette a csapatot, ahol dolgozott.
Emellett hatalmas harcos volt, fel-
emelt fejjel küzdött a végzetes kór-
ral, a legvégsőkig sem adta fel. 

Isten veled, Feri! 
Emléked velünk él.

Fárbás Tibor
6x6 Taxi

Sinka Zsuzsanna (Uzsi)
Még ma is nehéz felfognunk
mi történt… Fiatal, életerős,
vidám teremtés volt Zsuzsi.
Segítőkészsége, kedvessége
meghatározó személyiséggé
tette a 6x6 Taxi és a Taxi
2000 éjszakás diszpécser-
csapatában. Váratlanul tör-
tént minden. Egyik este
még velünk dolgozott, más-
nap vártuk, de hiába… 

Leírhatatlan érzés nyilalt
át a csapaton, amelyet mind
idáig nem tudtunk feldol-
gozni.

Szeretettel búcsúzunk Tőled, Zsuzsi, 
Isten veled! Hiányozni fogsz nekünk!

Fárbás Tibor
6x6 Taxi és Taxi 2000
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Taxis kolléga keresett meg, hogy elkerget-
ték egy taxiállomásról. Az a kérdése, hol
jelentheti ezt be? Az külön történet, ho-
gyan történhet ilyesmi negyedszázaddal a
nagy „rendteremtés” kezdete után? Még
mindig vannak olyan drosztok, ahol nem
állhatnak meg „idegenek”! Mikor láttunk
utoljára társaságbeli taxist a Nyugati vagy
a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén?

Korábban a Budapesti Közlekedési
Központhoz tartoztak a taxik, a taxisok.

Azonban az elmúlt évben a Budapest Köz-
út vette át a taxiállomások ellenőrzését, a
taxiautók minősítését. Természetesen
megkerestem a Budapesti Közlekedési
Központot a témában. Válaszuk rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A taxiállomás kisajátításra vonatkozó beje-
lentést (névvel, elérhetőséggel, taxiállo-
más kisajátító rendszámmal) a Központi
Ügyfélszolgálati telefonszámunkon

(+3613255255), vagy a taxikozleke-
des@bkk.hu elektronikus elérhetőségün-
kön lehet megtenni. A bejelentés beérke-
zését követően Társaságunk minden eset-
ben felveszi a kapcsolatot a bejelentővel
és megkéri egy aláírt bejelentési jegyző-
könyv felvételére.

A taxiállomás-kisajátítással kap-
csolatban Társaságunk csak abban
az esetben tud intézkedni (taxiál-
lomás-használati hozzájárulás vissza-
vonási értesítés), ha a bejelentő egy
aláírt bejelentési jegyzőkönyvben vál-
lalja az eredeti bejelentését és meg-
adja személyes adatait.

Az aláírt bejelentési jegyzőkönyv mellé
zárt, aláírt borítékba kerülnek a bejelentő
adatai, amely csak egy esetleges bírósági
tárgyaláson nyitható fel, ahol a bejelentő,
mint tanú megerősítheti a bejelentési
jegyzőkönyvében rögzített állításait. 

Az esetleges bírósági tárgyalásig a
bejelentő személye anonim marad. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

1. Helyes az „A” válasz. A forgalom-
ban részt vevõ vezetõnek fokozottan fi-
gyelnie kell a menetrend szerint közle-
kedõ jármûvek megállóhelyérõl az út-
testre lelépõ gyalogosok biztonságának
megóvására. 
2. Helyes a „C” válasz. A balra beka-
nyarodni szándékozó taxival elsõbbsé-
get kell adni az úttesten szembõl érkezõ
és egyenesen továbbhaladó „A” jelû
autóbusznak, valamint a jobbra beka-
nyarodó „B” jelû villamosnak. 
3. Helyes a „C” válasz. Ha valaki a köz-
lekedés más résztvevõjét kár, baleset be-
következésének, a személy- és vagyon-
biztonság sérelmének a lehetõségébe
sodorja, az veszélyeztetésnek minõsül. 
4. Helyes az „A” válasz. Az „Útszûkü-
let” tábla azt jelzi, hogy az úttest széles-
sége a megelõzõ útszakaszéhoz képest
számottevõen csökken. 
5. Helyes a „B” válasz. Egyirányú for-
galmú úton az úttest bal szélén – ha
közúti jelzésbõl más nem következik –
akkor szabad megállni, ha a jármû mel-
lett az úttest jobb széléig mérve leg-
alább 5,5 méter szélességû hely marad.
6. Helyes a „C” válasz. A kutyát pórá-
zon vezetõ személyre a gyalogosokra
vonatkozó rendeletek az irányadók. A
gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie.
7. Helyes az „A” válasz. Az elõzésre vo-
natkozó feltételek megléte esetén taxijá-
val megelõzheti a villamost az olyan
úton, ahol a villamosvágányok az úttest
közepén egymás mellett vannak. Azon-
ban ha az úttest párhuzamos közleke-
désre alkalmas, és a forgalmi sávok út-
burkolati jellel jelölve vannak, a villamo-
spályára, egyéb úttesten az ellentétes irá-
nyú villamosforgalom részére szolgáló
villamosvágányra ráhajtania nem szabad.
8. Helyes a „C” válasz. A KRESZ értel-
mezésére kiadott útmutató az ilyen
esetre a következõt írja: „Az elsõbbség-
gel rendelkezõ jármû sebességtúllépé-

sében megnyilvánuló szabálytalansága
az elsõbbségi jogot nem szünteti meg
és – amennyiben a sebességtúllépés
nem megtévesztõ, a jármû kellõ idõben
és kellõ távolságról való észlelését nem
akadályozza –, az elsõbbségadásra kö-
telezett köteles elsõbbséget adni.”  
9. Helyes a „C” válasz. Az igaz, hogy
kétkerekû jármû vezetõje menet közben
kézben tartott mobil rádiótelefont nem
használhat. Azonban az adott helyen az
már gond, hogy a biciklista megszegte a
vonatkozó megállási tilalmat. Emberünk
a megállását követõen gyalogosnak mi-
nõsül, de ilyen minõségben késedelem
nélkül kéne áthaladnia az útkeresztezõ-
désen.  
10. Helyes a „C” válasz. Tompított
vagy távolsági fényszóró helyett vagy
mellett ködfényszórót, továbbá hátsó
helyzetjelzõ ködlámpát abban az eset-
ben szabad használni, ha a látási viszo-
nyok ezt indokolják. Tehát a ködlámpa
használata akkor indokolt, ha köd van!
11. Helyes az „A” válasz. Egy 2014-es
KRESZ-módosítás lehetõvé tette, hogy a
biztonságos vezetésre képes kerékpáros
akkor is részt vegyen a közúti forgalom-
ban, ha szervezetében szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van.  
12. Helyes a „B” válasz. A figyelmez-
tetõ jelzést (sárga villogó fényt) haszná-
ló, valamint a veszélyes anyagot szállító
jármûvet csak fokozott óvatossággal
szabad megközelíteni, mellette elhalad-
ni vagy megelõzni. 
13. Helyes az „A” válasz. A legfeljebb
5 percig tartó egy helyben tartózkodás
– be- és kiszállás, illetve folyamatos fel-
és lerakás hiányában is – megállásnak
minõsül.
14. Helyes a „C” válasz. Elsõ a fõútvo-
nalat elhagyó „A” jelû autó, majd az
alárendelt útról érkezõ „B” jelû. A  „C”
jelû motoros indulhat utoljára, mert õ a
„B” jelû gépkocsi bal keze felõli ugyan-
csak elsõbbségadásra kötelezett útról
érkezett.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Tóth Lajos 
Főtaxi – ex URH 1026 

1946 – 2017

Bár már három éve nem taxizott, de
aki majdnem fél évszázadig (!), 46
évig „kockás” volt, az örökre „koc-
kás” marad, örökre a családtagunk!
A nyugdíj mellett még taxizott, de a
sárgítás időszakában ő is úgy dön-
tött, elég, itt a vége! Előtte nagyon
sokat tett a cégért, a kollégákért –
többek között – Etikásként.

Nemcsak szerető felesége, gyerme-
kei, unokái, de a FŐTAXI kollektívá-
ja is gyászolja.

Nyugodj békében, Lajos!

Juhász Péter
Főtaxi Zrt.

Ha elkergetnek 

Hol lehet bejelenteni?
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Ha nem akarsz az év utolsó hónapjaiban az

új engedélyed kiváltása miatt (annál is többet)

várakozni, szerezd meg mielőbb a továbbképzésről

az okmányod 1 nap alatt!

Már 20.000.- Ft-tól!
Taxis továbbképző szaktanfolyamokra

jelentkezhetsz telefonon:

06-30-900-5562 vagy 06-30-458-1723 

és személyesen is:  Budapest, Újhegyi út 3.
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