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CNG, okos választás
a mindennapi

közlekedésben
MERT:
• gazdaságos
• környezetbarát
• komfortos
• bevált technológia
• biztonságos

www.facebook.com/fogazcng
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Levették a rendszámát és kivonták gépjárművét a forgalomból

Szigorúbb fellépés
Nem csökken a nemzetközi tiltakozás az Uber ellen. London és Madrid
mellett Kijevben is demonstráltak a
taxisok, hatékonyabb fellépést elvárva a hatóságoktól a szabályszegő fuvarozókkal szemben. Idehaza
pedig megtörtént az első intézkedés, mely eredményeként
levették a forgalmi rendszámát az uberes sofőrnek és kivonták autóját
a forgalomból.

ként újból vizsgázni kell belőle. Az Uber
érvelése szerint azonban a modern műholdas navigáció korában ilyen szintű tudásra nincs szükség.
A londoni városháza korábban több lehetőséget is fontolóra vett az Uber tevé-

ma
Havi aforiz
ty a haladás ú

nították, hog
Nekem azt ta
önnyû.
ors, se nem k
y
g
m
e
n
se
ja
Marie Curie

Annyi eredménye mindenképpen volt a legutóbbi taxis
demonstrációnak, hogy a
módosított jogszabály alapján levehető az előírásokat megszegő Uber-sofőr autójának forgalmi rendszáma és a jármű kivonható a forgalomból. Az első intézkedés igencsak meglepte az erről mit sem tudó sofőrt. A hölgy éppen a Liszt Ferenc repülőtérre vitte utasait, amikor ellenőrizték a vezetőt. Miután kiderült, hogy jogsértést követett el, és ezt
helyben is szankcionálják, a fuvarozó igen
csak tágra nyitotta szemét. Végignézhette,
hogy leszereltetik a forgalmi rendszámát
és gépjárművét kivonják a forgalomból.
Emellett megindítják ellene az eljárást,
aminek eredményeként bírságot is meg
fog állapítani az illetékes hatóság.
Az Uber elleni tiltakozás továbbra is
nemzetközi szintű. Február közepén Londonban elégelték meg a fuvarozók a mobil applikációval utast szerzők áldásosnak
alig nevezhető működését. Nagyszabású
taxistüntetés részeként – a Scotland Yard
becslése szerint – mintegy nyolcezer hagyományos londoni taxi körözött lassú menetben a főváros kormányzati negyedének
utcáin, köztük a Whitehallon, ahonnan a
miniszterelnöki hivatal utcája, a Downing
Street is nyílik. A 25 ezer londoni taxist
képviselő szakmai szervezeteket nem békítette meg az Uber angliai részlegének
ajánlata sem, amelynek alapján a taxisok
egy évig ingyen használhatták volna az
Uber okostelefonos kocsirendelési alkalmazását.
A londoni taxisok szerint az Uber tisztességtelen versenyt támaszt velük szemben, mivel a cég sofőrjei a hagyományos
taxik vezetőire vonatkozó rendkívül szigorú előírások betartása nélkül nyújtják gyakorlatilag ugyanazt a szolgáltatást. A világhírű hagyományos londoni taxi, a „black
cab” üzemeltetési jogához ugyanis négyévi tanfolyam szükséges, amely alatt legalább 20 ezer londoni utca és több ezer
turistalátványosság nevét és helyét kell
memorizálni. Ezt a vizsgaanyagot rendszeresen frissíteni szükséges, és időközön-

kenységének
korlátozására, egyebek mellett azt, hogy a
mobiltelefonos alkalmazáson keresztül leadott rendelés után az ügyfélhez legközelebb tartózkodó Uber-sofőrnek is legalább öt percet várakoznia kellett volna,
mielőtt az utast felveszi. Boris Johnson
polgármester azonban végül ezeket az elképzeléseket „életképtelennek” minősítette és elvetette.
Madridban mintegy 1500 taxis tüntetett
a személyszállítás liberalizációjára vonatkozó javaslat ellen, amely az Uberhez hasonló közösségi szolgáltatások előtt nyitná meg a piacot.
A vonuló tömeg több mint két órára bénította meg a spanyol főváros forgalmát. A
menetet dobosok vezették fel, a résztvevők transzparenseket, molinókat tartottak
a magasba, de emellett füstbombával és
petárdával is igyekeztek felhívni a figyel-
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Zoltán egy 2 éves hódmezővásárhelyi
kisfiút vitt haza, aki családjával 4 órát lehetett otthon. Ezután a szülei és testvérei
visszakísérték a klinikára, ahol még eltöltöttek néhány órát. A segítő taxisok, autósok több kisbabát is haza szállítottak, volt
olyan autó, amely még este nyolckor indult
Nagylakra az egyik gyermekkel. Budapesten pedig olyan nővéreknek segítettek ingyen hazajutni, akik beosztásuk miatt nem
érték el az utolsó járatot. A taxisok és segítőik egy budapesti klinikán egy daganat
miatt fekvő apukát Ceglédre vittek, hogy
lássa 2 éves kislányát.
Akciójuk ezzel nem ért véget. Az alapító
taxis újabb ötleteihez keres támogatókat.
Az országossá nőtt program sikerén felbuzdulva, azt a célt tűzte ki, hogy segítséggel minél több gyermekkórház számára elérhetővé váljon egy saját mikrobusz. A járművel így megfelelő felügyelet és felszerelés mellett a beteg gyermekeket bármilyen
foglalkozásra elvihetnék, amelyet orvosai
is engedélyeznek. Terveiről a következőket nyilatkozta az egyik helyi portálnak: –
Először Szegeden próbálnánk meg kísérleti jelleggel aszerint, milyen véleménnyel
vannak a szakemberek az onkoterápiás
klinikán kezelt gyermekek egészségügyi
állapotáról. Hogyan hat a gyógyulásukra
egy nap a vadasparkban, a játszótéren,
vagy a Szent-Györgyi Albert Agórában. Hiszem, hogy az ilyen élményeknek pozitív
hozadéka lenne, a projekt sikere pedig
példaként szolgálhatna más intézményeknek is.
A szegedi taxis szívén viseli a beteg
gyermekek és családtagjaik sorsát, lévén
korábban mentősként dolgozott ahol számos családi tragédiával szembesült. Ezért
is tartja fontosnak, hogy a „Taxisok a gyerekekért” mozgalom tovább működjön.
Sajnos „jó magyar szokás szerint” nem
csak a támogatók, de az „ellendrukkerek”
is megjelentek a Facebookon. A támogató hozzászólásokhoz képest elenyészően, de támadások is érték a kezdeményezést. „Annyira megviseltek ezek a hozzászólások, hogy úgy éreztem, feladom. Lelkileg összetörtem, de igyekszem nem
foglalkozni a fanyalgókkal. Úgy látszik,
amíg mentős voltam, jó ember voltam,
amint taxis lettem, megbélyegeztek. Pedig mint ember, nem változtam, maradtam, aki voltam.” – sajnálatos, hogy egyegy jó szándék mögött húzódó önzetlen
tevékenység miért fáj bárkinek is. Azért
az új esztendőben akad e területen is tennivaló!
k.z.t.

Nyugta? Melyik nyugta?
A taxiórás, vagy a pénztárgépes?
Eddig könnyű dolgunk volt. A taxaméterről szóló rendelet (49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet)
egyértelműen kimondja, hogy nyugtaadási kötelezettségünknek kizárólag taxaméterrel tehetünk eleget. Így is tettünk 2016. december 31-ig. Január elsejétől azonban egy új szabályt is
be kell tartanunk, a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet, amely szerint nyugtaadási kötelezettségünket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetjük. Egyesek azt javasolják, hogy mindkét jogszabálynak tegyünk eleget. Vagyis adjuk át az utasnak mind a pénztárgépes, mind a taxaméteres
nyugtát. Bár némelyeket gondolkodóba ejt majd, hogyha valami kizárólagos, akkor hogy lehet
hogy van egy másik is… Ami szintén kizárólagos.
Aztán más rendeletekből sőt egyenesen törvényekből (Art, Áfa tv.) az következik, hogy egy
teljesítésről egy bizonylat adható. Vagyis számla, vagy nyugta. Egy nyugta! Na akkor most taxióra-nyugta, vagy pénztárgép nyugta? Esetleg mindkettő? Vagy csak az egyik? De melyik?
Ebben a helyzetben egyszerűen nem tudunk szabályosan eljárni, és ez nem rajtunk múlik. A
jogszabályok összevisszasága nem teszi lehetővé, hogy helyesen járjunk el. Mindenképpen
büntethetők vagyunk. (Ismered a nyuszikás viccet? Ha van rajta sapka akkor azért, ha nincs
akkor azért…)
Csak tanácsokat lehet adni, azt is óvatosan. Úgy, mint az adóhatóság. Ha kérdezel valamit,
főleg ha írásban, akkor hozzáteszi, hogy ez csak szakmai vélemény, alkalmazásáért nem vállal
felelősséget. Vagy valami ilyesmi. Lényeg, hogy ha szó szerint a javaslata szerint jársz el, akkor is te viseled a felelősséget. Na ilyen tanácsot tudok adni én is:
1.
Mindkét nyugtát add át
2.
Csak a pénztárgépes nyugtát add át
Több lehetőség nincs, január elsejétől a pénztárgép a fő előírás, annak nyugtája tehát mindenképpen átadandó. Talán joggal bízhatunk benne, hogy ez a tisztázatlan helyzet
egy jogszabály-módosítással hamarosan rendezésre kerül…

II.

Dr oszt első

VII
ró
Helyszín: Budapest VII. kerület Erzsébet körút 6. Reméljük, azért hátraküldik az utasokat…
Vagy mégsem?
Tóth Tibor

Szakmai kérdés
Egy jónevû orvos ebédelni viszi a feleségét egy közeli
étterembe. Éppen az étlapot nézegetik, amikor az asztalukhoz lép egy vörös hajú, miniszoknyás nõ:
– Doktor úr, beszélhetnénk egy percet?

Átülnek egy másik asztalhoz, majd rövid beszélgetés
után a nõ kiviharzik az étterembõl. A doki visszaül a feleségéhez, aki kérdõre vonja:
– Ez meg mi volt?
– Szakmai dolog.
– És kinek a szakmájába vág? A tiédbe, vagy az övébe?
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A taxiállomásokkal kapcsolatban

Taxisok kontra Budapest közút

II. Bátori László út

II. Zsíroshegyi út 2.
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II. Bátori László utca: Hiányoznak az útburkolati jelek

m

II. Zsíroshegyi út: Mindössze 1,5 méter a
hely a taxiállomás és a záróvonal között

> Jelenleg a „Taxiállomás” útburkolati jel és a záróvonal között

> Nagyon sok helyen festették újra a „Taxiállomás” útburkolati je-

leket, köszönet érte. Egy hely kimaradt a Hűvösvölgyben. Kérjük
itt is pótolni az útburkolati jeleket.
>A helyszín közelében végzett felszíni rendezés miatt került a taxiállomás áthelyezésre a Bátori László utcába. Az áthelyezést
végző kivitelező sajnos az útburkolati jeleket nem festette fel.
Ezek pótlása a felújítási tervben szerepel, de a technológiai előírások +5 fok felett és száraz időben teszik a felfestést lehetővé.

Keleti pályaudvar, Kerepesi úti oldal

mindössze 1,5 méter a távolság, ott nem fér el egy jármű. Kérjük
módosítani az útburkolati jeleket, hogy a taxik két kerékkel a járdán álljanak meg.
>Tapasztalatunk szerint a taxiállomáson a taxisok ritkán állnak
meg. Ha mégis, akkor is legfeljebb egy taxigépkocsi fordul elő. A
jelzett kifogás a közlekedésben, hogy az útburkolati jel és záróvonal között 1,5 méter a távolság eddig még nem okozott valós
problémát. Miután a járdán jelen esetben két kerékkel forgalombiztonsági okból várakozni nem lehet, a taxiállomáson a férőhelyek számát csökkenteni fogjuk.

VII. Klauzál tér

VIII. Keleti pályaudvar: Nehéz a drosztról megközelíteni a taxiállomást

> Korábban ígéretet kaptunk arra, hogy kérésünkre egy „taxikból

kiszállási pontot” alakítanak ki a parkolóban, mert most a taxiállomástól nehéz megközelíteni a pályaudvart a korlátok miatt.
>Az ígéretet nem tudjuk kitől kapták. A felvetett problémát megvizsgáltuk, de a jelenlegi tömegközlekedés miatt forgalomtechnikailag a kért kiszállási pont nem valósítható meg.
Természetesen a Budapest Közúttól nem kérhetjük számon a
Budapesti Közlekedési Központ ígéreteit. Így, nem lesz kiszállási pont a parkolóban.

VII. Klauzál tér: Oda tették a taxiállomás-táblát, ahol nincs taxiállomás

> Váratlanul és érthetetlen módon áthelyezték a „Taxiállomás” jel-

zőtáblát a Klauzál tér 9. szám elől a Klauzál tér 7. szám elé, de hát
ott nincs taxiállomás. Kérjük a jelzőtáblát visszahelyezni eredeti
helyére.
>Felvettük a kapcsolatot a kerületi Önkormányzattal és továbbítottuk a taxisok kéréseit. A helyszínen ideiglenes korlátozásról
van pillanatnyilag szó, a kialakított „Karácsonyi vásár” miatt. A
rendezvény elmúltával az eredeti forgalmi rend visszaállításra kerül.
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A sűrített földgáz alapú közlekedés előnyei felülmúlják a meglévő
kihívásokat. A CNG-vel üzemelő gépjármű tulajdonosok többsége továbbra
is szívesen él a környezetkímélő üzemanyag 15-20%-os árelőnyével.

A FŐGÁZ CNG Kft. számára fontos fogyasztóinak véleménye és
visszajelzése szolgáltatásáról, ezért a felhasználók kiszolgálásának
fejlesztése érdekében október végén két budapesti közforgalmú
töltőállomásán kérdezte meg a CNG-t használó autósok tapasztalatait, véleményét a földgázüzemű közlekedésről.
A megkérdezett CNG alapú közlekedést választó fogyasztók közel
95%-a válaszolt a feltett kérdésekre. A válaszadók jelentős része
szerint a jelenlegi árviszonyok mellett a CNG-vel való autózás 1520%-kal olcsóbb a hagyományos benzines és dízel üzemű járművekhez képest. Az elérhető árelőny különösen fontos azoknál, akik
az átlagosnál többet használják a gépjárművüket, ezért a kutatásban a gazdaságos és környezetbarát CNG-t választó budapesti taxisok is részt vettek. A megkérdezettek a CNG további terjedésének
kulcsát a töltőállomás-hálózat fejlesztésében látták, illetve sajnálatos
tényként említették többen, hogy a környezetbarát földgázos hajtást használók gépjárműveire jelenleg nem tehető zöld rendszám.
A járműhasználók többsége a kutatás során úgy nyilatkozott, hogy
a legközelebbi vásárlásánál is CNG-s autót választana. A földgázos
autók strapabírását jól mutatja az, hogy a töltőállomásokon megfor-

www.facebook.com/fogazcng

duló autók egy részének futásteljesítménye már bőven meghaladta az 500 ezer kilométert, sőt olyan CNG-s autóval is találkoztunk,
amelyben a számláló 960 ezret jelzett.
Az ENKSZ szakmai irányítása alatt álló FŐGÁZ CNG Kft. öt évvel
ezelőtt nyitotta meg első közforgalmi sűrített földgáz alapú kútját a
budapesti Kőbányai úton. Az elmúlt 5 évben csak ezen közforgalmú
kút működésének eredményeként 4100 tonnányi CO2 és 23 tonnányi NOx nem terhelte a környezetet. Mindezen túl a CNG üzemű
járművek 120-szor kevesebb szilárd részecskét bocsátanak ki, mint
a diesel üzeműek, ezzel 2,3 tonnával kevesebb korom terhelte Budapest levegőjét.
A kutatás pozitív eredményei visszaigazolják a FŐGÁZ CNG Kft. fejlesztési törekvéseit, remélve, hogy az alternatív hajtások között is
versenyképes CNG népszerűsítéséhez a töltőhálózat fejlesztésével
és a szolgáltatások bővítésével a jövőben is sikeresen hozzá tud
járulni! Köszönjük, hogy a jövőben is a CNG-t használja, óvja a környezetet, járjon okosan!

FŐGÁZ CNG kutak a MOL töltőállomásain:
X. ker., Kőbányai út 55. (Kőbányai út, Mázsa utca kereszteződése)
XI. ker., Budaörsi út 126. (M1/M7 kivezetés)

ugyanabban a fázisban, a József Attila utcán áthaladó gyalogosok, így az egyenesen haladók sem
tudtak tovább menni az Október 6. utca irányába.
Ezért vezette be az autósok egy része, hogy a bal
oldali sávból mentek tovább egyenesen. Éppen
taxis kolléga vette észre, hogy térfigyelő kamerát helyeztek ki a régi
mellé az Október 6. utcában, amely kamerával ezt a közlekedési
szabálytalanságot is lehetett figyelni.
Nos, ezentúl itt nem kell félni a térfigyelő kamerától, mert a közlekedésszervezők engedélyezték a korábban tiltott, a bal oldali sávból egyenesen tovább haladást.

F or galmir end-v ált ozások
V. Erzsébet tér
V. Erzsébet tér:
Engedélyezték
azt a forgalmi
rendet, melyet
eddig is sokan
alkalmaztak

A közlekedésszervezők rugalmasan alkalmazkodtak a közlekedők
által kialakított új forgalmi rendhez és hivatalosan is engedélyezték
az autósok által kialakított helyzetet. Korábban az Erzsébet térről a
József Attila utcánál a jobb oldali sávból lehetett jobbra fordulni,
egyenesen tovább haladni, illetve balra fordulni. A bal oldali sávból
kötelező volt balra fordulni. A jobbra kanyarodókat feltartották az

Új
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Újabb két térfigyelő kamera Mennyit bír? Hova tegyem?
Főleg a reggeli órákban sokan igyekeznek
Budakeszi és Zugliget
felől Óbudára a „hegyen át” a Gábor Áron
úton keresztül. Hoszszú a sor a jelzőlámpás csomópontnál,
ezért sokan egy sarokkal korábban – szabálytalanul – a Pázsit
utcánál fordulnak balra. Ezentúl ezt a szabálytalanságot is figyeli térfigyelő kamera. Innen még nem jött
hír, hogy konkrétan kapott volna bárki csekket a szabálytalan balra kanyarodás miatt, viszont van olyan újabb helyszín, ahol taxis kollégánkat megbüntették,
mert szabálytalanul közlekedett.
Korábban már beszámoltam a VII. kerületi Önkormányzat tervéről, hogy három helyszínen (Erzsébet körút – Király utca sarok, Erzsébet körút – Wesselényi utca sarok,
István utca – Dózsa György utca sarok) térfigyelő kamerákat helyeznek ki, hogy rögzíthessék a közlekedési szabályok megsértését. Az első két helyszínen léptek a közlekedésszervezők és engedélyezték a korábban tiltott
jobbkanyart. A harmadik
Tilos balra forhelyszínen (István út –
dulni a BudaDózsa György út sarok)
gyöngyénél a
maradt a tilalom. A naSzilágyi Erzsépokban keresett meg kolbet fasorról
léga, hogy megszokásból
jobbra fordult az István
utcából a Dózsa György
útra és már mehet is a
postára a csekkel…
Ha, nem akarunk a
postára járni a büntetési
csekkekkel, akkor itt – is
– tartsuk be a közlekedés szabályait.
Juhász Péter
Mert ott a kamera a bevásárlóközpont falán

Először három napot garantáltak. Mármint, hogy enynyit bír a pénztárgép akkumulátora egy töltéssel (feltéve, ha csak akkor kapcsoljuk be, ha használni kell). Aztán azt mondták, legalább egy műszakot biztonsággal
ki kell bírnia. A hálózati töltővel meg éjjel fel lehet tölteni otthon. Amikor viszont ténylegesen elkezdtük használni, kiderült, hogy ez az akkumulátoros idő jó esetben is csak néhány óra. Volt, akinél az egyik típus négy
órát sem bírt ki egy töltéssel. Elengedhetetlen tehát
egy autós töltő beszerzése.
Igen ám, de van már néhány készülék, amely szintén
igényli a töltést. A telefon, a tablet, a GPS, a POS-terminál. Áramelosztót kell használni a taxiban! Kihagytam
valamit? Esetleg azokat a kütyüket, amiket nem tölteni
kell, hanem folyamatosan a kocsi akkumulátorára kötni.
A taxaméter és az URH. Így aztán nem csoda, hogy az
autó-akkumulátor is jóval nagyobb terhelésnek van kitéve. Az a néhány kolléga, aki elektromos autóval dolgozik, egyenesen az egy töltéssel megtehető távolságok
csökkenését tapasztalhatja, mióta ezt a sok készüléket
kell használnia.
Aztán a másik kérdés: hova tegyem? A mai korszerű
autókban minden lehetséges hely le van burkolva. Beépíteni már nem lehet. A műszerfalra szerelni nem lehet. A kesztyűtartóba és az első ülések közötti boxba
nem fér be. Ide-oda fog hányódni a kocsiban, ami viszont balesetveszélyes. Egyik vidéki városunkban már
közölték is a helyi rendőrök a taxis kollégákkal, hogy kiemelten fognak foglalkozni a pénztárgép és egyéb eszközök biztonságos elhelyezésével.
Ha sima magánautósként akár csak a kezembe is veszem a mobiltelefonomat menet közben, máris súlyos
büntetést kockáztatok. Mert hogy az veszélyes! A taxis
pedig ördögi ügyességel lavíroz a taxióra-pénztárgépurh-telefon-tablet-GPS-POS eszközök között. Igen, néha akár menet közben is. Az bizonyára nem veszélyes…
Van egy ötletem! Illetve nem is, hanem inkább egy javaslat a törvényalkotók számára: tessenek a jövőben kizárólag olyan rendeleteket hozni, amelyek alkalmazhatósága előzőleg bizonyításra került! Mert a jelenlegi
helyzet az, ha valamely jogszabály végrehatjtahatóságát
kérjük számon, legjobb esetben egy vállrándítás, és néhány odavetett szó a válasz: Oldják meg..!

Befejeződtek a munkálatok a Fehérvári úton, a Bartók Béla úton. Jönnek az új erős, nagy, nehéz villamosok, ezért sok helyen ki kellett
cserélni a villamossíneket. Egyúttal több helyen ki kellett szélesíteni a
villamos-járdaszigeteket. Az uniós előírás szerint a villamos-járdaszigeteken kényelmesen el kell férni a mozgássérültek tolószékeinek, illetve motoros kerekes székeinek. Ezért több helyen lecsíptek a forgalmi sávokból, de vannak olyan helyek is, ahol a két forgalmi sávból
csak egy maradt. Ezek a sávszűkítések, sávmegszüntetések legtöbb
helyen csak bosszúságot okoznak, de van, ahol kimondottan balesetveszélyes lett a helyzet.
A Móricz Zsigmond körtérnél eddig két sáv ment egyenesen a
Bartók Béla úton a Kosztolányi Dezső tér irányába, egy külön kialakított sáv fordult balra a Fehérvári út irányába. Most összesen két
sáv maradt, a jobb oldali megy egyenesen, a bal oldali balra. Sokan,
csak az utolsó pillanatban veszik észre a forgalmirend-változást és
balesetveszélyesen átvágnak a bal oldali sávból a jobb oldaliba.

XIII. Váci út
XI. Bartók Béla út: A sávmegszűnések egyike

Engedélyezték a centrum felé visszafordulást a Duna Pláza bevásárlóközpontnál. A jelzőtáblát és a jelzőlámpában lévő nyilat már
módosították, reméljük a jó idő beálltakor az útburkolati jeleket is
módosítják.
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Online pénztárgép a taxiban
Sajnos, a hírek szerint, a pénztárgép nem lehet a csomagtartóban, annak a fuvar során az utas, a vevő, a vásárló által jól látható
helyen kell lenni. Én egy egyszerű megoldást választottam. Volt egy
használaton kívüli navigátorom. Annak a tartójára erősítettem egy
erős kartonpapírból készült tartódobozt. Természetesen lehet másJuhász Péter
képp is, ez csak egy lehetőség. Íme:

A régi, feleslegessé vált eszköz

Most így hasznosítottam a tartóját

Fejtörést okoz a taxisok többségének, hova a csudába tegye az új
pénztárgépet. Legegyszerűbb magunk mellé tenni az ülésre, de mi
van, ha oda utas ül? Ölbe tartani elég macerás vezetés közben.
Vannak, akik úgy tervezik, a csomagtartóba teszik, és ha kell, akkor
előveszik. Szerintem ez nem jó ötlet, mert végül is minden fuvar végén elő kell venni.

Gratulálunk!
Gratulálunk! Neki siker
az élet. Így könnyű..

Kollégánk újrafényeztette az autóját. Gratulálunk, úgy látszik, megy neki a bolt! Azzal az aprósággal ne foglalkozzunk, hogy nem minősített taxi, nem minősített szabadjelzővel, fehér rendszámmal. A turisták se törődnek vele, amikor
taxira vadásznak a nagy pesti éjszakában…
Tóth Tibor

Magyarázkodik az asszony
Késõ éjjel érkezik haza a férj. Azonban a hitvesi ágyban egy idegen férfit talál.
– Mit jelentsen ez, Margó?! – támad a feleségére. – Hogyan tehettél ilyet?
– Nagyon egyszerû az egész – feleli a nõ. –
Bejött, nem gyújtott villanyt. Megkérdeztem:
Te vagy az? Erre õ azt mondta: Igen!

Íg é r ik :
in té zk ed n ek

Megkerestek a Déli pályaudvar Alkotás
utca oldalától dolgozó taxis kollégák,
hogy tilosban parkoló járművek vezetői
nehezítik munkájukat. A járdán, a tilosban álló autóktól amúgy is csak nehezen férnek el a taxiállomáson várakozó
taxik mellett a gyalogosok, ráadásul a
járművek elindulásakor a taxiknak le
kell tolatni az úttestre, a forgalmi sávba.
Kértem a közlekedésszervezőket,
hogy útburkolati jelekkel tiltsák meg a
járdán való parkolást. Ők azt válaszolták, erre nincs szükség, hiszen a járdán csak akkor lehet parkolni, ha azt
jelzőtábla, vagy úrburkolati jel megengedi. Itt egyik sincs, tehát – alapvetően
– tilos a járdán a parkolás. Megkerestem az illetékes közterület-felügyeletet,

szíveskedjenek intézkedni. A válasz rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tőlem. J.
P.)
Rendezni fogjuk a kialakult állapotot. Nemrégiben taxisok is megkerestek, nekik is megígértem, rendezzük a helyzetet. Egy ideje figyelmeztetéseket helyeztünk el az
ottani gépkocsikra, a jövő héten
más szankciókat is alkalmazni fogunk.
Madaras Csaba irodavezető
Közbiztonsági referens
Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyeleti Iroda
Köszönjük a választ, várjuk az intézkedéseket.
Juhász Péter
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

2014
a a taxi
Civil autók
Mi ezért fizetünk?

10Budapest Taxinál
Taxinál
AA Budapest
csak 56
60000
000 forint
forint aa fôállású
fôállású tagdíj
tagdíj és
és nincsenek
nincsenek további
további egyéb
egyéb
nem kérünk
kérünk külön
külön díjakat
díjakat kötelezô
kötelezô tartozékokért,
tartozékokért, mint
mint pl.
pl.
–– nem
–– csak
szabadjelzô, POS
POS terminál,
terminál,
matricák!
Benne
van
a
tagdíjban!
költségek!
szabadjelzô,
matricák!
Benne
van
a
tagdíjban!
költségek!
fűszerekkel,
fokhagymával
stb.,
és
félpuhára
tessétek,
majd
szórjátok
meg friss
ó kiegészítés,
Új szabályozás aOlcs
roamingolásról
Szemben
a
szakma
elvárásaival
főzzük.
Beletesszük
a
pecsenyére
sütött
kapetrezselyemmel.
Kovászos
uborka
eg
–
nem
kérünk
100-200
ezer
forintos
kauciót!
–
sok
címet
felvevô
kollegáknak
visszatérítés
a
tagdíjból
ys
– ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj
– nem kérünk 100-200 ezer forintos
Csak 30 000 forint
zerű mkauciót!
egoldás…
Soks
csahúst ésHétvége
hozzáöntjük
a száraz fehérbort,
Csak kanállal és kézzel-lábbal
s
az
ilyenkor
üres
Kla30 000 forint a kaució!
– aingyenes
hétvégék
kéthetente
és Közlényegesen
kevesebb
aCsak
kaució!
másodállásosoknak!
ben
és puhítjuk
tovább.
Gyakran
rázogatjuk.
ni, hogy
a fületektagdíj
is szaftos legyen
uzál
téren.
De neki
a taxiállovéve
serpenyőben
megpirítjuk
aingyen
tarhobelépéskor
nincsenek külön
külön költségek (mint például oktatási díj, ben– 1egy
a millió
másodállásosoknak!
Jóisétvágyat!
–– belépéskor
nincsenek
forintos
élet
éssim-kártya
balesetbiztosítást
tartalmaz a tagdíj!
ger
rovata
het
kap- Sándor
más
kell.használt
Az
ugyanis
céljából
hosszú ideig
Január
6-án
lépett életbe költségek
annak az uniós jogszabály- szolgáltatások
Étt inaktív
nyát,
beletesszük
a
kockára
vágott
krumplit,
hető
mcsak
van.
Neki.
Mi
fizetünk
érte
(mint
például
oktatási
díj,
vagy
szabadjelzô
díj, vagy
millió
forintos
élettagdíjkedvezmény,
és
balesetbiztosítást
is tartalmaz
vagy
szabadjelzô
díj, vagy
matricapénz)
kedvezményed
–– 11 hónapos
belépési
ésSport
csak
hónapa tagdíj!
van, vagy
egy ügyfél
egyszerre
több sim-kártyára
nak
a végrehajtási
rendelete,
amelya belépési
alapján
június
15- állapotban
ere3fizet
majd
az egészet
a pörköltbe
öntjükroaming
a fellas-üzemmódban.
eszé
25EU
dkgéstarhonya
padlizsánt
párolom,
is nézhe- adok hozzá, s addigét
m
elő,
és
azokat
rendszeresen
használja
követően
az
EGT
tagországaiban
megszűnSzerintem
már
minden
olvasónak
a
könyökén
jön
ki
a
látszat
sz
matricapénz)
a belépési
kedvezményed
ellentételezésére!
– hûségidôt
1 májjal
hónapos
belépési
tagdíjkedvezmény,
és csak 3 hónap Ez egy fantasz
ellentételezésére!
kérünk!
„Mouniz-jelenség”
kázott
együtt.
Annyi
húslét
vagy
vizet
bün
rgatom,
snek
így a
meg2-3
szál
friss
rozmaring
a fülhall-amíg üvegessé válik,
A magyar gondolkodásmód
és mentalitás
nem áll messze mely
a
roamingdíjak. A jogalkotó azonban garanciákat
soha meg nem jelenő
új „taxiszabályozás”,
a
több
mint
ne
Szimpatikus,
következetes,
mentál
öntsünk
rá, hogykérünk!
legalább
ellepje.
nem
kérünk
hónapos,
pláne nem
nem 11kiszűrésére
éves hûségidôt
hûségidôt
belépéskor!
hûségidôt
hető
ul. Mivel pecsenyekacsa-májat
iskérünk
kapni 66meg
–– nem
hónapos,
pláne
éves
– 100%-ban
lebeszélhetô
ﬂrendeletet
ottán
belül
ingyenesen,
ﬂottán
őrölt
bors
kihasználásától,
ezértkétujjnyira
a alapdíjjal,
hatályba
lépő
rendelet
előírja ahivatott
fogalmaz
a visszaélések
is,belépéskor!
amit kiskapuk
százados
minisztertanácsi
lenne
korszerű
és a riportjaiból
kiderül,
képzett,jog
in
Ha kell, sózzuk,
fűszerezzük
utána, éscsúnyább
gyako- szóval
vező áron, pl. a Bosnyák téri
piacon,
így
só
szolgáltatók
részére,
hogy
igazolásokat,
bizonyínem
árt
ismerni.
megvonjuk aa megbízatást
megbízatást attól
attól az
az etikai
etikai bizottsági
bizottsági tagtól,
tagtól, vagy
vagy
– kívül
100%-ban
lebeszélhetô
alapdíjjal,
ﬂottán
belül
ingyenesen,
ﬂottán érintett
bályra15
váltani.
Ám
úgy
tűnik,
amobiltelefon!
novemberben
az
összes
á
–– megvonjuk
nettó
Ft/perc
díjon
beszélünk
beszélni
tudó
szuggesztív
ember.
ri
rázogatás
mellett
30-35
percig
lassú
tűzön
pedig
ankolni,pirítottam hozzá kevés kacsazsí4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
tékokat kérjenek
be az ügyfelektől.
Ez azt jelenti,
hogy azaegyéni
támogatott
verziót
valakik
gáncsolják
háttérből.
Kik
és
miért?
idômérôtôl,
aki
visszaél
a
beosztásával,
vagy
kivételezik
valakivel!
kívül
nettó
15
Ft/perc
díjon
beszélünk
mobiltelefon!
idômérôtôl,
aki
visszaél
a
beosztásával,
vagy
kivételezik
valakivel!
Ez az együttes erő, ami
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
m majd
hallja kissé sóztam, borsoztam,
Célszerű piros
egyértelművé
mitpaprika
is ért aösszevágva
jogalkotó az új felhasználóktól
C szárnyalt
1 dbtenni,
zöld hogy
hegyes

port ésVisszaélések
Gasztronómia kiszűrése
a cél
Időt húz
a rend

ez

ly

ég elnö
deztük Metál Zoltánt,
Országos
Taxis Szövetség /OTSZ/
Sz azcsak
leégnie nyilatkozatot;
nem szabad. Ne keverjük,
a dit, pedig csak közepes képesség
rikáztam,
mellé. És
•de
egyszerű
rendszeren:
az előfizetők
a hazai
feltételeknek megfelelően tudőleg, ha s így tálaltam a lecsó
1-2 db
krumpli
Ha
á
Akaratlanul
rázogassuk.
Akkor igazolására
van
•bográcsot
a lakóhelye
szerinti tagállam
alkalmas
érvényesis eszembe jut a hatva
ják reggel
igénybevagy
venni a mobiltelefonáláshoz
kapcsolódó szolgáltatállo kész, ha
lyan jó, kohogy ehetnénk akár
például
1 csokor petrezselyem
100
Szerinted
melyik
cégnél
marad
több
pénz
a
zsebedben?
Szerinted
melyik
cégnél
marad
több
pénz
a
zsebedben?
tán
nem
egy
esetben
külföldön
nete
• Novemberben
azaérdekképvida besű- holland futballja. A mienk rendre
slambucosan
puffog, és ha
tarhonya
dokumentumot;
megfelelően
a hazai előfizetők a hazai
en is, egy jó hideg fröccssokat
igen Európában.
illik hoz- Ennek
0,5 kg
kovászos uborka
bejegyzett
éselőtt,
onnan
is működtezös
seletek,
a kamara
és az érintett
végjáték
míg
a
holland
futba
rűsödött
és
fogpuhára
főtt.
•
a
roamingszolgáltató
tagállamában
biztosított
egyéb
szolgálmeghatározott
időtartamú
hanghívást
kezdemémeleg nyári napokon. díjcsomagokban
dkg piros
paprika
Ahol legalább
legalább 200
200 2Ft/km
Ft/km
és az
azőrölt
feletti
átlagos útdíjon
útdíjon fuvarozol,
fuvarozol, kiszámíthatóak
kiszámíthatóak
és alacsonyak
alacsonyak
költségeid,
vagy ahol
ahol
200 így
Ft/km
Ahol
és
feletti
átlagos
és
aa költségeid,
vagy
200
Ft/km
ynyert, var
l
95
e
tett
cégről
vanIgaz,
szó,
aónem
számvih
minisztérium
képviselői
egy
z
a
világot.
VB-t
se
Amikor
úgy
gondoljátok
elkészült,
hajtsátok
tatás
miatt
megadott
postai
vagy
számlázási
címet;
nyezhetnek
és
a
díjcsomagoknak
megfelelő
számú
sms-t
küldo
k
észítsd
el Te is, fakanalas útdíj
jó étvágyat
óth Tibor
Evés
közben
és a végén szorgosan
für- aa költségeid,
zó r a
Saranycsapatunkhoz,
alatti
fuvarok
többsége,
kiszámíthatatlanok
ésadatforgamagasak
költségeid,
ráadásul
egész
nap
rossz
közérzeted?
útdíj
alatti
aakífuvarok
többsége,
kiszámíthatatlanok
és
magasak
ráadásul
egész
nap
rossz
aa közérzeted?
teli
és
adózási
jogszabályokat
is Irod
g szerinti
vég
olyan
kompromisszumos
verziót
é
•
nappali
tagozatos
hallgatóknál
a
beiratkozás
felsőfohetnek
az EU
és azdessétek
EGT
tagállamaiban
is.
Egyedül
az
el
a
tűzről
és
legalább
egy
negyed
órát
pihensonlít
a
mi
de
C
ok hozzá:
a kacsát száraz, hideg rose-borral,
a hazai vállalkozóktól eltérően szik
75 intézmény
fogadtak
el, amit
minden tárgyakú oktatási
nyilatkozatát;
lomra szabnak
meg határt,
amennyiben
az előfizetőnek
korlátlan
Várod
változás
csodáját?
Ha te
te nem
nem
lépsz,
miért
változna?
Szerinted?
Várod
aasörrel.
csodáját?
Ha
lépsz,
miért
változna?
Szerinted?
Soós István
City
22Nem
tudom,
hogy
ezváltozás
országos
jelenségvagy
jéghideg
Az
elkészítés
nem egy– és ezzel az érdekképviseletek
is egyetérhogy
sikerül
egy
olyan
közös
g
értelmezik, vétel
alkalmazzák. Tehát a t
ló
fél
támogatott.
Joggal
voltunk
é
szavazási
névjegyzékre
történő
nyilvántartásba
adatcsomagja
van. Ilyenkor
minimum
a díjcsomag
áraálláspontot
és az aktu- ki- • a helyi
C
pillanatok,
amikor
nagyon
vagy
csak
avannak
fővárosra
jellemző,
mindennek –, hogy az elmúlt időszakban
túl e,
sok
in-szerű,
alakítani,
amelyet
mindenki
aártovábbiakban
azonosak a feltételek.
ma
tehát optimisták
akályházni,
tekintetben,
vagy a helyi/szavazási
adók
befizetésének nem
igazolását;
ális adatforgalomra
vonatkozó
nagykereskedelmi
arányának
Ha
ismered
a várost
várost
ésoda
nem csak
csak rákosborzasztón
rákosborzasztón
szeretsz
kályházni,
Ha
ismered
a
és
nem
szeretsz
kell
figyelni!
Bográcsban,
szabad
tűzön
kéesetre
Budapesten
mártud
felsőbb
szintre
rmáció jutott be a fővároshoz,
és ezekből
egységesen
képviselni.
Bíztunk
• A sajtó egy szolgáltatót tött
kérheti.
kétszeresével
megegyező
adatmennyiséget
kell
belföldi
áronbenne,
biz-munkakörülményeket
hogy ez
a konszenzusos
anyag
ha
több
pénzt
és
nyugodtabb
munkakörülményeket
akarsz
magadnak,
akkor
ha
több
pénzt
és
nyugodtabb
akarsz
magadnak,
akkor
Tarhonyás
kacsapörkölt
szítsük.
nap,
vagy
néhány
órával
főzés
emelkedett
a csalás.
Van
még
sárga
em
hogy a számunkra
legjobb
ele- számára
hogy
aderül
főváros
fejet
hajtaMédiamajd
az
lyanbiztos,
világítóberendezésekre,
nevez
meg
A vállalatiakár
ügyfeleknek
pedig
beakell
mutatniuk
a vállalkozás
be-A taxismiköz- aka
tosítani
az ügyfél
–Előző
ki a aki
Nemzeti
ésegységes
Hírközállnak
civilek
még decemberben,
de
leg-a taxiállomáson.
25 Sorban
Cég általában,
Az
csak
félig ki,
az
enyém,
másik fóliázást
réelőtt
sóval,
olívaolajjal
pácoljuk
amond-jegyzésének
em
isés
megkockáztatja
rendszágyere
Budapest
Taxihoz
dolgozni!
gyere
aa azt
Budapest
Taxihoz
dolgozni!
eket
emelik
amikor
rendeletet
közösborssal,
szakmaifehér
javaslat
előtt,
és
r
ek
aötlet
fénye
a majd
jármű
üzemszerű
helyét
vagy
székhelyét,
a
fő
gazdasági
tevékenység
lésiaaHatóság
(NMHH)
összefoglalójából.
ben
az
internet
tele van ha- ors
meg
szabálytalanul,
másodikként
vár
a csodákésőbb
januárban
vagy
februáre
zét
olvastam
és
vettem.
Arra
szárnytőket.
tűzön
megpörköljük,
mos,
mindenféle
hivatalos
Éattkormány
megalkotják.
ja: „látjuk,Hirtelen
hogy
döntő többsége
aglegesen
során
kívülről
semkészen
közvetlenül,
azt a Téhelyet igazoló
okiratot,
A rendelet
azt istermészetesen
meghatározza,
hogyaaszakma
szolgáltatóknak
az elő- tényleges végzésének
Az helyét,
ellenőr
természetesen
őt büntetné
ban
elévagy
kerülhet.
5 ra.
ondoltam
olyanteszik,
ételt
mutatok
be,vagy
ami
majd
elszíneződés
után
rádobjuk
a fokhagyengedély
nélküli
autóján,
tetejére
VIPaz
feliraEzt nem
nem látható
azért
hogy
egyik,
máebbe
az
irányba
szeretne
menni.
Részünkről
ahol a megadott
sim-kártyát
használó meghatározott
fizetőkkel
kötött
szerződésben
ismertetniük
kell
általuk
alkal- azt a helyet,vedtünk,
etve
(pl.
csomagtérfebruárban
sem jutott
Kép
Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy
megfelel
hagyományoknak,
mégis
új.tot tesz,
mát,
felengedjük
kevés
vízzel
és közepesen
a feladataikat
végzik.
mazott
tisztességes,
észszerű
éslenne
arányos
méltányossági
feltéte- munkavállalók
és
még a taxióra
isegy
benne
van.
botorság
másfajta
rendeletet
kó érdekképviseletnek,
illetve
a kamarának
lámpa,a szerelőlámpa),
továbbá
el
még
az
államtitkári
szintig
se.
Horv
0
Főkapitány-helyettes
BUDAPEST
TAXIpuhára
1102
Budapest,
Kôrösi
Csoma
Sándorha
út
40. I.I. emelet
emelet
119.
Kapukód: 119.
119. Kulcs:
Kulcs:
4333hogy ügyfele
A történet
ott kezdődött,
hogy
BUDAPEST
TAXI
1102
Budapest,
Kôrösi
Csoma
Sándor
út
40.
Kapukód:
4333
pároljuk,
közben
anélkül,
vizet
pótoljuk,
Ha
egy 119.
szolgáltató
tudja
bizonyítani,
visszaélt
leket
ésvéletlen
az képesazokat
ellenőrző
mechanizmusokat.
Ezek
között
szekedvében
járjanak,
hanem
legjobb
megalkotni,
mert
ez tükrözi
aésszakmai
akaraAdófizetés
nélkül,
járulékfizetés
ilágító-,
illetőleg
fényjelző
berenEzért, mintbeahogy
azt a mellékAnd
rendészeti
főigazgató
dakeveredtem
a XIII.
kerületi
Tátraezt
utcai
kb.amelyekkel
egy
óra.
Hamegállapítható,
a 4-333-330,
víz elpárol- e-mail:
Telefon:Ez
4-333-333,
telefax:
4-333-330,
e-mail:
taxi@bptaxi.hu
az ingyenes
roaminggal,
akkor
erről
tájékoztatni
kell.
Ha
pedig
az
olyan
intézkedések,
Telefon:
4-333-333,
telefax:
taxi@bptaxi.hu
égük
szerint aúgy
döntenek,
hogy
ilyen,
tot.”
azt
kellszükséges.
mondanom,
hogy
pillanatnyilag
koce,
amelyeket
világítóés repelhetnek
fényjelletben is olvashatják a kollégák,
enteshez.
Fantasztikus
üzlet.
Tiszta,
gyögott
és
a
szárnytövek
zsírjára
sültek,
kiszedelőfizető
két
héten
belül
nem
változtat
a
telefonálási
(roaminhogy
az
ügyfél
a
roamingoláshoz
képest
elsősorban
belföldön
gy olyanelhelyezése
formában alkotják
meg. Az kázat
egy nélkül „dolgozik”.
De ez a legoptimistább
verzió.
Viszi az utasokat.
A Azért azt látezések
tekintetében
egyeztetést kértünk Tasó László
örűjellel
bolt,
friss felvágottakkal
és
egy
elkéakkor
a szolgáltató
többletdíjat számlázhat, de
vesz
igénybe
hogy
tagálla- golási) szokásain,
jük és
letakarva
félretesszük.
A uniós
hozzávalókni kell,
hogyilletve
nem
mindigmás
sikerül
a legjobb
agyon
optimista
elképzelés
volt
részünkről
si
ellátott
járműveken
gyárimimobilszolgáltatást,
utasainkat…
államtitkár
úrtól.
(Lásd 1. számú
sztően
gazdag pecsenye-pulttal.
Elvaló
lehet
erről előzetesen szintén tájékoztatnia kell az ügyfelet.
tartózkodáshoz
képest
döntően
27
kacsazsíron
jó
csípős belföldön
lecsót
készítünk,
- oli
-tartózkoAz Országos Taxis Szövetség tagjai é
bár el.”
természetesen
ezértmokban
fogtunk
neki
–, ból amegoldást
megtalálni...
tek
melléklet.) A kezdeményezésMagyarul a roamingolás díjának elengedése alapvetően
arra azok a taxisok, akik
Továbbá,
de nemzúzát,
kizárólag
– roamingpzelni
ha frissendik.
sütött
rántottha egy
erreelsősorban
rádobjuk a– szívet,
megszórjuk
a
rei többek között
) A taxitmilyen,
fel szabad
ben
szerepel
az
a
gyanúnk
is,
vonatkozik,
hogy
ha
valaki
külföldre
utazik,
akkor
az
idő
alatt
a
ha- belül
rjúláb
is
kapható…
ország területén
hatósági
enge
BP Taxi
Taxi 2012_1_2
2012_1_2 oldal.indd
oldal_2.indd1 1
11/28/12
12:49
PM
8/23/12
9:32 AM
z igénybevételi lehe- BP
milyen
okból
csúszik a kon-minden
zai tarifájávalhogy
tudjon
hívást
kezdeményezni,
különféle
fel- formában fuvarozz
tt
reggeliztem
frissen
kában,
ellenőrzött
ksztvevőt,
jelzéséredeszolgáló
szenzuson
alapuló
joganyag
elaz
túl
ár
nélkül.
Viszont
ha
valaki
tartósan,
életvitelszerűen
él
külföldön,
ött kacsaszárnytőt
kolenében az utasokat, az NKH által kia
berendezéssel
fogadása.legyen.
Azt látniBizonyára
kell, hogy lennének,
eleok
ezért (taxiakkor ez kiszűrhető
akik a kedvezoslenne,
uborkával.
Az élgedélyben feltüntetett településeken
mi érdeke
a taxiszolgáltatásban
ző). néhányat
Ez a fényjelző
besak
„muzőbb
költségű
csomaggal
élnének.
Ezt
a
spekulációt
kívánja a
ny elragadta a fantázinan kiinduló
fuvara esetén
Folyamatosan
közöljük
a képeket,
milyen járművek
állnak
meg
taxiál- bárhova az
dolgozó
minden
olyan szereplőelőre
színtelen
(fehelyzete,
tóba”
(ne
sértődrendelet
kizárni.
Tájékoztatás
a
fizetési
kedvezmények
szabályait
érint, ugyanis kicsit kébelül,állnak
vagy
azon
túl.
lomásainkon.
A civil
mellett
rendőrök,
postások
meg szeretetnek,
akikautók
tevékenységi
enge-rendelkezik
borostyánsárga,
illeön
meg,
aki
kimaA
kormány
legújabb
óhajáról
még
nem
a
jogszaester
urat
tő
változásokról
b olvastam valamelyik
Az utóbbi
hónapokban megszapor
tel az
általunk
drágán
bérelt
területen.
déllyel,
legálisan
dolgoznak,
ttő közötti színkoordibály,
miszerint
aigen
feltöltős
telefonok
használóinak adatait
is évenadt!)
lap mellékletében,
azok
jelzések,
a rendő
Most
bővült
a mielőbb
lista.
Taxis
kollégánk
egy aNAV-os
autóta fényképezett
az
hogy
elfogadják
ezt
teAz
ellenőriznie
kell
a szolgáltatónak.
Mindezt
az váltotta
ki,
hogy melyleszerint
ra
borostyánsárga,
ilA
diszpécserek:
egyes
adótörvények
és
az
azzal
összefüggő
egyéb
törvéy a csirkeszárny-pöresetben
eljárást
indított
taxisokkal
sz
egyik
taxiállomáson.
Eddig
csak
az
amatőrök,
a
műkedvelők
nem
rendeletet.
Többek
közt
azért,
kiderült,
a
terroristák
egymás
közötti
kommunikációra
a
hazánkTombor
Ágiborostyán„Mudmium
és
nyek módosításáról
szóló 2011.
évi CLVI. törvény
a fizetési
Az
iskolában
az a1948-as
tést
tesz
aezzel
rendõrségen,
tarhonyával
milyen
embercsempészet
gyanújával.
tisztelték
amert
szabályokat.
De
már
profik
se
tisztelik
a törvényt.
Sajnos…
korábban
már fiban
vásárolt,
feltöltős
sim-kártyákat
használták.
Bizonyára
az
utóbbi
időben
olyan
újer”,
Böbe,
Merci,
ötti
színkoordinátájú
kedvezményi
eljárásokat
érintően
egyes
szabályokat
módosí.ettem,
Rögtön
jöttkolléaz ötlet,
szabadságharcot
tanultuk.
hogy
aintézkedés.
munkahelyén
az érvényben meglévő rendelete
kapcsolatban
isaz
várható
a nem
oly
távoli
jövőben
egyMivel
ésGabcsi,
fajta
megoldások
kerültek
be
a össze.
Évi,
Kati,
sáthat
ki.
Aaezt
taxiszatott, melyeket
alábbiak
szerint
foglalunk
enne,
ha
kacsaA
tanárnõ
kiadta
a
feladaerõszakolta
egy férfi
a fo-nem rend
ben
a
személytaxi
vezetője
k.z.t.
szektorba, melyek elég komoönöket
aombázzák
421-es
Béla,
észülék
fényjelzése
nytőből készítenénk
tot:
húzzuk
alá aegyre
szöveghatósági jogkörrel, ezért az utasok o
lyan és
napról napra
nega- lyosón.
Most
Babóticsak
Feri
„Sueliratot
kell annyit:
mutassa;
A fizetési kedvezményre
vonatkozó
elsőfokú
adóigazgatási
elszívvel,
májjal,
zúzával
ben
található
városokat,
–nem
És nem
tudott
kérhetik
el éselmeneazokba bele sem
tívabban
befolyásolják
az
ágazat
nyagi
terhekkel.
Aa
ta”,
Balogh
Tibi
dett
továbbá
a
taxi
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
urbózva? A gasztroés
azokat
a
térképen
is
kekülni?
–
kérdezi
a
rendõr.
nek.
egészének
működését.
m
terhelhetők
to388,
aztán
a taxizőjén
az
üzemeltető§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forintmiai
szempontokon
Kérem, szíveskedjék
számunkra le
ressük
Az egyik osz– Hogyan
menekültem
• Kicsitmeg.
konkrétabban:
mire
222-es nem
nt–sok:
agondolom,
rendelési
telefonról 3000 forintra
emelkedik.
vabiztosítani
egy
személyes
konzultáció
tálytársam
egyszer
csak
volna
el?
Jobbról
fal,
balgondolsz?
„Szőrös”
185-ös
osítsák
a munkát,
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
vószámra
utaló
ok
egyedül
– a jelpénz
zőekben
jelzett napiaproblémák
miatt
•
Mindannyian
jól
tudjuk,
hogy
megszólalt:
ról
fal,
mögöttem
férfi,
„Zokni”,
919-es
na
legyenek
az
új
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizárómazása
is.” Csóróság
számít.
Tisztelettel
nagyon
komolyan
nyomulnak
a
–
Tanárnõ,
merre
van
elõttem
meg
már
föl
volt
314-esételt
k.ly
Ha
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékenytehát
n.„Benga”,
Eztvalamennyi
aegyértelmű:
kitűnő
Met
telefonosapplikáció-tulajdonoGyatra?
mosva!
„Pí-Satya”
a Taxi
séget folytatónak
nem minősülő egyéni
vállalkozó.
ezviszik,
gyakorlaatalos
taxi
tetején
b.
3000
Ft-ból
ki vi-leFigyelem!
Szerkesztõségü
sok.
Ők
figyelmen
kívül
hagyva
a
– Miféle „Gyatra”? –
a Ta-au***
ad2-es
taxiSanyi,
Budapesszabadjelző.
Más
hozni,
4-6
személyre.
taxisokra
vonatkozó
engedélyeziszõke
k vnõi lbemegy
x i sSo
t a Ax1-jétől
s olépnek
aOrszágos
g a @ taaTaxis
hökkent
meg a tanárnõ.
xivilágító
3-as
Zoli,
a fel-6
Ezen módosuló
rendelkezések
2012. –január
egtöbb
taxis
nem
éb
eszköz
zük
a hozzávalókat
tetési
eljárásokat,
továbbá
a
fués
te ilyen
te- McDonald's-ba:
hatályba. Hol találkoztál
erélni.
ALajos,
legtöbb
és22-es
használata
tilos,
mélyre:
Várjuk
üzeneteiket,
ötleteiket,
kér
varszervezőkre,
a taxiszolgálsonló
szolgáltatást
kínáló
akinek
acsak
lepüléssel?
– Kérek
2 dl kólát,
1
an
ráírva.
A baj
százezreket
berukgJenő,
kacsaszárnytő
koz
tatókra
vonatkozó,
jelenleg
nem
vállalkozással.
A
telekocsis,
Látogassa
m
e
g
ú
j
u
t
l
honlapunkat
szendvicseit
mamáj
Itt17.
írjaszámú
a szöveg:
„Bem hamburgert
Tájékoztató– a
nyomtatványon
benyújthatóés egy kis
nem na5hatóság
kg kacsaszív,
túl szigorú szabályokat sem be- közösségiként megnevezett tele
is
emlegetjük…
átvezetési
és gyatrán
kiutalási felszerelt
kérelem kitöltő-ellenőrző
progapó
ka- sültkrumplit.
egyáltalán
tszinte
az első
válasz:
tva,
laskára
vágva
tartva, megjelentek az ágazat- szolgáltatásból több tucatnyi Má
ramjánaktonáit
megjelentetéséről
könnyen visszaver–
Itt
fogyasztja?
– kérdi
a
5figyelmet
kg Többen
kacsa-ezekre
v.25libazúfog
ban.
Rövid idő
alatt is iszonyatos
kínálHát
díj ellenében végzett
s válaszol
Felborul
a szekér,
a füstülõre.
30 év
után
ték
az osztrák
seregek.“
azszemélyszállítást
eladó. így pi- pát,
anságokra,
mert csak
sztítva,
összevágva
hogy közérdekű
károkat
okozva
ezzel
a
szakmáaz
ország, het
gyen:
pázgatnak,
mikor
a
székely
fiú
a17.
ki-számú
Márjanuár
a vámosok
is leül
itt állnak
meg
most
találkoz2012.
1-jétől
kizárólag
nyomtatványon
kez– Nem,
ott
a hátsó
aszn2
vele.
Bizonyítani
kg kacsazsír
* * az is látszik, sőt,
lletékességből
a
het
nak.
Sőt,széna
ma* már
egész
Európa
területére.
– Föl a.
koma
kiveszi
a pipát
borult
mellé,
először,
és
deményezhető
folyószámlán
fennálló
valós
túlfizetés
más
Egya takarítónõ
feljelentalnál.
kikeresni
afehérbor
megfelelő
2 l tak
száraz
város
Kormányhigal
hogy
tevékenységükkel
az
Ők
vígan
tevékenykednek,
Méregeti
a
ko
a
szájábul,
oszt
minek
siesse
el
a
dolérdekes
volt
adónemre
történő
átvezetése,
illetve
kiutalása.
Kérjük,
hogy
a
marékindoklást
újhagyma
öszyokat,
írni,
édelmi
éshogy
Munkasár
utasjogok
is
sérülnek,
hiszen
pamiközben
az
össztűz
csak
látni,
szekeret,
aztán
mögszólal:
got,
rágyújt
egy
pijövőben
az
átvezetési
és
kiutalási
kérelmeket
az
évszám
megágva
ós egySzerve
dolog és
egy
gatási
réApuka
felvilágosítja
a
fiát.a nincs
nasz
esetén sok
esetben
egy konkrét cégredi:
zúdul.
szinte azonnal
–nyújtsák
Fölborút?
pára.
jelölés nélküli
17. Arra
számú megy
nyomtatványon
be az állami
fej hagyma
összevágem
fontos, csak
nema
Tel.:
+36
1
333
2222
is
kihez
fordulni.
Versenyhátdtem.
•
Én
szándékosan
nem
említet–
Tudod,
fiam,
a
télapó
meg
a
húsvéti
nyuszi
az
én
voltam.
gi sztorik, ott foly– Kéne-é segít
Hát erre a fiú is kikomája, leül melléje,
adóhatósághoz.
rányt apu,
okoz aaz
ágazatban
tem bácsi....
név szerint a nagynevű ten- Ezé
omáromi
Endre
– Tudom,
gólya
meg
a tevészomszéd
akik
szinte
semVállat
ránt
a
f
veszi
a
szájából
a
piaz
is
rágyújt
egy
+36vállalkozást.
1 235 5404
fej fokhagyma aprítva
kenykedőknek az is, hogy miu-Fax:
gerentúli
Azért, gyo
haj divízióvezető
lett kissé
mbiztonság,
Taxi
és voltak, akiknek
Web: www.mobiltaxi.hu
Két titkárnõ a munkahelyen megbeszéli a hétvége élmézervező
Divízió
ki
megtalálta
egynyeit.
És hogy
ne csámcsogjanak
a többiek, a „szex”
szeretném
kérni helyett
a
Rádiós
kívánságmûsorazonnal elhatámindig
beillesztik
a
„nevetés”
szót.
álaszt.
Várjuk
a
kök a Budataxi
Romantic együttestõl
a 6:42 PM
ban:
12/11/13
– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
t…
Szeretem
a
bõröd
illatát...
–
Anyósom
bent
égett
a
december2.indd
4
2012.12.12 09:11:20
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
azt sem
értettem,
Nagy
Zoltán
címû
számot!
házban,
ennek
emlékére
a
szomszéd,
ó
istenem
milyen
nagyokat
nevettünk
együtt.
2/12/14 2:16 PM
(Qqcs)
pesti Közlekedési
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
zolt akkor, amikor
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?
udapest KözlekeSzórak

ház

ster úr!

Iroda

szt…
aszt…

ozóhe

ami más?

Tisztelt Főigazgató

Békés, boldog

és sikerekben gazdag
minden Taxis

Köszönjük a munkátokat
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még
www.fonixtaxi.hu
nagyobb lendülettel
Telefon/fax:
megyünk
elôre! 06-52-444-444

DEBRE CEN

E-mail:
A Mobilfonixtaxi@fonixtaxi.hu
Taxi csapata
Cím:
4025 Debrecen
Arany János u. 32.
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Visszakaptuk a szemetesedényt Kamarai díjak
Évekkel ezelőtt kértem a VII. kerületi taxiállomásra egy szemetesedényt, mert zavart,
hogy sok kolléga nemes egyszerűséggel a földre ürítette a hamutartó tartalmát, vagy
kidobálta a narancshéjat a taxi ablakán. A szemetest néhány nap múlva felszerelték. A
sikeren felbuzdulva, a kollégák javaslatára minden (!) taxiállomásra kértem ilyen
edényt. Ezt akkor anyagi okok miatt elutasították, kérték, hogy az akkor még létező
Taxiállomás Kht. szálljon be a költségekbe.
Miután ők nem szálltak be anyagilag a „projektbe” így továbbra sincs minden taxiállomáson szemetesedény. Azonban most a miénk is eltűnt! A Klauzál téren nagyszabású munkálatok folytak, gázvezeték-építés, közművek kialakítása, közben meg eltűnt az
edény. Az illetékeseket kértem, hogy pótolják a szemetest. Néhány nap múlva megérkezett a levelük. A válasz rövidítve, szerkesztve:

Köszönettel vettük kézhez a köztisztasággal kapcsolatos bejelentését. Az illetékes
társosztállyal történt egyeztetést követően tájékoztatjuk, hogy egy darab közterületi
hulladéktartály kihelyezése megtörtént.
Feledi Klára
ügyfélszolgálati osztályvezető

Nagyné Molnár Enikő
ügyfélszolgálati ügyintéző

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NONPROFIT Zrt.
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÁSI Zrt.
Köszönjük az intézkedést.

Juhász Péter

Elkezdődött a behajtás

Több mint hatszázezer vállalkozás fizette be
eddig a 2016. évre vonatkozó ötezer forintos
kamarai hozzájárulást, 55 ezer gazdasági szereplőtől ugyanakkor még mindig nem érkezett
meg az összeg – közölte a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK).
A mulasztókhoz hamarosan „bekopogtathat”
az adóhatóság. Ugyanis az ő ügyük a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál (NAV) köt ki, a kamara
kérésére a hatóság teszi meg a szükséges
lépéseket a hiányzó ötezer forint behajtására. Az
adóhivatali fellépés költségét is a vállalkozásnak
kell viselnie, ez akár meg is duplázhatja az
összeget.
A vonatkozó rendelet szerint kamarai hozzájárulás címén ötezer forintot kell a vállalkozásoknak befizetni minden évben a kereskedelmi
és iparkamarák számlájára, legkésőbb március
végéig. Nem érdemes halogatni, sokba kerülhet…

Életfogytiglan helyett 14 év

Ítéle t a t axisgyilkosságban

Négyezer forintért verte szét kalapáccsal taxis áldozata fejét Tóth Roland 18 évvel ezelőtt, végül saját barátnője lett a veszte, aki szemtanúja volt a gyilkosságnak. A Szegedi Ítélőtábla az első fokú életfogytiglan helyett 14 év fegyházat szabott ki az elkövetőre.
Tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a
Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 1998-ban
brutálisan meggyilkolt egy helybeli taxisofőrt.
A bíróság a vádlottat, akit több mint tizenhat
évvel az eset után fogtak el, nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.
A táblabíróság döntésével jelentősen enyhítette a most negyvenéves Tóth Rolandra első
fokon kiszabott életfogytig tartó büntetést. A
Szegedi Törvényszék a férfira az elkövetéskor
hatályos jogszabályok alapján legsúlyosabb –
a feltételes szabadságot harminc évet követően lehetővé tevő – büntetést szabta ki.
A jogerős döntés alapján a vádlott a 14 éves
fegyházbüntetés négyötödének letöltése után
bocsátható feltételes szabadságra.
Mint arról magazinunkban is beszámoltunk:
a vádlott 1998. szeptember 15-én az akkor
még fiatalkorú barátnőjével érkezett Szegedre, hogy továbbmenjenek a férfi szüleihez,
akikről annyit tudtak, hogy Domaszék mellett
egy tanyán élnek. De már túl késő volt, így
csak taxival folytathatták volna útjukat, amire viszont a vádlottnak nem volt elég pénze. A férfi
elhatározta, hogy akár a sofőr élete árán is
megszerzi a taxis pénzét, miután őket
Domaszékre vitte.
A férfi megalkudott a későbbi sértettel a tarifáról, és elindultak a Szeged melletti faluba.
A lány elől, a sofőr mellett, a vádlott hátul ült.

A község mellett letértek egy földútra, ahol a
férfi elővett egy kalapácsot és azzal fejen ütötte a sofőrt, aki védekezni próbált. A vádlott
folytatta a taxis bántalmazását, majd kihúzta a
sértettet a gépkocsi elé, és ott tovább ütötte,
közben leköpte és szidalmazta. Az ütlegelést
egészen addig folytatta, amíg a férfi életjeleket mutatott. A szakértői vélemény szerint a
sértett fejét legalább 22 – de feltehetően jóval
több – ütés érte, a vádlott három testhelyzetben is bántalmazta áldozatát, lényegében öszszetörte a koponyáját. Azt követően átkutatta a
taxis ruházatát, magához vette az aznapi bevételt – mintegy négyezer forintot – és a sértett
mobiltelefonját, majd a holttestet elrejtette a
kukoricásba. A maradványokat több héttel később aratók találták meg, addigra már egy
negyventonnás traktor is átment rajta.

A vádlott és barátnője beült a taxiba és elhajtott, egészen Bonyhádig jutottak, ahol az
autóból kifogyott a benzin. Ezután busszal Budapestre mentek, ahol a mobiltelefon eldobását követően a pénzt elköltötték.
A lány nem tudott arról, hogy a vádlott bűncselekményt tervez, abban nem is vett részt.
Hosszú éveken át tartó együttélés után, azt követően tett vallomást tavaly a rendőrségen,
hogy a vádlott többször bántalmazta és megfenyegette.
A nyomozási bíró ezután bocsátott ki európai elfogatóparancsot a férfi ellen, akit ez alapján vettek őrizetbe Németországban.
A vádlott az utolsó szó jogán beismerte,
hogy háromszor megütötte a taxist, de azt állította, nem volt szándéka megölni a férfit.
A tanácsvezető bíró az ítélet indoklásánál
azt mondta: nyomatékos enyhítő körülményként értékelte a bíróság, hogy a bűncselekmény óta hosszú idő telt el. Az elkövetéskor jóval enyhébb volt a bírói gyakorlat is, így a táblabíróság aránytalannak látta az életfogytiglani
büntetést.
Bírósági ítéletet nem minősítünk, de az első fokú határozat nagyobb visszatartó erővel
bírt, mint ez utóbbi. Sajnálatos, hogy az idő
múlása egy derék taxis életének leértékelésével járt.
k.z.t.
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Pénztárgép
Mit üssek, hova üssem?
Az alcímben feltüntetett kérdések naponta többször elhangzanak a január 1-jétől pénztárgép
használatára kötelezett taxisoktól. Különböző, egymásnak olykor teljesen ellentmondó információk keringenek például arról, hogy mit kell beütni a pénztárgépbe. A legutóbbi NAV-tájékoztatás szerint például a számlás fuvarokat nem kell bevinni.
Na de az attól még bevétel! A
pénztárkönyvben, bevételi nyilvántartásban, adóbevallásban
szerepelnie kell! Ha nem szerepel a pénztárgépben (de a taxiórában igen), csak megbonyolítjuk magunk és könyvelőnk életét!
Nézzünk inkább egy másik
véleményt, szintén NAV-illetékestől. A számlás bevételeket
nem kötelező bevinni a pénztárgépbe, de nem is tilos! Ez
már szimpatikusabban hangzik!
Könyvelésünkben és adóbevallásunkban így csak egy eszköz,
jelesül a pénztárgép adatait kell
figyelembe venni, mert abban
minden benne van. Úgy, ahogy
eddig a taxiórával tettük.
A taxióra kapcsán rögtön felmerül egy kérdés (Egy? Rengeteg!): az adómemóriában lévő
adatoknak meg kell-e egyezniük a pénztárgépben lévő adatokkal? Nos erre a kérdésre
eddig egyetlen egy hivatalosnak tekinthető szerv (adóhatóság, minisztérium) sem „mert”

konkrét választ adni. Csak józan paraszti eszünkre hagyatkozhatunk (bár mindenki ezt
tenné…!): a pénztárgépben lévő
összeg legyen egyenlő, vagy
több a taxaméterben lévőnél.
Felmerülhet a kérdés: mivel
lenne több? Hát a borravalóval!
Eddig mindenféle furcsa módszereket használtunk, hogy az
utas által adott borravalót valahogy „belevarázsoljuk” a taxiórába. Legalábbis, ha számlát
kért. Így a számla, és a hozzátűzött nyugta összege megegyezett, hurrá, minden rendben
van. Kivéve, ha a következő
utas már ott szaggatta ki a kilincset az éppen kiszálló kezéből.
Na jó, nem sűrűn, de ilyen is
van. Ekkor nem egyezett meg a
két összeg, és aggódtunk hogy
mi lesz, meg külön feljegyzéseket készítettünk a borravalóról,
hogy majd az adóbevallásban
szerepeltethessük. Nos, ez a
cirkusz a múlté, egyszerűen a
ténylegesen kapott pénzt, tehát
a számlán ténylegesen szereplő összeget visszük be a pénztárgépbe, és nem baj, ha a taxaméter ennél kevesebbet mutat. A taxiórát egyébként is hamarosan leminősítik egyszerű
mérőeszközzé, az erről szóló
rendeletmódosítás a hírek szerint még januárban várható.
A mit üssek bele kérdést tehát lezárhatjuk: mindent! Mindent amit a taxaméter tartalmaz,

A „legek” vállalkozása
A taxizás 2017-től a legkorszerűbb vállalkozássá válik. Annyira menő, hogy
nemcsak egy, hanem mindjárt két pénztárgép is üzemel majd benne. Az
egyik a taxaméter, amely pontosan méri a megtett kilométereket, az eltelt
időt, a használt tarifákat, kijelzi az utasnak a fizetendő összeget, aztán
mindezt eltárolja, feltörhetetlen adómemóriába helyezi, évekre visszakereshetően őrzi, szükség esetén akár nyomtatott formában is adatot szolgáltat. Mérésügyileg bemérve, plombálva, kétévente hitelesítve. Ez bizony
pénztárgép. Csak nem online.
Aztán kaptuk ezt az újat, ami nyugtát ad a végösszegről, a vállalkozó által bele táplált adatokat gyűjti, és továbbítja az adóhatóságnak. Online.
A taxizás 2017-től a legellenőrzöttebb vállalkozássá válik. Nemcsak
azért, mert két pénztárgép is figyeli a tevékenységet, hanem mert az egyik
még azt is tudja, éppen hol vagyunk. Akkor is, ha nem dolgozunk, privát
ügyeinket intézzük, csak éppen a kocsiban maradt a pénztárgép. Bizony,
a GPS akkor is rendületlenül küldi a jeleket…

és az esetleges borravalót is.
Egy már többéves NAV-állásfoglalás szerint ugyanis a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben kapott borravaló a
vállalkozás bevételének minősül.
A hova üssem a másik kérdés. Több gyűjtő és több lehetőség akad minden pénztárgépben. És még csak nem is egységesen! Van, amelyikbe egy
gyűjtőt programoztak, van amelyikbe többet. Teljes a zűrzavar!
Vagy mégsem?
Végeztem egy kis közvéleménykutatást pénztárgépet már
évek óta használó – nyilván
nem taxis – ismerőseim körében. Közülük néhányan már
több NAV-ellenőrzést probléma
nélkül túléltek, véleményük tehát mérvadó. Ők nem bonyolítják túl a dolgokat. Van, aki
egyetlen gyűjtőt használ, minden tételt abba üt bele. Taxiban
is ezt javaslom. A következő eldöntendő kérdés hogy készpénzes, vagy bankkártyás gombot nyomjak? Különös tekintettel arra, hogy a taxitársaságoknál saját kártya, „központ fizet”, taxicsekk, „buszjegy” egyaránt előfordul. Vélhetően ennél jóval több variáció is. Melyiket hova? Térjünk vissza ismét a
józan paraszti észhez, persze
úgy, hogy a hatóság is meg legyen elégedve. Miben különböznek ezek a tételek? A végeredmény tekintetében semmiben! A napi záráson mind a
készpénzes, mind a bankkártyás összegek szerepelni fognak, és ezek összesítése is. Ez
utóbbi a mi napi bevételünk. A
megkülönböztetés egyetlen célt

szolgál, hogy napközben a
„kasszában” lévő pénz megegyezzen a pénztárgépben szereplő összeggel. Hátha ellenőrzi majd az adóhatóság! Többen
kérdezték, hogy akkor most két
brifkót kell használniuk? Két
brifkót kell magukhoz venniük,
ha kiszállnak a kocsiból? Meg a
telefont, meg a tabletet, zűrösebb környéken a pénztárgépet, GPS-t, POS-terminált is?
Szerintem túldimenzionáljuk
ezt a kérdést. Az adóellenőrnek
valószínűleg esze ágában sem
lesz a pénztárcánkban kotorászni. A zsebünkben mégkevésbé!
Az egész „hova üssem” hisztéria csak e miatt a napközbeni
ellenőrzési „félelem” miatt van.
Az online pénztárgép kötelező használatáról szóló rendelet
évekkel ezelőtt született. Abban
az időben még fel sem merült,
hogy taxikban is alkalmazni kell
majd. A 2016-os módosítás
csak a különböző tevékenységekre történő kiterjesztést írta
elő, nem tartalmaz a taxiban történő használatra vonatkozó kitételt.
Na jó, de akkor hova üssem?
Két ésszerű alternatíva van.
Bankkártyás fizetést a kártyáshoz, minden más a készpénzeshez. Vagy mindent egy helyre,
jelesül a készpénzeshez. Tök
mindegy! Fentebb említett, már
évek óta pénztárgépet használó
ismerősöm is ez utóbbi elv szerint csinálja, átélt már több adóellenőrzést, és nem kifogásolták az eljárást. Lényeg, hogy
minden bevétel szerepeljen a
pénztárgépben. Ez lesz majd
könyvelésünk és bevallásunk
alapja.

Gépjármûoktatók megjegyzései:
• Legközelebb, mielõtt elindul, gyõzõdjön meg róla, hogy bent ülök-e a kocsiban.
• A frontális ütközés nincs benne az anyagban.
• Kérem, tolatásnál ne térdeljen fel az ülésre.
• Kanyarodási szándékát legközelebb ne a hátsó
ablaktörlõvel jelezze.
• A Stop tábla nem javaslat, hanem parancs.
• Nagyon jól látja, hogy a sebességváltó feladata
az, hogy a motor ne 12 000-es fordulaton mûködjön, mint az elmúlt tíz percban. De ezt jó lenne a
gyakorlatban is kipróbálni.
• Az elõzésnek nem az a lényege, hogy kikerüli az
ön elõtt haladó autót, aztán a szembejövõk
õszinte megöbbenésére hosszan egymás mellett
haladnak…
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Könyveléshez szükséges adatok – 5 évre visszamenõleg
Itt a borongós, ködos január. Cikkünk írása idején ugyan ragyogóan süt
a nap, viszont rendkívül hideg van. Az ember legszívesebben otthon üldögélne a duruzsoló cserépkályha mellett. Valószínűleg ezt teszik reménybeli utasaink is, mert nem nagyon akar menni a munka… Mit tehet
ilyenkor a taxis, ha már ennyi szabadideje akad? Valószínűleg semmi
olyat, ami sok pénzbe kerül. Nagyot sóhajt tehát, és előveszi az előző
évek során halomba hányt vállalkozási iratait, hogy legalább megkíséreljen némi rendet tenni benne (különös tekintettel a számlatömbjeire,
és azok nyilvántartására). Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.
A Taxisok Világa januári számaiban immár évek óta rendszeresen közöljük a könyveléshez szükséges legfontosabb számszerű adatokat, öt
évre visszamenőleg. Az adóhivatal ellenőrzése jogilag a legutóbbi öt

APEH által elfogadott, költségelszámolásra alkalmazható üzemanyag árak
Év
2011

2012

2013
ró-

tsó

ata
ödea

i az
võk
lett

évre terjedhet ki, és ez az öt év a bevallás beadásának évétől számít. Tehát inkább hat év. Azonban a hatodik évnek is a legutolsó napja, ezért
szoktuk azt javasolni, hogy a tárgyévhez adjunk hozzá hetet. A hetedik
évben már január elsején selejtezhetünk…
2017-ben tehát akár még a 2011-es könyvelésünket, bizonylatainkat
is ellenőrizhetik. A 2010-es, és az azt megelőző évek könyvelési és bevallási anyagait már nyugodtan lehet selejtezni. Kiemelten figyeljünk
oda a számlatömbjeinkre. Ezek csak akkor semmisíthetők meg, ha bennük lévő legutolsó bejegyzéstől is eltelt 5, de inkább 6 év!
A vállalkozás egészét érintő bizonylatokat azonban fontos megtartani (nyugdíjjal kapcsolatos bevallások – NYENYI – tárgyi eszközök számlái, vállalkozói tanfolyamok bizonyítványai stb.).

2014

Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március

95 oktános
350,365,368,369,380,389,387,373,391,385,400,400,407,407,425,427,448,449,432,410,429,442,433,416,410,414,431,442,438,409,414,414,427,434,410,397,408,404,407,-

Gázolaj
339,355,364,367,379,379,370,365,379,372,407,422,443,437,444,441,446,443,436,415,437,443,439,432,430,423,435,439,438,416,418,420,428,439,428,417,428,426,426,-

Autógáz
201,216,217,218,218,221,222,221,221,220,223,224,234,234,242,243,250,255,253,250,246,248,254,252,252,266,271,271,272,279,279,279,279,279,279,278,273,277,277,-

Év

2015

2016

Hónap
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

95 oktános
417,415,423,418,430,421,418,417,387,379,344,333,357,368,383,386,390,383,359,343,332,339,328,317,304,333,338,351,348,330,338,342,352,-

Gázolaj
434,426,428,423,432,427,427,421,405,396,365,350,376,369,383,386,383,370,351,350,340,346,316,300,306,319,328,347,343,334,341,348,367,-

Autógáz
277,277,275,268,270,273,273,273,264,257,245,227,225,229,230,229,228,229,224,209,209,208,210,206,202,200,198,197,197,201,196,199,202,-

Megjegyzések:
A NAV havonta, közleményben írja elő az elszámolható üzemanyagárakat. Fenti áraknál magasabb költséget csak szabályszerű számlák
alapján lehet érvényesíteni, ebben az esetben is figyelembe kell venni azonban a NAV által elfogadott – típusok szerinti – fogyasztási
normát. Ha a vállalkozó könyvelésében a közleményben jelzett árakat
érvényesíti, az üzemanyagról nem kell számlát beszereznie.
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Általános forgalmi adó (ÁFA)
Év
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Adómentes határa
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
6.000.000.- Ft
6.000.000.- Ft
6.000.000.-Ft
6.000.000.-Ft

Mértéke
25%
27%
27%
27%
27%
27%

Megjegyzések:
Az adómentes határ alatti árbevétel esetén áfát fizetni nem kell
és nem is igényelhető vissza
Az adómentes határ átlépésekor az áfa hatálya alá be kell jelentkezni, és a határt meghaladó összeg után forgalmi adót kell
fizetni. A következő két adóév ez esetben teljes egészében áfaköteles, függetlenül a bevétel mértékétől.
2017. évtől az alanyi áfamentes határ 8 millió forintra emelkedik

Minimálbér
Év
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bér bruttó összege
78.000.- Ft
93.000.- Ft
98.000.- Ft
101.500.- Ft
105.000.- Ft
111.000.-Ft

Megjegyzések:
Főállású taxisnak a tb-járulékot (egészségügyi- és nyugdíjjárulékra bontva) legalább az érvényes minimálbér alapján kell fizetnie a tárgyhónapot megelőző havi minimálbér alapján.
2012-től a minimálbérhez különböző szorzók járultak, és a járulékokat e magasabb összeg után kell fizetni
Szintén 2012-től belépett a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
2017-től a minimálbér összege 127.500.- Ft-ra emelkedik!

Fővárosi iparűzési adó
Év
2009–2012
2013–2016

Mértéke
2,0%
2,0%

Adómentes határa
700.000.- Ft
1.000.000.- Ft

Megjegyzések:
Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel. (Átalányadósoknál a
személyi jövedelemadó alap 120%-a, tételeseknél a bevétel
anyagköltséggel és alvállalkozói díjakkal csökkentett összege.)
Az adómentes határ alatti bevétel esetén adót fizetni nem
kell, a bevallás azonban ekkor is kötelező.
Az adómentes határt meghaladó árbevétel esetén az adót a
teljes összegre meg kell fizetni.
KATA adózási formában az iparűzési adó éves 50 ezer forint
(a megfelelő tételes módszer választása esetén).

Jegybanki alapkamat
Dátum -tól -ig
2010.12.21. – 2011.01.24.
2011.01.25. – 2011.11.29.
2011.11.30. – 2011.12.20.
2011.12.21. – 2012.08.28.
2012.08.29. – 2012.09.25.
2012.09.26. – 2012.10.30.
2012.10.31. – 2012.11.27.
2012.11.28. – 2012.12.31.
2011.12.21. – 2012.08.28.
2012.08.29. – 2012.09.25.
2012.09.26. – 2012.10.30.
2012.10.31. – 2012.11.27.
2012.11.28. – 2012.12.19.
2012.12.20. – 2013.01.29.
2013.01.30. – 2013.02.26.
2013.02.27. – 2013.03.26.
2013.03.27. – 2013.04.23.
2013.04.24. – 2013.05.28.
2013.05.29. – 2013.06.25.
2013.06.26. – 2013.07.23.
2013.07.24. – 2013.08.27.
2013.08.28. – 2013.09.24.
2013.09.25. – 2013.10.29.
2013.10.30. – 2013.11.26.
2013.11.27. – 2013.12.17.
2013.12.18. – 2014.01.21.
2014.01.22. – 2014.02.17.
2014.02.18. – 2014.03.25.
2014.03.26. – 2014.04.29.
2014.04.30. – 2014.05.27.
2014.05.28. – 2014.06.24.
2014.-06.25. – 2014.07.22.
2014.07.23. – 2015.03.24.
2015.03.25. – 2015.04.21.
2015.04.22. – 2015.05.26.
2015.05.26. – 2015.06.23.
2015.06.24. – 2015.07.21.
2015.07.22. – 2016.03.22.
2016.03.23. – 2016.04.26.
2016.04.27. – 2016.05.24.
2016.05.25-től

Kamat mértéke
5,75%
6,00%
6,50%
7,00%
6,75%
6,50%
6,25%
6,00%
7,00%
6,75%
6,50%
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,00%
4,75%
4,50%
4,25%
4,00%
3,80%
3,60%
3,40%
3,20%
3,00%
2,85%
2,70%
2,60%
2,50%
2,40%
2,30%
2,10%
1,95%
1,80%
1,65%
1,50%
1,35%
1,20%
1,05%
0,90%

Megjegyzések:
A jegybanki alapkamat mértékének ismerete azért szükséges, mert adó-, vagy járulékbevallásunk visszamenőleges
önellenőrzése során ezzel kell hátralékos adó-, vagy járulékkülönbözetet felszorozni a hátralékos napok számának
figyelembevételével. Késedelmes adóbefizetés esetén a
jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az adóhatóság.
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

A hegedűm majd
megreperálom…

magas, karcsú, fekete hajú, szép kunkori
bajszú cigányember volt, csillogó fekete
(egyesek szerint: kék?!) szemmel.
Igen szegény sorból nőtt fel országos,
sőt még annál is nagyobb hírnévre. 1858.
június 14-én született Szeged környékén,
amit ma Szatymaznak neveznek. („Születésemre vonatkozóan pedig írd ezt: Születtem
ott, ahol a szív nem terem. Mindenki tudni
fogja hol születtem.”) Mindössze három elemit végzett, de már tizenöt éves korában saját bandája volt. Ha nem a Hungária Kávéházban muzsikált, akkor a „világot” járta, játszott ő még a fényességes cári udvarnak is.
Ez az istenáldotta tehetség majdnem ötszáz nótát komponált, anélkül, hogy a kottát
alaposabban ismerte volna. Köztük a ma is

És Géza készséggel „faragott”. Úgy tartják, kb. hatvan Dankó-nótának ő volt a verselője. Keretesben olvashatják a talán leghíresebbet a „Bakalevél” címen is ismertet.
Az író hagyatékában megtalálták azt az öt(Gárdonyi Géza és Dankó Pista)
venkilenc eredeti kéziratot, amelyet „honoráriumként” Dankótól „használat után” visz„Hegedűjén a magyarnak
szakért.
úgy zokog a magyar nóta,
Ma már szinte elképzelhetetlen az a lelki
mint hogyha az egész nemzet
állapot, hangulat, amely a XIX. századvég
eltemetett álma volna.”
emberét elfogta a Dankó-nóta hallatán.
(Wass Albert: Magyarok dalolnak)
Ady Endre versben próbálta megfejteni,
éppen ő, a „nyugatos” költő: „Magyar
Külső és belső okok feszítette nyugtalanDankó Pista, áldjon meg az Isten / Akinek
ság lökte tovább és tovább Devecserből
a lelke elvágyódik innen, / Akit kerget, hajGárdonyi Gézát. Nem tartotta vissza még
szol sóvár, beteg vágya, / Akinek a lelke
az sem, hogy itt született az immár orszámagyar földön árva, / Megmenti, megtartja
gos sikerű karácsonyi éneke,
a te magyar lelked, / A te
de még az sem, hogy többen
nagy bánatod, a te nagy szeszíves szóval marasztalták.
relmed, / A te duhajságod, a
MOST VAN A NAP LEMENŐBEN…
Ment Dabronyba, ment egy
te kacagásod… / Visszaadtál
gyorsan romló házasságba,
nekem egy vesztett világot!...”
Most van a Nap lemenőbe, kimegyek a temetőbe,
majd mentek Győrbe, onnét toHáromévi szegedi tartózkoA holdvilágtól kérdezem, nem láttad-e a kedvesem?
vább, immár egy fiú gyermekkel
dás után Gárdonyi elhagyta a
Azt mondta, hogy látta, látta, egy mély sír magába zárta...
Szegedre.
várost, pedig helyzete, pályája
El van zárva a világtól, mint rab madár a párjától!
No, itt három évig csak megéppen egyenesbe került. Ment
maradt a szüntelenül helyét keAradra, majd onnét a fővárosKelj fel, kelj fel én kedvesem, Földről elszállt szerelmesem,
reső. Újságíró, szerkesztő lett a
ba, űzte nyugtalan természete,
Beteg az én szívem tája, nincs harmatos gyógy ír rája.
Szegedi Naplónál, a Szegedi
míg végre Egerben nyugalom||:Hulló levél, sárga levél, vigyen szerteszéjjel a szél!
Híradónál. A városi értelmiség
ra lelt… Dankó Pistát a tehetMondd el, künn a temetőben: most van a Nap lemenőben!:||
akkoriban a Hungária Szálló
sége magasra röpítette. Járta
kávéházába járt, szó szerint káaz országot-világot, ám az
(Zenéjét és szövegét szerezte: Dankó Pista)
vézni. (Ma a szálloda helyén a
1890-es évek végétől már soSzegedi Akadémiai Bizottság
kat betegeskedett. Tüdőbaj –
működik.) Igen nevezetes hely
igen kedvelteket, mint az Eltörött a hegeállapították meg az orvosok, és „környezetvolt ez a kávéház. Ide járt többek között
dűm, Most van a Nap lemenőben, Szőke
változást” javasoltak a cigányprímásnak.
Pósa Lajos költő, meseíró, Mikszáth Kálkislány, csitt… vagy az Egy cica, két cica, az- San Remót ajánlották, de hát az ottani
mán, Tömörkény István, Békeffi László, a tu- tán a líraian bánatos dal, a Gyönge violának gyógykezeléshez bizony sok pénz kell.
dós Herman Ottó.
letörött az ága.
Megmozdult erre a muzsikáját kedvelők
És itt muzsikált esténként Dankó Pista, a
Számomra megfejthetetlen, mi inspirálnépes tábora. Neves személyiségek adahíres cigányprímás.
ta, mi indíthatta, mi kondíthatta meg benne koztak, hadd gyógyuljon a Pista prímás. Ő
Városba telepedés után Gárdonyi is
meg szegény feje igyekezett ugyan, de nem
a művet: a már eléje tett kész vers, vagy a
nyomban asztalt foglalt magának, ahová
érezhette jól magát ott a messzeségben, ledallam főmotívuma már a fülében volt.
rendszeresen leült, kávézott, szítta csibukMindegy is. Nekem a nótái közül azok
ját, vagy társalgott a többi muzsikaélvezőa kedvesek, amelyeknek a versét is ő
vel: „Egy őszi délután benyitok a Hungária
ÍROM A LEVELEM
írta (az egyik olvasható középen, keretKávéházba. Ott látom Dankó Pistát egy
ben).
szögletben. Ceruzával írt a márvány asztalÍrom a levelem Balogh Máriának,
Gárdonyi 1888 szeptemberében isra, hangjegyeket.” Gárdonyi még megjegyCsongorád vármegye legszebb virágának.
merkedett meg Dankó Pistával, Pósa
zi, hogy ezután a prímás odament a bandáKi vagyon fizetve billogja, pecsétje,
Lajos
mutatta
be
őket
egymásnak.
A
cihoz, cincogatták a hegedűt, próbálták a
Adják tisztelettel a saját kezébe,
gányprímás hamar felfedezte, hogy Gárcimbalmot – tanulták az új nótát azon meleA saját kezébe.
donyi
komoly
zenei
képzésben
részegében.
sült, s amikor azt is megtudta, hogy heDankó Pista mentora az időben a szegeHej, kedves kisangyalom, mit is tudnék írni?
gedülni is tud, teljes bizalommal lett irádi színháznál is tevékenykedő Pósa Lajos
Mikor rád gondolok, jobb szeretnék sírni.
nyában.
költő volt. A két ember közt egyszerű, de
/:Magas a kaszárnya, száz szoba van benne,
„– Te Géza. Írtam egy kitűnő melódiannál eredményesebb munkamegosztás
De az én bánatom mégse fér el benne,
át. Nincs szövegem. Faragj hozzá. Gárműködött: Pósa írt egy tetszetős, kétstrófás
Mégse fér el benne.:/
donyi máris rótta: ,Haragszik a feleséverset, Dankó Pista pedig szerzett hozzá
gem, / Azért támadt kedvem níköm!’ –
csinos muzsikát.
(Zenéjét szerezte: Dankó Pista,
írta az író fia, Gárdonyi József DankóAzt mondják, de a róla fennmaradt fényszövegét írta: Gárdonyi Géza)
könyvében.
képek is azt mutatják, hogy Dankó Pista
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vélben tartotta a kapcsolatot Pósa Lajossal és Gárdonyival: „Kedves Gézám, ugyan
kérlek, ennek nézz utána…”
Állapota nem javult, haza kéredzkedett.
A pesti Szent Rókus Kórház első emeleti
kórtermében érte a halál a „cigány Petőfi-t”,
ahogy Gárdonyi elnevezte, 1903. március 29-én, negyvennégy éves korában.
Koszorúkkal díszített koporsóját Szeged-

re vitték, nagy, pompás, díszes temetésben részesült. Sok előkelőség jelenlétében, ötszáz cigány muzsikus kísérte
utolsó útjára, menet közben azt játszották, hogy: „Eltörött a hegedűm, nem akar
szólani…”.
Azt mondják, hogy Gárdonyi Pista halálhírét hallva nyomban Szegedre ment, elkérte a híres hegedűt, leszedte róla a hú-

rokat, merthogy ezeken Pista után már
senki nem játszhat…
2012-ben a Szegedi Móra Ferenc Múzeum „megreperáltatta”, vagyis restauráltatta
Dankó Pista hegedűjét. Egy repedés miatt
szorult javításra. Így aztán akár meg is lehetett újra szólaltatni.
De ugyan mit is ér ez a mutatvány a régen holt gazdája lelke nélkül…

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu
Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa m e g ú j u l t honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
Közkívánatra ismét: Chuck Norris
• Chuck Norris azért nem harcolhat semmiféle háborúban, mert tiltja a Genfi Egyezmény.
• Chuck Norris kedvenc itala a Molotov-koktél.
• Chuck Norris pulzusát Richter-skálán mérik.

• A néphit szerint ha esik az esõ és süt a nap, akkor az
ördög veri a feleségét. Pedig valójában Chuck Norris
veri az ördögöt.
• Chuck Norris egyszer kedvtelésbõl, uzsonna után
megmászta a Himalája összes hegyét. Azóta nem látta senki a Jetit.
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Érdekes témával keresett meg
egy taxis kolléga, akit évtizedek
óta ismerek, és nem kételkedem
az elmondottak hitelességében…

Ennél nincs lejjebb!?
A budapesti Nagykörúton több szálloda
van. Ezek többségének közelében vannak taxiállomások. A kolléga is egy ilyen
drosztról dolgozik. A szállodai személyzetek és a közeli taxiállomásról dolgozó
taxisok között – érthető okokból – jó
munkakapcsolat alakult ki az elmúlt években. De nem mindenütt.
Ezen a helyen nem igazán jó a kapcsolat a londinerek, portások és a taxisok között. Sőt! Még a szálloda mosdójába sem
engedik be a fuvarosokat. Ismerősöm
szerint egyik-másik taxis valóban úgy néz
ki, mint egy hajléktalan…
Ám ő szeret erről a drosztról dolgozni,
és különösen akkor örül, ha az egyik idősebb kolléga áll előtte a sorban. Ugyanis
őt az innen induló állandó ügyfelek rendszeresen kikerülik, még akkor is, ha elsőként áll a taxiállomáson. Inkább automatikusan a második taxiba ülnek be. Egyszer ismerősöm megkérdezte utasát, mi
a baj az első autóval, miért kerüli ki, aki
ismeri? Kicsit büdös a taxis, biztos, hogy
nem minden héten fürdik – hangzott a válasz.
Nemrégiben az első kocsi elment utasokkal, a második autó ezzel az idősebb
kollégával nem gurult előbbre. Ismerősöm nem akart dudálni, inkább odasétált,
hogy szóljon a kollégának: álljon előbbre.
Nyitja az ajtót és megdöbbentő dolgot látott. A kolléga kezében egy kis vödör,
amit a lába között tartott. Igen, éppen végezte a „kisdolgát” az autóban. Amikor
végzett, a közeli csatornába öntötte a vödör tartalmát, majd az edényt lazán betette a csomagtartóba.
Ennél már nincs lejjebb!
Annak ellenére teszem közzé a történetet, hogy tudom, ennek a szállodának a
mosdójába nem lehet bemenni, a kocsit
nem hagyhatja a droszton, addig sem,
amíg elvégzi a dolgát. A sorból meg nem
akar kiállni, ez is érthető. De ez ennek ellenére nem lehet megoldás! Az utas milyen szagú autóba ül? Ezért a bűzért kerülik el a taxist azok, akik innen rendszeresen utaznak. Ám egy véletlenszerűen
beülő külföldi mit gondol a fővárosi taxisokról? Ha valaki fényes nappal benéz a
taxiba, mit lát?
Írnám, hogy Balkán, de nem teszem,
mert ott ilyen nincs.
Azon persze az illetékeseknek is el lehetne gondolkozni, hogy mit tegyen az,
akinek „dolga” akad ebben a tényleg
szép világvárosban?
Juhász Péter

Adóváltozások 2017
Ezúttal csak címszavakban

• A minimálbér 111.000 forintról 127.500
forintra nőtt
• A szociális hozzájárulási adó kulcsa 27%ról 22%-ra csökkent
• A nyugdíj melletti vállalkozók által fizetendő egészségbiztosítási járulék havi 7.110
forintra változott
• Az alanyi áfamentes határ 6 millió forintról
8 millió forintra emelkedett
• A KATA bevételi határa 6 millió forintról
12 millió forintra változott*
• A fizetendő járulékok a minimálbér változása kapcsán emelkedtek (ld. a táblázatok között)
• A KATA-adózás annak bármely okból történő megszűnte évében és az azt követő
egy teljes adóévben nem választható újra
(eddig ez két év volt)
• A kétgyermekesek családi kedvezményé-

nek adóban érvényesíthető összege havonta és gyermekenként 2500 forinttal
növekszik
Továbbá:
• Az átalányadóval kapcsolatos százalékértékek nem változtak
• A főállású vállalkozók minimális járulékainak szorzói nem változtak (egészségbiztosítási járulék 1,5, nyugdíj 0, szociális
hozzájárulási adó 1,125)
• A KATA-adózásban fizetendő összegek is
változatlanok
• A személyi jövedelemadó kulcsa maradt
15%
*A 12 milliós KATA-határ nem azt jelenti, hogy ez az áfa határa is! 8 és 12
millió forint között a KATA mellett áfát is
kell(ene) fizetni!

Átlépted az áfa-határt? Nem baj!
A törvényi rendelkezések értelmében 2017. január 1-jével változik az alanyi adómentesség
választására jogosító felső értékhatár.
Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2017. január 1-jével
az alanyi adómentesség választására jogosító 6 millió forintos felső értékhatárt
8 millió forintra emeli.
Az Áfa tv-t egy új átmeneti rendelkezése kimondja, hogy az adóalany – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentességet 2017. naptári évre abban az esetben választhatja, ha a bevétele forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a 2016. naptári évben ténylegesen, sem a 2017. naptári évben
várhatóan nem haladja meg a 8 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.
Ennek megfelelően azon adóalanyok számára is lehetőség nyílhat az alanyi
adómentesség alkalmazására, akiknek 2016. évi bevétele a 6 millió forintot túllépte ugyan, de a 8 millió forintot nem haladta meg.
A szükséges bejelentésekről és a pontos teendőkről kérdezd könyvelődet.
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Sárga villogó
Taxira miért nem?

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek jogosultjairól és használatának rendjéről a 12/2007 IRM rendelet
szól. Részletes felsorolás található benne arról, mely gépjárművek jogosultak állandó, és melyek ideiglenes készülékek használatára. Ezek körének vizsgálatából leszűrhető néhány közös
jellemző: olyan járművek használhatnak figyelmeztető jelzést,
amelyek:
• méretüknél fogva (túlméretes szerevények és kísérőik),
• sebességüknél fogva (mezőgazdasági járművek, úttisztítók),
• átlagos forgalmi helyzettől eltérő sűrűségű megállásuknál fogva (kukásautók),
• átlagos körülményektől eltérő megállási helyüknél fogva (pénzszállítók, közlekedési hatóság ellenőrzést végző autói stb.),
nem illenek bele a normál forgalom ritmusába.
Ha figyelmesen megnézzük ezt a felsorolást, megállapíthatjuk,
hogy az első pont kivételével a többi tökéletesen ráillik a taxiszolgáltatást végző gépkocsikra is. A taxi lassabban megy, ha
utasra vadászik, hiszen bármelyik pillanatban leinthetik, és akkor meg kell állnia. Lassabban megy, ha címre érkezik és a házszámot keresi. Időnként megáll olyan helyeken – utasfelvétel,
vagy az utas kiszállása céljából – ahol egyébként az nem jellemző, vagy egyenesen tilos. Megáll a forgalomban, a buszsávban,
megáll másodiknak a parkoló autók mellett, és megáll az utcasarkon is (bár tudja, hogy az nem szabályos), ha utasa úgy kívánja. Megáll olyan helyeken is, ahol esetleg zavarja a forgalmat, mert kénytelen ezt tenni. Milyen jó is lenne, ha ezekben az
esetekben egy figyelmeztető jelzést, sárga villogót tudna használni, akár a szabadjelző tartozékaként is.

13 év alatt 4 gyermeket szült

Taxis tette szexrabszolgává

A magára hagyott 15 esztendős kamaszlányt egy taxis
elrabolta, majd 13 évig tartotta fogságban. Ez idő alatt
a világtól elszigetelten kellett élnie az angol fiatalnak,
akit partnere rendszeresen megerőszakolt. Négy gyermeket hozott odahaza a világra, akiket elvett tőle fogva tartója.
A brit lány 15 éves volt, amikor elrabolta egy taxisofőr. A gyereket nem kereste senki, mert szülei korábban elhagyták őt, nagyanyja pedig meghalt. Az intézetbe kerülés elől barátjához költözött. A lányt onnan rabolták el, 13 évig élt fogságban.
Anna egy könyvben írt megpróbáltatásairól. Több mint egy évtizeden keresztül tűrte, hogy a taxis naponta megerőszakolta,
megverte őt, de az is gyakori volt, hogy más férfiak is közösültek
vele akarata ellenére. A lány összesen négy gyermeket szült fogva tartójának, akiket születésük után a férfi elvett tőle.
Anna végül egy védőnő segítségével szabadult ki a rabszolgaságból. Egyszer vizsgálója táskájába rejtett egy papírt, amiben
leírta, hogy fogva tartják és kínozzák. Könyve a napokban jelent
meg, mert máig nem tudta elfelejteni a 16 évvel ezelőtt történteket – számolt be minderről a Daily Mail. A nő sorsa azóta jobbra
fordult: megházasodott, született négy gyermeke, bár korábbi
négy gyermekéről azóta sem tud semmit.
A bíróság a kamaszt elrabló és fogva tartó taxist elítélte, több
mint tízévnyi börtönbüntetést szabott ki rá.
Cash

Erről írt a Taxisok Világa 2007 januárjában

10 éve történt

Repülőtéri helyzetkép
„Felháborodott kollégák keresték meg szerkesztőségünket, mert a
II. repülőtér külső körén „Taxinak behajtani tilos” jelzőtáblákat helyeztek ki. Az okokat sejtjük: a belső körre csak azok hajthatnak be,
akik rendelésre érkeznek, valamint a Zóna taxik. A külső körre szorultak ki többek között azok, akik csak „egerészni” akarnak, azaz lopkodják a fuvarokat a Zóna taxik elől. Ezt megértjük, ám akkor sem lehet kihelyezni olyan táblát, amelyik a KRESZ-ben nem is szerepel…”

Erről írt a Taxisok Világa 1997 januárjában

20 éve történt

Taxizás európai szinten
A nemzetközi közúti közlekedési egyesület (International Road
Transport Union, IRU) éves konferenciáján kiemelkedő terület volt a
taxi szektor helyzete. Nézzük, milyen javaslatok hangzottak el Európában ebben a témakörben húsz évvel ezelőtt:
„Nagyon gyakran előfordul, hogy a kormányok, amikor a tömegközlekedésről gondolkodnak, nem adják meg a taxi szektornak azt a
figyelmet, amit megérdemelne.” „Nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő években a környezetszennyezés, a városi levegőszennyezés a
politika napirendjén egyre előkelőbb helyet foglal el. Ezzel párhuzamosan a magánautók használata egyre inkább nyomás alá kerül. Ha
a kormányok reagálni kívánnak erre, akkor azt csak úgy tehetik, hogy
olyan tömegközlekedési hálózatot biztosítanak az embereknek, amelyek elég vonzóak ahhoz, hogy ne használják a magánautókat és
meg tudjanak birkózni az egyre nagyobb követelményekkel is. Ebből
a tömegközlekedési hálózatból a taxikat kihagyni súlyos hiba lenne,
mert a taxik igen rugalmasak, megbízhatóak. Valahányszor egy új
végállomást építenek, vagy egy új közlekedési vagy szállítási rendszert terveznek meg, vagy egy új buszsávot vezetnek be valahol,
ezeknek célja, hogy a közönség igényét a lehető legjobban szolgálják. Soha nem szabadna csak buszsávot kialakítani. Ennek mindig
busz és taxi sávnak kellene lennie.” „A jelenlegi helyzet az, hogy a repülőtereken, pályaudvarokon a taxik elérhetősége attól függ, hogy a
versenyben résztvevő pályázóktól ezek az intézményvezetők mennyi
pénzt kapnak.”
A fenti javaslatok, bár 20 éve íródtak, ma is időszerűek. Talán jobban, mint valaha…

• A Nyolcadik utas Chuck Norris
• Ha Chuck Norris betesz egy szelet szalámit a dvd lejátszóba, vissza tudja nézni az egész disznóvágást.
• Chuck Norris találta fel a fekete színt. Sõt, az egész látható színtartományt õ találta fel – kivéve a rózsaszínt.
A rózsaszínt Tom Cruise találta fel.
• Régebben nem volt dõlt betû a számítógépes szövegszerkesztõkben. De Chuck Norris egyszer véletlenül oldalba verte a monitort…
• Ha Chuck Norris megrúg valakit, nem csupán megöli.
Egész létezését kitörli a téridõ-kontinuumból.
• Chuck Norris kiskorában nem plüssmackókkal játszott.
Hanem grizlykkel…
• Chuck Norris egyszer egy focimeccsen lehetõséget kapott, hogy elvégezze a kezdõrúgást. Ez a focilabda volt
az elsõ tárgy, ami elhagyta az univerzumot…
• A Szent András törésvonal Chuck Norris edzõterme alól
indul.
• Chuck Norrisnak még mindig jár a Népszabadság.
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)
Idõszak
Január

benzin
348

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat.
A Kormányrendelet mellékletei tartalmazzák az egyes járművekre vonatkozó alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható. A mellékletben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

gázolaj
366

LPG autógáz
201

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.
Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a lakott területet jelző táblák közötti területre alkalmazható.
1000 cm3-ig
7,6 liter/100 kilométer
Értéke:
3-ig
1001–1500
cm
8,6 liter/100 kilométer
a) Budapesten 35%
1501–2000 cm3-ig
9,5 liter/100 kilométer
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lakosú városokban 25%
2001–3000 cm3-ig
11,4 liter/100 kilométer
c) egyéb városokban 15%
13,3 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) esetében az a), b) pontban feltüntetett városokban
A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár- beépített motor hengerűrtartalma szerint:
műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű1500 cm3-ig
5,7 liter/100 kilométer
nél 45%
3

1501–2000 cm -ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

A BTI kínálata

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.

Megnevezés
Taxisok Világa Magazin
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
Iparûzési adó bevallás elkészítése
Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.)
Könyvelés, adatrögzítés

eladási ár (Ft)
480.6.300.-tól
2.800.-tól
2.800.-tól
3.800.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok

1.800.160.-

Taxis brifkók, pénztárcák
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá
Laminálás A/4-ig

5.200.-tól
200.400.-tól

Az árak 2017. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

Fontos határidõk
2017. január 31.
• A kifizetõk (például az alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállakozók) eddig a határnapig kötelesek kiadni a 2016. évrõl szóló
jövedelem- és levont adó igazolásokat.
2017. február 13.
(12-e vasárnapra esik)

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 alkalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval összevonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolásként – alapnorma-átalány is használható.
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

6,7 liter/100 kilométer
7,6 liter/100 kilométer
9,5 liter/100 kilométer

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű,
• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Idõszak

Százalék

2014.07.23 – 2015.03.24

2,10%

2015.03.25 – 2015.04.21

1,95%

2015.04.22 – 2015.05.26

1,80%

2015.05.26 – 2015.06.23

1,65%

2015.06.24 – 2015.07.21

1,50%

2015.07.22 – 2016.03.22

1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26

1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24

1,05%

2016.05.25-tõl

0,90%

• Havi járulékbevallás és befizetés
• KATA befizetés

www.mnb.hu

2017. február 27.
(25-e szombatra esik)
• Egyéni vállalkozók éves személyi jövedelemadó-bevallása
• KATA vállalkozók éves bevallása
2017. február 28.
• Taxióra adómemória adatszolgáltatás (valószínûleg az utolsó…)

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) 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.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017. J A N U Á R hónapra
MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN
FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

A tárgyhónapban
érvényes
minimálbér

127 500 Ft
Adónem kód
Költségvetési

számla

elnevezése

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék
A minimálbér
másfélszeresének
(191 250 Ft)
8,5%-a

16 275 Ft

Nyugdíjjárulék

A járulékok közül nem kell megfizetnie a 22%-os szociális hozzájárulási adót a következőknek:
• az egyéni vállalkozó ha 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül
• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.
Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továbbá a bt., kkt., kft. személyesen közreműködő tagjait. A kedvezmény a minimálbér kétszeres összegéig vehető igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti időszakra ez az adókedvezmény nem érvényesíthető. 2012. július 1. utáni időszakra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások.
(2011. évi CLVI. Törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

Szociális
hozzájárulási
adó
A minimálbér
1,125-szörösének
(143 438 Ft)
22%-a

A minimálbér
(127 500 Ft)
10%-a

12 750 Ft

31 556 Ft

188
125
NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
és munkaerõ-piaci
alapot megilletõ
járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt,
õstermelõt, egyéni
õstermelõt, egyéni
vállalkozót, kifizetõt
vállalkozót, kifizetõt
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség
beszedési számla
beszedési számla

258
NAV Szociális
hozzájárulási
adó beszedési
számla

10032000-06057749

10032000-06056236

10032000-06055912

Nem számolható el
költségként

Nem számolható el
költségként

A teljes befizetett
összeg elszámolható

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért)

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
Egészségügyi Szolgáltatási Járulék

7110 Ft/hó

Járulékok alapja:

Adónem kód
Költségvetési
számla elnevezése

Nyugdíjjárulék

Járulékalap 10%-a

Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt
akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem!
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)
124
NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek

alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál
a tárgyhavi bevétel 25%-a.*
125

magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

10032000-06056229

10032000-06056236

Teljes befizetett összeg

Nem elszámolható

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

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

KATA-S VÁLLALKOZÓ
Fõfoglalkozású
Tételes összegek
Adónem kód
Költségvetési számla
elnevezése
Költségvetési számla száma

50 000 Ft/hó
288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
10032000-01076349

Munkaviszony
vagy nyugdíj melletti

KATA PLUSZ*

25 000 Ft/hó

75 000 Ft/hó

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
10032000-01076349

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
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.
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Fõpolgármesteri
Szolgáltatások:
Hivatal
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá.
Adó Fõosztály
Ügyfélszolgálati Iroda • Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szabályaiBudapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.
Tel.: 411-7000
(központi szám)

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele.
• Folyószámla-kivonatok igénylése.
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése.
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!
• Iparûzési adó fizetési számlaszám: 11784009-15490012-03540000

Központi
Okmányiroda

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

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

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 átvételével kapcsolatban hétfõtõl-péntekig 9.00-13.00 között
06-70-390-3276

BTI

TAXICENTRUM
1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Fõvárosi
taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

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 „Személytaxivezetõi szakvizsga igazolvány”, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll
fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.
• a fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megjelenés, az elõírt tartozékok megléte (POS terminál, szabadjelzõ), mûszaki megfelelõség

Szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–

18.00
16.30
18.00
16.30
14.00

A „nullás“ igazolás iránti
kérelem január elsejétõl
illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–14.00
08.00–14.00

Ügyfélfogadási idõ
H–CS: 08.00–16.00,
P: 08.00–13.30
A taxi elõzetes megfelelõségi
vizsgálatra és taxiállomás-használati megállapodás megkötésének ügyintézésére a
taxivizsga.budapestkozut.hu
címen foglalható idõpont. Idõpont foglalásra az érvényes taxiállomás-használati megállapodással rendelkezõ ügyfelek jogosultak a lejárat elõtt maximum 30 nappal.

Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
10.00–16.00
Pénteken 10.00–14.00

Nyitva tartás:
Hétfõn és szerdán
08.00–15.00
Kedden és csütörtökön
08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

ujtaxi.qxd
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Pest megyei
taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239
(06-1) 460-2249

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

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

Fõvárosi
Önkormányzat
Rendészeti
Igazgatóság

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

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

T

Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
07.30-15.30
Pénteken
07.30-12.30

Ügyfélfogadás:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Kamarai hozzájárulás befizetése:

9.00 - 15.00
9.00 - 13.00
9.00 - 15.00
9.00 - 13.00
9.00 - 12.00

XI. Dö

!
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Ügyfélfogadás:

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

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések
Hétfõtõl péntekig

• drosztfoglalók
• civil autók
• egyéb problémák

06.00-20.00

(06-1) 301-7571

NAV
Nemzeti Adóés Vámhivatal
Központi
ügyfélszolgálatok
és fõvárosi
kirendeltségek

NAV
Nemzeti Adóés Vámhivatal
Pest megyei központi
ügyfélszolgálat
és kirendeltségek

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
1144 Budapest, Fogarasi út 3.
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35.

Ügyfélfogadás:
06-1-427-3200
06-1-467-7100
06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
1051 Budapest, Nádor u. 19.
1073 Budapest, Kertész u. 35.
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.
1173 Budapest, Pesti út 27.
1181 Budapest, Üllõi út 453.
1221 Budapest, Kosuth L. u. 25-29.

06-1-390-4290
06-1-368-2527
06-1-302-7913
06-1-431-9933
06-1-417-0961
06-1-256-2304
06-1-290-9730
06-1-229-3870

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15.

06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24.
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74.
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9.
2370 Dabas, Szent István út 79.
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52.
2700 Cegléd, Dugonics u. 4.
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16.

06-23-362-916
06-28-420-801
06-24-485-416
06-24-442-051
06-29-360-050
06-27-316-935
06-53-500-193
06-29-444-541

Hétfõ:

8.15–18.00

Kedd:

8.15–11.30

Szerda:

8.15–18.00

Csütörtök: 8.15–11.30
Péntek:

!
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XIV. F

8.15–11.30

X
se

Ügyfélfogadás:
Hétfõ:

8.15–17.30

Kedd:

8.15–12.00

Szerda:

8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00
Péntek: Szünnap

!

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

XI. Döbrentei tér

!

Jelzőlámpákkal védett villamosmegállót alakítottak ki – nagyon helyesen – a Rudas fürdő közelében. Azonban hónapok óta nem
működnek a jelzőlámpák, kérjük őket beüzemelni.
• A Döbrentei téri villamos-megállóhely jelzőlámpáját kísérleti jelleggel működtetjük villogó üzemmódban, mivel a villamos-megállóhely
utasforgalma csekély és a gyalogosoknak csak 1-1 sávon kell keresztezniük a gyalogátkelőhelyeknél, ami biztonságosan és gyorsan
megoldható. Tapasztalataink szerint a sárga villogó üzemmód jelenleg optimálisnak mondható mind a közúti forgalom, mind a közösségi közlekedési járművek, mind a gyalogosok szempontjából.

• A gallyazásra a szükséges intézkedéseket
megtettük.

V. Szent István tér 16.

!

Négy jelzőtábla van egyetlen oszlopon az
engedélyezett három helyett. Kérjük az egyiket leszerelni.

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

V. Szent István tér: Nem lehet
négy jelzőtábla egy oszlopon

VIII. Tömő utca 64.
VIII. Tömő utca: Parkolóhely, ahol tilos megállni

• Mind a négy táblát itt kell kihelyezni. Ebben a szép környezetben
nem tartjuk indokoltnak újabb oszlop kihelyezését.

VI. Hunyadi tér 12.
VI. Hunyadi tér: Hiába
festették fel a parkolóhelyet, nem lehet használni a jelzőtáblától

!

Taxis kolléga vette észre az ellentmondást. A jelzőtábla szerint
szabad a parkolás, mert ott egy „PARKOLÓHELY” jelzőtábla.
Ugyanakkor az útburkolati jelek szerint tilos a megállás! Most akkor
szabad megállni vagy nem?
• A várakozási rend egyértelművé tétele érdekében a szegélyeken
lévő felfestéseknek megfelelően a várakozási rendet jelző tábla helyett egy „megállni tilos” jelzőtábla elhelyezésére intézkedtünk.

XIV. Fogarasi út – Bíbor utca sarok
XIV. Fogarasi út: Semmit
sem látni a lámpából

!

Parkolóhelyet festettek fel a járdára, de azt nem lehet használni,
egy ott lévő jelzőtáblaoszlop miatt. Kérjük a jelzőtáblaoszlopot áthelyezni.
• A burkolati jelet az önkormányzati cég létesítette. Felkértük a jelzőtábla áthelyezésére.

Margithíd

!

Semmit
sem látni a forgalomirányító jelzőlámpából a növényzettől. Kérjük
a növényzetet eltávolítani.

!

Semmi sem tiltja a Margithídról a jobbrafordulást a Margitsziget
felé. Ha a jármű már befordult, ott a tilalmi tábla, de azt nem látni
a személygépkocsikból. Kérünk egy „Kötelező haladási irány egyenesen, kivéve BKK és kerékpár” jelzőtáblát kihelyezni.

ujtaxi.qxd
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Margithíd: Semmi sem tiltja a jobbkanyart, pedig ezt nem mindenkinek lehet

!

Értelmetlennek tűnik a megállási tilalom, hiszen itt parkolhatnának járművek. Kérjük a tilalmi jelzőtáblát előbbre helyezni a következő oszlopra.
• A jelzett helyen BUBI állomás létesült, a „megállni tilos” jelzőtábla terv szerint került kihelyezésre.

XII. Muskátli utca 12.
XII. Muskátli utca: Itt is balesetveszélyes a fekvőrendőr

• Jelenleg ideiglenes forgalmi rend van érvényben. A margitszigeti
ágon egy „zsákutca” táblát lenne indokolt kihelyezni, ezért a kivitelezőt felkértük a jelzőtábla kihelyezésére.

IX. Tűzoltó utca 29.
IX. Tűzoltó utca:
Ilyen táblakombináció nincs a
KRESZ-ben

!A terület az önkormányzat hatásköréhez tartozik. Javasoljuk a PolNagyon rosszul alakítottak ki itt egy „fekvőrendőrt”, törvényszerűen leér minden jármű alja. Kérjük a „fekvőrendőrt” átépíteni.

•
gármesteri Hivatal megkeresését.

II. Margit körút 2.

!

Éppen egy éve ígérték meg, hogy lecserélik a „Megállni tilos” jelzőtáblát egy „Várakozni tilos” jelzőtáblára. Miután nem tették meg,
ismét kérjük a jelzőtábla cserét.
• A forgalmi rend módosítási javaslatunkat kezelői hozzájárulásra továbbítottuk.

II. Csalogány utca 13.
I. Csalogány utca: Feleslegesnek tűnő megállási tilalom

II. Margit krt.: Semmit sem látni a
gyalogátkelőhely felfestéséből

!Várhatóan tavasszal a Margit körút érintett szakaszán útfelújítás
Semmit sem látni a „Gyalogátkelőhely”útburkolati jelből. Kérjük
az útburkolati jeleket pótolni.

•
lesz, mely a közbeszerzés miatt csúszott. Ha valami oknál fogva mégsem lesz felújítás, akkor a fenntartási program keretében felújítjuk a
jeleket.

Adott neki egy esélyt
A férj egyik éjszaka késõn, kapatosan megy haza.
– Tudod hol voltam eddig, szívem? – kérdi a villámló
szemû feleségét.
– Hát persze! – feleli az asszony. – De halljuk a te verziódat.
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II. Tölgyfa utca

hatnákövet-

!

Rendszeresen felszaladnak itt a járművek a járdára az éles balkanyarban. Jó lenne vaskorlátot felszerelni a benzinkút védelme érdekében.
• A parkolásgátló oszlopok üzemeltetése a benzinkút hatáskörébe tartozik.

zőtáb-

szerű.
a Pol-

Kérjük

lújítás
mégítjuk a

.
mló

ver-

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
II. Tölgyfa utca: Rossz belegondolni abba, mi lesz, ha a járművek a benzinkútba csapódnak

BTI hírek
Irodánkban ez évben is vállaljuk az adóbevallások kitöltését és elektronikus továbbítását azok számára is, akik
nem a BTI ügyfelei.
A bevallások elkészítéséhez a következő adatokra
lesz szükség:
• Személyes adatok
• Éves bevétel négy negyedéves bontásban (katásoknak egyösszegben)
• Befizetett adóelőlegek (vagy saját ügyfélkapuhozzáférés, hogy megnézhessük)
• Táppénz, és egyéb jövedelem összege a munkáltatók, kifizetők igazolása alapján (január 31-ig
küldik meg)
• Főállású munkahely jövedelemigazolása másodosoknál (szintén január 31-ig kapják meg)
• Tételes adózóknál a költségek negyedéves bontásban, külön véve az anyagköltséget, az egyéb
költségeket és a kivett vállalkozói jövedelmet
• Áthozott veszteség összege tételes adózóknál
(vagy az előző évi adóbevallás, ill. ügyfélkapu
hozzáférés)
• Ingatlaneladás esetén az ezzel kapcsolatos adatok
• Adókedvezmények igazolása (családi kedvezmény már egy gyermek után is jár!)
• Családi kedvezmény megosztása esetén házastárs adatai, ill. munkáltatói igazolása is
Fentiek mellett szükséges minden olyan igazolás,
amely az egyéb – nem a vállalkozáshoz köthető – bevételekről és jövedelmekről (lakáskiadás, osztalékkifizetés, egyedi szerződés alapján fizetett összegek
stb), valamint az igénybe vehető kedvezményekről szól.
Sokan nem tudják, hogy krónikus betegségeknél bizonyos esetekben adójóváírás jár (pl. cukorbetegség, laktózintolerancia stb.) Orvosi igazolás megléte szükséges!
A bevallások korrekt elkészítése időigényes folyamat, célszerű ezért – ha már minden adat rendelkezésre áll – minél hamarabb felkeresni irodánkat. Az egyéni
vállalkozói adóbevallás határideje február 25-e. Idén ez
szombatra esik, tehát 27-én, hétfőn még nem késő beküldeni. Persze azért ne hagyjuk az utolsó pillanatra…

Szakmai lapunk internetes kiadásában – taxisokvilaga.hu –
részletesen olvashattok arról, hogy a közlekedésszervezők a
taxisok és a rendőrség kérésére milyen intézkedéseket tettek
a III. kerületi Flórián téren rendszeresen történő balesetek
megelőzése érdekében.

Ki mehet nyugdíjba
2017-ben?
Még 2009-ben törvény született arról, hogy az öregségi nyugdíj korhatár a 62. életévről – az 1952-es születési évjárattal
kezdődően az 1957-es korosztállyal végződve – fokozatosan
a 65. életévre emelkedik. E szabály alapján nézzük, hogy kik
mehetnek nyugdíjba 2017-ben.
Az egyes születési évjáratok szerinti öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a következő:
- az 1952. január 1-je előtt születetteknél a betöltött 62. életév,
- az 1952-ben születetteknél a 62. életév betöltését követő 183. nap,
- az 1953-ban születetteknél a betöltött 63. életév,
- az 1954-ben születetteknél a 63. életév betöltését követő 183. nap,
- az 1955-ben születetteknél a betöltött 64. életév,
- az 1956-ban születetteknél a 64. életév betöltését követő 183. nap,
- az 1957-ben vagy azt követően születetteknél a betöltött 65. életév.
2012. január 1-jétől a megszűntek azok az öregségi típusú nyugdíjak, amelyeket különböző korhatárkedvezményekkel lehetett igénybe
venni.
Az említett időponttól a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben saját jogú nyugellátásnak már csak a következő ellátások minősülnek:
• Öregségi teljes nyugdíj (legalább 20 év szolgálati idő után)
• Öregségi résznyugdíj (legalább 15, legfeljebb 19 év szolgálati idő
után)
• Nők életkortól független nyugdíja (legalább 40 év jogosultsági idő
után)
Fentiek alapján 2017. évben öregségi nyugdíjba mehetnek:
• 1954 első félévében születettek, legalább 15, illetve 20 év
szolgálati idővel
• Nők életkortól függetlenül, legalább 40 év jogosultsági idővel

Érdekes indok
Egy feleség mondja a barátnõjének:
– A férjem egy komplett idióta. Lassan már ránézni sem tudok!
– Akkor miért nem válsz el tõle?
– 25 évig elviseltem, most már nem akarom, hogy boldog
legyen!
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Nem kell berendelni a taxist
A taxitársaságok igyekeztek, és igyekeznek a korábban megszerzett ISO minősítést megtartani. Ez érthető. Ám több helyen
az ISO minősítésre hivatkozva minden (!) esetben berendelik a
taxist egy bejelentés, utaspanasz, közlekedési résztvevő bejelentését követően. Az indoklás szerint:
„ISO előírás, hogy minden panaszt ki kell vizsgálni, az érintett
taxist meg kell hallgatni és a vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvet alá kell íratni a taxissal és a vizsgálat
eredményéről a bejelentőt értesíteni kell.”
Csak hogy az ISO előírás nem tartalmaz ilyen egyértelmű követelményt, mindig rábízza az érintett cégre, vállalatra hogyan
vizsgálja ki az esetet. Egy a lényeg:
„Az ISO minősítés feltétele, hogy minden panaszt ki kell vizsgálni és a bejelentőt értesíteni kell a vizsgálat eredményéről.”
Tehát egyetlen bejelentés sem kerülhet intézkedés nélkül papírkosárba, de szó sincs személyes meghallgatásról. Például ha
egy húsipari cég megszerzi az ISO minősítést, akkor neki is
minden esetben ki kell vizsgálni a lakossági bejelentéseket és a
vizsgálat után értesíteni kell a bejelentőt. Vagyis, konkrétabban:
Mari néni panaszt tesz Újfehértón a húsipari vállalat központjában, hogy csontokat talált a párizsiban. Ekkor nem rendelik be
Porcsalmáról Pista bácsit a kuter gép kezelőjét, hogy magyarázza el mit tett a masszába. Elegendő elővenni az aznapi termelé-

Tizenegy migránst csempésztek a taxisok

Több év börtönre számíthatnak
Vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség minősített
embercsempészés miatt
három budapesti taxisofőr és egy pakisztáni férfi ellen, akik 11 migránst
akartak Madarasról Budapestre vinni – közölte
a Bács-Kiskun Megyei
Főügyészség.

A vádhatóság tájékoztatása
szerint a pakisztáni férfi még
2016. július 17-én este Budapesten bízta meg a három taxist, hogy vigyenek el tizenegy
– a szerb-magyar határt illegálisan átlépő – afgánt Madaras
külterületéről Budapestre.
A sofőrök másnap hajnalban vették fel a pakisztáni férfi
útmutatásai alapján és vezetésével az Ausztriába, Franciaor-

szágba és Olaszországba készülő migránsokat, de nem jutottak messzire, mert Bácsbokod külterületén a bajai
rendőrök igazoltatták és elfogták őket.
A vádlottak közül a pakisztáni férfit előzetes letartóztatásba helyezték, míg három bűntársa szabadlábon várja a tárgyalást.
A járási ügyészség több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészéssel
vádolja őket, és végrehajtandó
börtön kiszabását kérte, továbbá indítványozta a pakisztáni
embercsempész kiutasítását
az országból. Az ügyben a Bajai Járásbíróság hoz majd döntést – várhatóan – 2017 első
félévében.
k.z.t.

K AT A é s t á p p é n z
A KATA-adózás egyik hátrányaként szokás emlegetni, hogy egy
esetleges betegségnél a táppénz összege elég alacsony, annak alapja alig több mint 80 ezer forint (egy nem katás főállású
vállalkozónál ez az alap 2016-ban 166.500 Ft, 2017-ben
191.250 Ft).
Az idén valamelyest javult a helyzet: a havi 50 ezer forint főállású KATA-adó megfizetésekor a tavalyi 81.300 forintról 90
ezer forintra nő a pénzbeni társadalombiztosítási ellátás, vagyis
a táppénz alapja.

si jelentéseket, mit tettek a keverékbe. Aztán meg kell nézni az
eltett mintákat. Ez után értesítik a Mari nénit, hogy bocsánat, hiba történt, vagy közlik vele, félreértés van, abban a párizsiban
nem lehetett csont.
Hasonló a helyzet a taxis témában. Ha jön egy bejelentés,
egy telefon, egy levél, akkor az illetékes eldönti, hogy elegendő-e telefonon beszélni a taxissal, az ügy tisztázása érdekében,
vagy tényleg be kell rendelni elbeszélgetésre. Például betelefonál a Gizi néni, hogy majdnem megfagyott a taxiban, vagy éppen ellenkezőleg. Ez esetben fel kell hívni a taxist telefonon,
majd telefonálni kell a Gizi néninek, hogy elbeszélgettek a taxissal. Kész, le lehet zárni az ügyet, és nem kell berendelni a taxist
a taxitársasághoz.
Ugyanakkor, amennyiben jön egy bejelentés arról, hogy a taxis nem kapcsolt órát és kétszeres viteldíjat kért. Ilyenkor már
nincs pardon, ez komoly dolog, ekkor már be kell rendelni a taxist! Ez nem játék! Ilyenkor valóban kell a személyes elbeszélgetés!
De, és ez a lényeg, nem kell minden bejelentés után berendelni a taxist! Előbb mérlegelni kell, hátha van mód például a telefonos érdeklődésre. Az előírások lehetővé teszik a kivizsgálás
más módját is, mint a berendelést…
Ferenczy P. Károly

Ezredszer is megígérték…
Pontosan húsz éve ígérik és minden halálos baleset
után meg is erősítik, hogy elbontják a korlátokat a
repülőtéri gyorsforgalmi út mellől. Már indokolni sem
kell a kérésünket, annyiszor írtuk le. A legutóbbi halálos balesetnél ismételten kértem a korlátok elbontását. A következőnél is megteszem…
Az illetékes közlekedésszervező válaszát elolvashatjátok szakmai lapunk internetes kiadásában, a taxisokvilaga.hu oldalon
Juhász Péter

Tisztelt kollégák!
Naptárunk ismét ugrott egyet előre, s már január derekán járunk. Az év végi halászlé-cunami, bejgli-hegyek, sült malacok és
virsli-kilométerek lassan már a feledés homályába merülnek, a
csapató pálinkával s a hígító sörökkel egyetemben. Már új kihívások előtt állunk a konyhában, s jómagam nem rettenek el a
feladattól, úgymond vállalom a kihívást. (Már hogy szólt az aszszony: – Gyere ki, főzz valamit!)
Nos, készítettem előételként tojáskrémmel töltött paradicsomot. Gyors, nem nehéz, de finom.
Megfőztem hat tojást, majd tojásszeletelővel aprítottam, tálba
dobtam, sóztam, borsoztam.
Jelzem, a további anyagmennyiségek ízlés szerint értendők,
adtam hozzá mustárt, tejfölt, majonézt, apróra vágott újhagymát (lehet póréhagyma is). Az egészet jól eldolgoztam, krémesre kevertem, majd a paradicsomokat mintegy lefejeztem,
belsejüket kikapartam, s beletöltöttem a tojáskrémet. Tányéron némi díszítéssel szervíroztam. Adhatunk hozzá pirítóst, valamint kenhetjük is pirítósra a krémet, s szórhatunk reá frissen
vágott petrezselyemzöldet. A januári disznóvágások idején
süthetünk valami komolyabbat is. Például hurkát, kolbászt, pe-
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Közepesen forró sütőbe tegyük

Tálalva a disznóságok

csenyét. Fogunk pár szál véres-májas hurkát, valamint sütni való kolbászt és néhány szelet tarját, amit
tepsibe rakunk, a cikkekre szelt burgonya tetejére,
dobhatunk mellé hagymát, esetleg gombadarabokat,
megfűszerezzük ízlés szerint, kis sört öntünk alá, s
mehet a sütőbe. S nehogy elfeledjem, dobhatunk rá
szalonnacsíkokat is. A hurkát feltétlen szurkáljuk
meg, nehogy idő előtt kirepedjen! Imígyen előkészítve vessük a sütőbe, s közepes lángon süssük meg,
ízlésünk szerinti ropogós pirosra. Tálaljuk friss kenyérrel, többféle savanyúsággal, vagy akár vitamindús savanyú káposztával.
Az új évben is kívánok hozzá fakanalas jó étvágyat:
Soós István City 22

Tojáskrémmel töltött paradicsom

ujtax
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*Minden új kolléga, (aki 2016. január 1. óta nem volt a Főtaxi állományában), de 2016. december 10. és 2017. március 31. között csatlakozik a Főtaxihoz,
valamint bemutatja az online pénztárgép megvásárlását igazoló számlát, az állami támogatáson felül egy összegű, vissza nem térítendő támogatást kap
a Főtaxitól, maximum bruttó 85.000 Ft összeghatárig, abban az esetben, ha a Főtaxi állományában marad 18 hónapig. A támogatás az első 100 belépőre
vonatkozik; és kizárólag a Cashcube Mini+GPS (eng.sz.: A193), valamint a Fiscat Ipalm+GPS (eng.sz.: A195) pénztárgépekre érvényes. Minden meglévő kolléga,
az állami támogatáson felül bruttó 50.000 Ft visszatérítendő tagdíjfizetési kedvezményt kap a Főtaxitól, ha bemutatja az online pénztárgép beszerzését
igazoló számlát, abban az esetben, ha a Főtaxi állományában marad 2018. december 31-ig. A tagdíjfizetési kedvezmény visszatérítendő. 2017. november
végéig kell visszafizetni egyenlő részletekben a Főtaxi részére. Mind a támogatás, mind a tagdíjfizetési kedvezmény további feltételekhez kötött, a
részletekről érdeklődjön a Főtaxinál vagy a weboldal-on!
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. Mikor tekinthető a jármű egy helyben
tartózkodása várakozásnak?
a) Ha a be- és kiszállás vagy a folyamatos felés lerakás ideje meghaladja az 5 percet.
b) Ha a jármű a megállásnál hosszabb ideig
tartózkodik egy helyben.
c) A járműnek minden olyan megállítása, ami a
vezető elhatározásából történik.
2. Elhaladhat-e a trolibusz a mellette lassan haladó (araszoló) járműsor mellett?

a) Igen, ha meggyőződött arról, hogy a zebrán
nincs olyan gyalogosok, akinek az elsőbbségét sérti.
b) Legfeljebb akkor, ha sebessége nem több
mint 30 km/h.
c) Nem, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és
közvetlenül a zebra előtt másik jármű mellett tilos elhaladni.
3. Hol kell haladnia, ha a taxija műszaki
meghibásodása miatt nem tud lépést
tartani a többi járművel?
a) Szorosan az úttest jobb széléhez húzódva.
b) A menetirány szerinti jobb oldalon jobbra
tartva.
c) A leállósávon, illetőleg az útpadkán.
4. Hol érvényes a megállási tilalom, ha a táblát csak
az út bal szélén helyezték
el?
a) Ilyen esetben is az út jobb
oldalán.
b) Csak az út bal oldalán.
c) Az út jobb és bal oldalán egyaránt
5. Gyalogosok zárt csoportjának kell-e
tekinteni az úttesten közlekedő gyermekeket?

a) Igen, mert felnőtt vezeti őket, aki gondoskodik az ilyen esetben érvényes szabályok megtartásáról.
b) Csak akkor, ha a csoport lakott területen kívüli út úttestén közlekedik.
c) Nem, a gyalogosok zárt csoportjának ismérvei nem az résztvevők életkorától függ.
6. Taxijával akkor hajthat a villamospályára, ha a villamosforgalmat….
a) nem zavarja.
b) nem akadályozza, legfeljebb kismértékben
zavarja.
c) nem veszélyezteti, legfeljebb kismértékben
akadályozza.
7. Behajthat-e taxijával, a
táblakombinációval megjelölt útra?
a) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakban és legfeljebb 10 km/h sebességgel,
a gyalogosok veszélyeztetése
nélkül.
b) Csak célforgalomban a kiegészítő táblán
megjelölt időszakon kívül és legfeljebb 20
km/h sebességgel, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül.
c) Nem.
8. Az alábbiak közül hol és milyen járművet tilos a taxival kikerülnie?
a) Az útkereszteződésben álló járművet.
b) A megkülönböztető fényjelzést használó
rendőrautót, amikor a jármű mellett a rendőrök
hatósági ellenőrzést végeznek.
c) A villamost, ha olyan megállóban áll, ahol az
utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg
az úttestre történik.
9. Mit jelez a tábla?
a) Bukkanót.
b) Nyomvályús utat.
c) Egyenetlen úttestet.
10. Szabálysértést követ-e el az autóvezető, amikor úgy vesz részt a közúti forgalomban, hogy a járműve egyik hátsó ajtaját nyitva hagyja?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a nyitott ajtó a gépkocsi hátoldalától több mint 40 cm-re nyúlik túl.
c) Csak akkor, ha a nyitva hagyott ajtót az elmozdulás ellen biztonságosan nem rögzítette.
11. Jelezheti-e hangjelzéssel az előzési
szándékát?
a) Igen.
b) Csak lakott területen kívül.
c) Nem.
12. Köteles-e megállni a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt a fehér autó?

a) Igen.
b) Nem.
13. Jobbra bekanyarodás előtt az úttest
jobb szélén lévő kerékpársávra kell besorolni?
a) Igen – a kerékpárforgalom akadályozása
nélkül –, ez mindig kötelező.
b) Legfeljebb akkor, ha az útburkolati jel a besorolást – a kerékpárforgalom akadályozása
nélkül – lehetővé teszi.
c) Nem.
14. Van-e valamilyen teendője, ha
taxija műszerfalán ezt a piktogram képet látja?
a) Ellenőriznie kell
az ajtókat és a nyitva lévőt, illetve roszszul záródót be kell
csukni.
b) Csak akkor, ha a járművet őrizetlenül akarja
hagyni.
c) Nincs, az elindulást követően majd automatikusan kialszik a fény.
Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 38. oldalon találhatók.
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Igényelt már CNG
Kedvezménykártyát?

CNG KEDVEZMÉNYEK
24
24

A BGW PLUSZ Program keretében 300.000 Ft
összeghatárig kedvezményt biztosítunk, azon
ügyfelek számára, akik 2016.12.08 és 2017.12.31
közötti időszakban
új vagy
használt 1.
CNG
megAthéni
útinapló
rész
hajtású gépjárművet vásárolnak és azt első alkalommal helyezik forgalomba az adott időszakban, illetve azoknak akik átalakítják autóikat CNG
meghajtásúra.
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Együtt ünnepelt a F őt axi
Aa taxizásról
és
Danubius Ho t els Gr oup

Spóroljon
300.000 Ft-ot
tankoláskor!

2 évig

CNG

hogy New York,
vagy
épbiztosítva,
a vendégekkel
együtt
szurkolFt/kg
pen Budapest
utcaképét
állandó
kedvezmény
ták
végig
az
FTC-Csákvár
mérkőzést.
LOYALT
CNG árából!
Y
meghatározzák
a sárga
taKEDVEZM
A aremek
helyszínhez
nagyszerű
hangu002458-2 ÉNYKÁRTYA
xik, ugyanez
az athéni
utca016
lat párosult,
amit jellemző
csak fokoztak
a felszolképre is. Az összes taxi – egy-két kigált ínyencségek.
– sárga.
más
A vétellel
kellemes
partit Igaz,
végülegya kicsit
házigazda
árnyalatban.
Egész
pontosan a citFTC 5-0-ás
győzelme
zárta.
romsárga
kivételével a sárga minden
Nekik
is gratulálunk!
árnyalatával találkozhat az idelátogaRegisztráljon
tó turista. Érdekesség, hogy csak liA gépjármű tulajdonosa a BGW Plusz kártya kézmuzin
autók vannak, egyetlen koma BGW
PLUSZ
hezvételétől számított első évben 30%, második
bit, vagy egyterűt sem láttam.
Programba!
A legtöbb taxi – meglepő módon
évben pedig 20% kedvezményt kap a CNG kiske– Skoda volt, utána következtek a
reskedelmi árából minden egyes tankolása után.
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigleA tankolásokra a maximálisan felhasználható
nesen javított taxi. „Öregecskék”
kedvezmény összértéke 300.000 Ft.
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
A Groupama Aréna Sky Boxában, vendégeit hivatalos partNem lehet mindenhol bankkártyáexkluzív
látta vendégül a Főtaxi nerként a Főtaxi szállítja.
tankoljon
Alakítsa
át partin Vásároljon
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyérAz esemény megüna Danubius szállodalánc front office
kedvezményesen!
telműen jelzik. Az öltözködés nem
Athén utcaképéhez hozzátartoznak a sárga taxik
autóját
új/használt
neplésére a Főtaxi rendmanagereit és családtagjait.
egységes, kivételt képezhagyó
és
igen
előkelő
CNG-re!
CNG-autót!
CNG
A Danubius Hotels Group és a Főtaxi Zrt. helyszínként a Groupaközelmúltban megkötött megállapodása ma Arénát választotta,
Ha szabad a taxi, a felirat
értelmében, mostantól a csoport érdekelt- ahol a VIP páholyból, kivilágít a szélvédő mögött
További információ:
www.bgw.hu
ségeibe tartozó
12 budapesti szálloda fogástalan vendéglátást
PARTNE

Jelen hirdetésünk nem minősül ajánlatnak, bővebb információért és a pontos részvételi feltételekért, kérjük tekintse át a BGW Plusz Kártya Program Általános
Részvételi Feltételeit (ÁRF), mely tartalmazza a BGW Plusz Kártya használatára vonatkozó szabályokat is, vagy forduljon kérdéseivel közvetlenül BGW-hez a
következő elérhetőségen: ugyfelszolgalat@bgw.hu.

A 140 éve született cégalapító
Idősz er ű k atás kér dések

bemutatását. Mindazonáltal javasoljuk e számlák megőrzését is,
Szunomár Tibor,
mertaegy vállalkozás működésében az az életszerű, hogy kiadásai
Főtaxi vezérigazgatója
is vannak. Nem utolsó szempont az sem, hogy egy súlyosabb adókoszorút helyez
el az
szabálysértésnél
(nyugtaadás elmulasztása stb.) a hatóság „mellékA KATA kedvezményesen adózó bevételi összeghatárának
alapító emléktábláján
büntetésként” elvonja a kedvezményes adózás lehetőségét, és tétemegduplázása sokak érdeklődését felkeltette ezen adónem
les adózásra utasítja a vállalkozót. Akár az adóévre visszamenőlegeiránt. A témában szerkesztőségünkbe érkező kérdésekből
sen is. Ebben az esetben pedig hasznos, ha a költségszámlák renaz alábbiakban szemezgetünk:
delkezésre állnak.

Katás vállalkozóknál a NAV kérhet-e költségszámlákat egy
Aegina szigetén
esetleges ellenőrzés
során? minden taxi ezüst színű
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló
2012. taxiállomás
évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) alapján a
Egy
athéni
kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít
Haltenberger
minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a
Samu,
azellenőrzéséhez
alapító
teljesítés
szükséges. A bevételi nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:
• sorszám;
• a bizonylat sorszáma;
• a bevétel összege;
• a bevétel megszerzésének időpontja.

A katás egyéni vállalkozóknál gondot okozhat-e, ha nem használ Athéni
vállalkozói
bankszámlát?
kollégánk
szakmai lapunkat tanulmányozza
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint a
belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett magánszemélynek – ideértve az egyéni vállalkozót is –
legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.
A fentiek alapján tehát az áfafizetésre nem kötelezett egyéni
vállalkozó nem köteles pénzforgalmi számlát fenntartani, tevékenységét a saját magán bankszámlája révén is folytathatja.
Amennyiben a kisadózó vállalkozás megfizeti a tételes adó összegét, illetőleg bevételeiről a Katv. szerinti bevételi nyilvántartást vezet, akkor ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és
így a kisadózói tevékenységből befolyó bevétele felett szabadon
rendelkezhet.

A katás vállalkozó 12 millió forintig áfamentes?
A Katv. 12. § (3a) bekezdése szerint a bevételi nyilvántartás vezetésével összefüggő kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a
Nem. Az általános forgalmi adó alanyi mentes határa generálisan
vállalkozás
kiállított
nyugtákat, Samu,
számlákat
teljes automobilizmus
alkalmazandó
minden adózási formára, így a katára is. 2017. évben
1875.kisadózó
február 20-án,
140 az
éveáltala
született
Haltenberger
a magyar
vezérmegőrzi,
és e egyik
dokumentumokból
bevétel megszerzésének ez az alanyi mentes határ nyolcmillió forint. A kisadózó vállalkozó
alakja,körűen
a Szürketaxi
Vállalat
alapítója, majda vezérigazgatója.
időpontja
hitelesen
megállapítható.
nyolcmillió
forintig áfamentesen, e felett – egészen 12 millió forinA jeles
évforduló
alkalmából
a Főtaxi Kerepesi úti székházánál található
emlékművét
A fentieket
a kisadózók
csak bevételi
nyilvántartás
vetig – áfakoszorúzta
fizetése mellett gyakorolhatja tevékenységét. Fontos megKirschner
Béla, az értelmezve
alapító unokája
és Szunomár
Tibor, Főtaxi
Zrt. vezérigazgatója
jegyezni, hogy amennyiben
egy vállalkozás
bekerült
Tankolnak
egy taxit
a az áfa-körbe, a
meg. zetésére kötelezettek, amelyhez kapcsolódóan az általuk kiállított
megőrizniük
és bemutatniuk.
adóhatókövetkező
két adóévben
már bevételi
függetlenül áfa-köteKerepesi
útihatártól
garázsban
Az nyugtákat,
1913-ban számlákat
alapított kell
(korábban
Budapesti
AutomobilAz Közlekedési
Rt., Autótaxi
Rt,
a katás
ság amajd
kisadózó
kapcsán
nem
kérheti
a költségszámlák
MOGÜRT,
Autóellenőrzése
Nemzeti Vállalat)
Főtaxi
Zrt.
több mint
100 eseménydúsles
évelesz,
alattez
még
a vi- vállalkozásokra is vonatkozik!
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Pénztárgép, vagy mindenkinek számla?

Tényleg be vagyunk csapva?

RASE hirdetes_2015_februar_210x151_vegleges
2015. febru

r 9. 10:05:30

Több kollégától szemrehányást kaptunk, mert szerintük nem tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy voltaképpen nem is kellene pénztárgépet vásárolniuk a taxisoknak. Elég, ha minden utasnak számlát
adnak. Be vagyunk csapva! – mondták dühösen (igazából nem ezt,
hanem az „át vagyunk b..va” kifejezést használták…).
A Taxisok Világa decemberi száma részletesen foglalkozott ezzel
a kérdéssel. Megerősítve az abban elhangzott véleményünket, ma
is úgy tartjuk, hogy a taxiszolgáltatásban életszerűtlen és lehetetlen, hogy minden utasnak számlát adjunk. Elég, ha csak egyetlen
egy olyan kliensünk van, aki nem mondja meg, hogy hívják és hol
lakik. De nem csak egy lesz…
Fentiek alól kivétel azoknak a kollégáknak a helyzete, akik szerződéses alapon egy cégnek dolgoznak, havi számlázást végeznek és
mellette egyetlenegy lakossági fuvart sem teljesítenek. Ők már
szinte nem is taxisok, hanem vállalati sofőrök…

Tekintsük át az alapokat: a nyugta és a számla
Első tényként azt érdemes tisztázni, hogy minden egyes fuvarról nyugtát vagy számlát kell kiállítani. Az aktuális jogszabályok alapján a legtöbb vállalkozás (gyakorlatilag majdnem mindenki, aki magánszemélyeknek is árusít, szolgáltat) csak pénztárgéppel tehet
eleget a nyugtaadási kötelezettségének.
Ezzel szemben a számla kiállítása történhet kézi számlatömbbel
vagy a taxitársaság által használt számlázó programmal is.
A fentiekből egyenesen következne, hogy amennyiben a vállalkozó számlát állít ki a fuvardíjról, úgy arról nyugtát már nem kell
kiállítani, hiszen az eladásról vagy nyugtát vagy számlát kell készíteni. A számla kiállításával tehát elkerülhető a nyugta kiállítá-

sa, és mivel nem kell nyugtát adni, így online pénztárgépet sem
kellene használni.
A fenti elmélet tökéletesen megállja a helyét
és 100%-ig legális, a
NAV által is elfogadott
megoldás. Na de akkor miért nem ezt a
megoldást választja
mindenki?
Nagyon fontos annak ismerete, hogy a
számla kötelező tartalmi elemei közé tartozik a vevő pontos
nevének és címének
feltüntetése. Vagyis
számlát csak ennek ismeretében állíthat ki a
fuvarozó, mert ha kitalált adatokat ír rá (pl.
Gipsz Jakab, Gázszag
u. 8.), akkor az fiktív
számlának minősül és
komoly büntetést vonhat
maga után. Utasunk
azonban nem kötelezhető rá, hogy min-
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denáron megmondja nevét és címét, így a taxis csak akkor tud
részére számlát kiállítani, ha ezeket az adatokat önként megadja.
Amennyiben a kliens erre nem hajlandó (miért is lenne?), akkor a
taxis vállalkozó csak két dolgot tud tenni: nem szolgálja ki, így
elveszít egy fuvart, vagy nyugtát állít ki, de ahhoz meg már
kötelezően online pénztárgép kell.
Mindezekből világosan adódik, hogy a gyakorlatban csak olyan
vállalkozók, cégek tudják sikerrel kikerülni az online pénztárgép
alkalmazását, ahol a vevők neve és címe a szolgáltatás nyújtásakor
már eleve rendelkezésre áll vagy ezeket az adatokat önként megadják. Lássuk be: a taxiszolgáltatás nem ebbe a körbe tartozik…
És még egy adalék: eddigi ismereteink szerint a taxisok legalább
90%-a már rendelkezik pénztárgéppel. Ugye nem nagy merészség
feltételezni, hogy a fennmaradó elenyésző kisebbség jobban az
adóhatóság látókörébe kerül majd?

Szentföldi útinapló 1. rész:

A taxizásról

Izraelben valamennyi taxi fehér, sárga rendszámmal, kivéve a palesztin területeken szolgáltató kollégák taxiján. A többszemélyes
taxik sárga színűek, szintén sárga rendszámmal. Amúgy az összes izraeli jármű rendszáma sárga, kivéve a rendőrség piros
rendszámait. Az összes Palesztin taxi (a normál autók és a többszemélyesek is) sárgák.
Izraelben a taxiengedély nem területre szól, a taxis ott szolgáltat, ahol akar, és ahol lehet. Ugyanis például palesztin területre
nem léphet, vagy nem mehet át Jordániába. Pedig jó lenne,
mert Jeruzsálemhez közel van Ammán, a Jordán főváros és sokan mennek Izraelből az ammáni repülőtérre. Így Jeruzsálemből
például nem mehet át az izraeli taxis a szomszédos Betlehem
városába. A részletekről majd az útinapló harmadik részében,
ahol beszélek a mindennapi életről.
A kincs Izraelben a taxi kérdésben az maga a taxirendszám.
Napjainkban egy taxirendszám értéke 240.000 sékel (tizenhétmillió-nyolcszázezer forint). Ha nincs

Ta

Jeruzsálemi, de
igazából pesti taxis kollégánk
szakmai lapunkkal az izraeli parlament, a Kneszet
parkolójában

Hófehér taxik végtelen sora a betonon

Taxiengedély az autó oldalán

Taxiá

Többszemélyes palesztin taxi
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Taxidiszpécser a repülőtéren

A szabadjelzőn
az engedélyszám is látható

kal nem lehet trükközni, azt nem a taxis állítja be, hanem automatikusan átáll a taxióra az egyik tarifáról a másikra. Borravalót
illik adni, de nem kötelező. Kollégánk észrevétele szerint Tel
Avivban, a fővárosban kifizetik a taxióra által mutatott összeget,
de nem nagyon „jattolnak”. Jeruzsálemben még alkudozni is
próbálnak sokan. A taxik használhatják a buszsávokat is, ezt a
közlekedési jelzőtáblák mindenhol mutatják.
Kollégánk a GETT taxis vállalkozásnál dolgozik, ez egy internet alapú szolgáltatás, applikációs taxirendelés, olyan, mint nálunk a TAXIFY csapata. Ez a cég több izraeli városban is jelen
van, így a kollégánk nemcsak Jeruzsálemben, de több városban
is szolgáltathat, ott ahol a GETT TAXI jelen van.
Több képet láthattok még a szentföldi taxik témakörében
szakmai lapunk internetes kiadásában, a
www.taxisokvilaga.hu-n.
Legközelebb az izraeli közlekedésről, utána meg a mindennaJuhász Péter
pi életről számolok be.
Többszemélyes taxik Izrael fővárosában, a Ben Gurion repülőtéren

Taxiállomás Betlehemben

Taxiállomás Jeruzsálem óvárosában
annyi kezdőtőke, akkor bérelni lehet rendszámot, havi 1.600
sékelért (száztizennyolcezer forint).
A taxis vizsga nagyon komoly, több mint tíz témából kell a
taxisoknak levizsgázni héber (!) nyelven. Az autóvásárlásnál
nagy kedvezményt adnak. Banéth Tibor kollégánk korábban
Pesten, most Jeruzsálemben taxizik. A Mercedes típusú taxiját 320.000 sékel helyett (huszonhárommillió-hétszázezer forint) megvehette 164.000 sékelért (tizenkétmillió-egyszázezer
forintért). Ebből az áfa még vissza is igényelhető! Ugyanígy
minden kiadást, tankolást, szervizt elszámolhat, ezért mindenhol számlát kér. Még azt a ruhát is elszámolhatja kiadásnak,
amelyikben taxizik. Természetesen a forgalmi adót ott is viszszaigényli…
A taxikban két tarifa van, 1-es és 2-es. Az emelt 2-es tarifát
este kilenc óra után használhatja, reggel fél hatig, valamint
szombaton egész nap és ünnepnapokon egész nap. A tarifák-

Taxiállomás Tel Avivban
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A legújabb álcázási módsz er…
Néhány perc múlva az Andrássy
úton befelé utasokkal…

Utasra várakozva a Hősök terén
Egyre több taxis szolgáltat szabadjelző nélkül. Az utasok csak a sárga színt figyelik, már integetnek is…
Érdekes módon egyre többen letakart szabadjelzővel szolgáltatnak! Jön az ellenőr, bocsi, ez nem taxi.

Jön az utas: „Tessék parancsolni, szabad vagyok!”
Például Budapesten, a Hősök terén, a város közepén! Hiába
új év, a rémálom a tavalyi!
Mészáros Szabolcs

A Porschén a legtöbb a gyártó haszna

Autóipari eredmények

A legtöbb ember bele sem gondol
abba, hogy a gépjárműgyártók
mennyit kereshetnek egy-egy modellen. Nos, most nyilvánosságra
került egy jelentés, amelyből kiderül, melyik európai márka, mennyi
hasznot hoz darabonként előállítójának. Talán nem meglepő, hogy a
dobogó legmagasabb fokán a
PORSCHE áll, ezt követi az BMW,
majd az AUDI.
Mielőtt gépkocsit vásárol az ember, alaposan megfontolja mire is adja ki a pénzét. Mérlegel sok mindent, többek között
az ár/érték arányt, a megbízhatóságot, az
üzemeltetés költségét és ezernyi szempontot, ám abba bele sem gondol, hogy
egy-egy típus magának a gyártónak mekkora hasznot hoz. E területen a legjövedelmezőbb a Porsche, ami darabonként
15 641 euróval gyarapítja a tulajdonosok
számláját. Ez az adózás előtti nyereség
16,7 százalékos, ún. üzemi marzsot jelent.
A képzeletbeli dobogó második fokára
az BMW állhat föl, amely 3389 eurót könyvelhet el, ugyancsak darabonként, ami viszont 9,5 százalék. A harmadik helyre az
Audi gurult be a 3337 euró és 8,8 százalékos arányával. Talán meglepő lehet a
Mercedes távolmaradása, amely főleg az
új E-osztályhoz kapcsolódó költségek miatt csúszott le a TOP 3-ról. Ők 3192 euró

hasznot realizáltak, ami most 7,9 százalékot hozott.
A VW konszern nagyot „bukott” a dízelbotrány miatt, így egy népautóra mindöszszesen 375 euró jött ki, ami 1,7 százalékos arány. A Seatnál ez az érték 337
euró, 2,1 százalék. A spanyol márka nem
számít a vállalat húzóágazatának, nem
úgy a Skoda, amely 1589 eurójával és 9,6
százalékos arányával e körből kiemelkedik. A teljes konszern adatait alapul véve
801 euró az átlag a maga 6,8 százalékos
árrésével.
A Renault kocsinként 715 eurónak, valamint 4,7 százalékos marzsnak örülhetett. Ebben jelentős szerepe volt a kisebb
modellek népszerűségének, és a drágábban eladható modelleknek (mint a
Talisman) is. Jobban teljesített a Peugeot,
autónként 844 euró üzemi eredményt és

6,8 százalék árrést ért el. A Ford sem panaszkodhat, gépenként 1652 euró ütötte
markát, árrése pedig 8,7 százalékra rúgott. Az Opel növekedésnek indult, igaz
ez még akkor is, ha így is csak az egy járműre jutó üzemi eredménye 190 euró, ami
1,7 százalék.
Hangsúlyozandó, hogy mindezen adatok az adózás előtti nyereségre vonatkoznak. Aki az egyedi és nem sorozatgyártmányú hasonló adatokra kíváncsi, annak
igen sok ideig kell a világhálót böngészni,
mert ilyen információkat a gyártók nem
osztanak meg a nyilvánossággal üzleti titokra hivatkozással, hiszen a különböző
egyedi gyártású autócsodák tényleges fogyasztói ára jelentős eltéréseket mutathat megrendelőjük igényének függvényében.
k.z.t.

Nekik bevált a módszer
– Hogyan lehet így házaséletet élni, hogy külön hálószobátok van? –
kérdi döbbenten a fiatalasszonyt a
barátnõje.
– Egyszerû. A férjem füttyent
egyet, ha kedve szottyan rá.
– És ha neked van kedved?
– Akkor rányitok, és halkan megkérdezem:
– Füttyentettél drágám?

***

Vendéglõben

– Pincér! Milyen bort ajánlana a házassági évfordulónkra?
– Az attól függ uram, hogy ünnepelni szeretnének, vagy felejteni?
***
• Ha Chuck Norris rajta lett volna a
Titanicon, nem történik meg a tragédia. Egyszerûen kettéhugyozta volna
a jéghegyet…
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Helyszíni bírságok
Ki szabhatja ki?

A szabálysértési törvény egyértelműen rögzíti, hogy a törvényben meghatározott
feltételek esetén a rendőrség bármely szabálysértés miatt szabhat ki helyszíni bírságot. Sőt, olyan szabálysértések miatt, amelyek egyébként elzárással is büntethetők –
például az alacsony értékre elkövetett lopás – csak a rendőrség jogosult bírságolni.
Ezen felül azonban még számos más tisztséget betöltő is jogosult helyszíni bírságolást alkalmazni. Ők azonban ezt csak akkor tehetik meg, ha a törvény kifejezetten
így rendelkezik és személyesen észlelik a szabálysértés elkövetését.
Ezek alapján alkalmazhatja a helyszíni bírságolást:
• a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghatározott szerve,
• a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
• a közlekedési hatóság ellenőre,
• a közterület-felügyelő,
• a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr,
• az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
• a halászati őr,
• a mezőőr
További feltételként határozza meg a törvény, hogy a helyszíni bírságot kiszabó
személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő legyen.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes a „B” válasz. Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.
2. Helyes a „C” válasz. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és közvetlenül a zebra
előtt másik jármű mellett tilos elhaladni.
3. Helyes az „A” válasz. Lassan haladó
járművel – ha az út- és látási viszonyok lehetővé teszik – szorosan az út jobb széléhez húzódva kell haladni.
4. Helyes a „B” válasz. A megállási és
a várakozási tilalmat az úttest mellett, a
jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra
az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.
5. Helyes a „C” válasz. Gyalogosok zárt
csoportjának hívjuk a legalább hat főből
álló csapatot, amely felismerhetően zárt
rendben (egy, két, vagy több sorban, zárt
alakzatban) együtt megy az úton. A gyermekek zárt csoportját ugyanezek a körülmények jellemzik. A felnőttek, illetve a
gyermekek nem szabályos rendben haladó együttese NEM tekinthető zárt csoportnak. Egyébként a gyerekekből álló
csoportnak a járdán, leállósávon, az útpadkán, a kerékpárúton kell közlekedni.
Az úttesten csak akkor mehetnének, ha az
előbbi lehetőség egyike sincs meg.
6. Helyes az „A” válasz. A villamospályára más járművel ráhajtani, azon folyamatosan haladni vagy előzni abban az esetben szabad, ha a vezetőt a látási viszonyok
nem akadályozzák a közeledő villamos kellő távolságból való észlelésében, és a jármű a villamosforgalmat nem zavarja.
7. Helyes a „B” válasz. A „Gyalogút”

tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére szolgál. Alatta a kiegészítő tábla azt jelzi, hogy célforgalomban a megjelölt időszakon kívül és legfeljebb 20 km/h sebességgel, a gyalogosok
veszélyeztetése nélkül az útra járművel is
be szabad hajtani.
8. Helyes a „C” válasz. Tilos kikerülni a
villamost, ha az egy olyan megállóban áll,
ahol rá az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik.
9. Helyes az „A” válasz. A tábla jelentése: „Bukkanó”.
10. Helyes az „A” válasz. A rakományt
a járművön – annak belsejében, illetőleg
rakfelületén – úgy kellett volna elhelyezni,
hogy az az ajtók lezárását ne gátolja.
11. Helyes a „B” válasz. A járművezető
az előzési szándéka jelzése céljából csak
lakott területen kívül adhat hangjelzést.
12. Helyes a „B” válasz. A képen látható fehér autó nem sérti a gyalogos továbbhaladási jogát, mert változatlan tempóban
haladva egymás útját nem egyidejűleg
nem keresztezik.
13. Helyes a „B” válasz. Ha az úttest
menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra
– a kerékpárforgalom akadályozása nélkül, és ha burkolati jel ezt lehetővé teszi –
a. kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni.
14. Helyes az „A” válasz. Ez a piktogram a műszerfalon az ajtó(k) nyitott állapotát jelzi. A rosszul bezárt, illetve nyitott
ajtóval való közlekedés veszélyes és baleset okozója lehet.

Minimálbér
és garantált bérminimum
A 2017-es összegek
Megjelent a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet a
Magyar Közlöny 204. számában.
A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál a minimálbér havi összege
127.500 forint 2017. január 1-jétől. Ezt
az összeget kell figyelembe venniük a
főfoglalkozású taxis vállalkozóknak is.
A minimálbér 2018. január 1-jétől
havi 138 ezer forintra nő.
A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havi 161 ezer forint 2017. január 1jétől. A garantált bérminimum 2018. január 1-jétől 180 500 forintra nő.
Az új minimumokat először a 2017.
január hónapra járó munkabérekre –
egyéni vállalkozók esetén a járulékok
alapjaként figyelembe véve – kell alkalmazni.

„Egyszer véget érnek múló napjaink,
egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink
tudjuk azt, hogy egyszer végleg,
sajnos végleg elmegyünk…“

Horváth Ferenc

FŐTAXI – ex – URH 1965
élt 61 évet
Ismét gyászolnak a „kockások”,
ismét elment egy családtag.

FŐTAXI Zrt.
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és személyesen is:

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 szakmai területen?
• Hozzánk bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra,
vagy néhány baráti szóra van szükséged…

Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás
Iparűzési adó * Táppénz- és nyugdíjügyintézés * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

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