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A BKIK szervezésében
2018-ban is lesz TAXI EXPO!

Kiállítás, kedvezményes  autó és taxi felszerelési vásár mellett
színvonalas szakmai előadásokra számíthattok idén is!

Várjuk az ország minden szegletéből a  taxis kollégáinkat!
Részletekről és a pontos időpontról a következő magazinban már olvashattok.

www.facebook.com/taxiszovetseg
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Magyarországon körülbelül 10.000 taxis
szolgáltat, naponta – átlagosan, körülbe-
lül – van 5 fuvarjuk. 500 napja hozták a
pénztárgép-rendeletet, ez azt jelenti, ez
idő alatt a 10.000 taxisnak volt 25 millió
fuvarja. És ugyanennyiszer sértettek jog-
szabályt, annak ellenére, hogy jogkövető
módon jártak el. Ahogy már többször
szóba került, a fuvar végén át
kell adni a taxióranyugtát és
a pénztárgépnyugtát, ugyan-
akkor egy szolgáltatás után
csak egy (!) nyugta lenne
adható Magyarországon a
hatályos jogszabályok
szerint…

Most a törvényalkotó át-
vágta a gordiuszi csomót,
és a tervezett, még meg nem
jelent jogszabály szerint szerint a taxiórá-
ból kijövő nyugtát átkereszteli majd „mé-
résügyi bizonylatnak”, vagy valami hason-
lónak. Na, miután a hír kiszivárgott, jött
néhány „szakértő” újságíró, aki félreértet-
te az egészet, és azt írta le, hogy ezentúl
három (!) cetlit kell majd átadni a fuvar vé-
gén az utasnak. Nézzünk két gyöngysze-
met a megjelent anyagokból: 

Végre megszűnhetnek a taxis
átverések

A kormány odavágna a trükkös taxisok-
nak, fuvarjaikról pontos mérési adatokat
állítanának ki. Sok utas menekülhet meg
hamarosan a trükköző taxisok karmai kö-

zül, miután egy
kormányrendelet meghatározná, hogy a
sofőröknek az utazás végén nem csak
számlát, de mérési bizonylatot is ki kell
állítani. 

VILÁGGAZDASÁG
Kiiktatna a kormány egy taxis-
trükköt – jól járhatnak az uta-
sok

Egy friss rendelet-tervezet szerint a taxi-
soknak nemcsak számlát, hanem egy új,
úgynevezett mérési bizonylatot is ki kell
állítani az utasoknak, ha az erről szóló, a
parlament oldalán megjelent rendelet-ter-
vezetet elfogadják. A tervezet szerint a ta-
xiórák által rögzített adatok alapján kell ki-
állítani a bizonylatot. 
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Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem

éred el a célokat, hanem az, ha nincsenek céljaid. 

Benjamin Elijah Mays
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MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1097 Bp., Könyves Kálmán krt.

12–14. C. II. emelet 401.

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

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Szerkesztőségünk igyekszik a leg-
nagyobb gondossággal eljárni az
információk közlése során. A jelen
számunkban idézett jogszabályok
és tájékoztatók a lapzártakor,
2018. 08. 14-én hatályos állapo-
tot tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban, hogy a lap megjelenéséig
ezek bármelyike kiegészítésre,
módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról
azonnal hírt adunk weboldalunkon
(taxisokvilaga.hu), illetve a Taxi-
sok Világa facebook profilján.

Néhány „szakértő” újságíró megint hozta a formáját… 

25 millió jogszabálysértés után
végre lép majd a törvényalkotó

Új légitársaságok 
a „Betonon”

Az elmúlt hetekben három új légitársa-
ságot köszönthettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren:

Aero Airlines B terminál

AZERBIJAN B terminál

Klasjet UAB B terminál 
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Sok taxis – sajnos – komolyan vette a rém-
híreket, és már arról vitáznak, mennyibe
fog kerülni ez a harmadik elektronikus ké-
szülék. E tekintetben megnyugodhat min-
denki, a jogszabály-módosítás a meglévő
taxiórákra vonatkozik majd. Tehát szó
sincs harmadik mérőeszközről! A taxi-
óra-szervizek várják a rendelet megjelené-
sét, még nem tudják, hogy marad a taxiórá-
ból kijövő slejfnin a NYUGTA elnevezés,
vagy minden taxisnak be kell fáradnia a

szervizbe és át kell állítani a taxiórát az új
megnevezésre. Az már biztos, hogy a taxi-
óra elnevezést a VITELDÍJJELZŐ szó váltja
a hivatalos szövegekben, de ez csak az el-
nevezést érinti, nem egy új eszközt jelent!
Az egyik taxióra-szerviz tájékoztatása sze-
rint a fejlécmódosítás taxióratípustól függő-
en 20 és 60 ezer forint közötti összegbe
kerül, és egy-két órát vesz igénybe. 

Végezetül egy érdekesség. Az adattá-
rolós taxiórák bevezetésekor az volt az

egyik cél, hogy a taxiórából kijövő papír-
darab számlaként is szolgáljon, ezért van
rajta minden adat, aminek egy számlán
lennie kell. Nem véletlenül sok külföldi
utas csak a taxióranyugtát kéri el, mert
azt is el tudja számolni a cégénél.

Azonban valakinek rossz éjszakája volt
vagy negyed évszázaddal ezelőtt, és úgy
döntött, továbbra is külön írjunk számlát a
fuvar végén… 

Tóth Tibor
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Barcelona és Madrid után Valencia, Alicante és Málaga
városában is határozatlan idejű sztrájkba léptek a spa-
nyol taxisok, hogy követeljék az Uber és a hason-
ló módon működő Cabify nevű alternatív, közös-
ségi személyszállítási szolgáltatások működésé-
nek szigorítását. Végül egy hét alatt sikerült jobb
belátásra bírni a hatóságokat.

A munkabeszüntetés először Barcelonában kezdődött
még július 25-én, ahol 48 órás akciót hirdettek a taxivál-
lalatok, mivel a bíróság felfüggesztette azt a helyi rendele-
tet, amely a törvényi előírásokon túl további feltételeket
szabott a városban működő alternatív személyszállító cé-
geknek. Spanyolország-

ban ezek műkö-
dését úgynevezett VTC-engedélyhez köti a törvény, és

számukat ráadásul maximálja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt
lehet kiadni.

Barcelonában a VTC-engedély mellett egy helyi működési en-
gedély beszerzését is előírták, ám a piaci versenyért felelős spa-
nyol állami szervezet (CNMC) emiatt bírósághoz fordult, mivel
úgy vélte, hogy az akadályozza a piaci verseny szabadságát. A bí-
róság július 27-én úgy döntött: a felfüggesztés továbbra is ér-
vényben marad, ezért a helyi taxisok határozatlan idejű sztrájkba
léptek, amelyhez fokozatosan más városokban is csatlakoztak a
taxisok.

Barcelonában a helyi közlekedési vállalat megerősítette a re-
pülőtéri tömegközlekedést, Madridban pedig ugyanígy tett a
Renfe vasúttársaság a repülőtér 4-es termináljáig közlekedő elő-
városi vonatjárataival. A katalán fővárosban a belvárosi Gran Vía
sugárutat mintegy két kilométer hosszan több száz taxis foglalta

el, sátrakat állítottak, és kijelentették: a
politikusok döntésén múlik, hogy med-
dig maradnak. Követelik, hogy a spanyol
fejlesztési minisztérium garantálja a tör-

vényi előírások betartását, ugyanis a megengedettnél több Uber
és Cabify autó működik, az ágazati követelmények nem egyfor-

mák, így a verseny nem tisztességes.
Az El País című na-

pilap a szaktárcára hivatkozva azt írta:
több mint 64 ezer taxi-, és mintegy hétezer VTC-engedély van ér-
vényben. A fejlesztési minisztérium egyeztetett előbb a taxis érdek-
képviseletekkel, másnap pedig a VTC-szektor képviselőivel. Utób-
bi érdekképviselete, az Unauto közleményt adott ki, amelyben pa-
naszt emelt az autóik elleni „erőszakhullámra” a taxisok részéről.

Végül augusztus 2-án hajnalban ért véget a spanyol taxisok
mintegy egy hétig tartó sztrájkja, miután a fejlesztési minisztérium
ígéretet tett fő követelésük teljesítésére.

Az érintett városokban, egyebek mellett Barcelonában, Madrid-
ban, Valenciában, az utcákon tiltakozó taxisok kitörő örömmel fo-
gadták az akció végének bejelentését. A taxisok a sztrájk beszün-
tetésével bizalmat szavaztak a spanyol fejlesztési minisztérium-
nak, amely lényegében ígéretet tett fő követelésük teljesítésére.

José Luis Ábalos közlekedési miniszter bejelentette: engedé-
lyezik, hogy az önkormányzatok helyben is szabályozzák az olyan
alternatív, közösségi személyszállító cégek működését, mint az
Uber és a Cabify. A vonatkozó jogszabály módosítását, és így a
részletek kidolgozását szeptemberre ígérte a tárca vezetője.

A taxisok tiltakozása több alkalommal is erőszakos cselekmé-
nyekbe fordult, a spanyol rendőrséghez több mint 60 feljelentés
érkezett Uber vagy Cabify sofőröktől az őket ért fizikai agresz-
szió vagy az autójuk megrongálása miatt. Ezekkel összefüggés-
ben több személyt őrizetbe is vettek – derül ki az MTI tudósítá-
sából. Cash

Több spanyol városban sztrájkoltak a taxisok

Közös ellenfél az Uber és a Cabify

Egy kérdés nem hagy nyugodni: amikor pasi lé-
tedre úgy beszélsz, hogy bocsika, köszike, halika,
olyankor bevág a tangád…?
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VI. Teréz körút 13.

Köszönjük az új taxiállomást, de ezt sem tudjuk használni a civil
autók miatt. Kérjük a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jeleket felfesteni.
– A hiányzó útburkolati jelet a kivitelező pótolni fogja, de az ott
parkoló civil autók miatt több alkalommal a felfestése akadályok-
ba ütközött. 

VII. Erzsébet körút – Dohány sarok 

Buszsáv készült az Erzsébet körúton, ezért megszűnt a taxiállo-
más a BOSCOLÓ szálló előtt, a droszt „beköltözött” a Dohány
utcába. Az új helyen azonban egyetlen (!) taxi sem fér el, célsze-
rű lenne a jelzőtáblát előbbre helyezni az Osvát utca sarokra. 
– A Nagykörúton a közúti villamos pályakorszerűsítés miatt
2018. július 16. és szeptember 2. közötti időszakban villamos
pótlás van. Ez idő alatt a VII. kerület Erzsébet körút 9–11. szám
előtti 3 férőhelyes taxiállomás ideiglenesen nem üzemel, illetve
áthelyezésre került a VII. kerület Dohány utcába. Ez kényszer-
megoldás, de a környéken jelentkező személyszállítási igények a
közelben lévő taxiállomásokról megoldhatóak. Ezek az alábbiak:
VII. kerület Erzsébet körút 6. szám előtti, VII. kerület Rákóczi út
44. szám előtti, VIII. kerület József körút 4. szám előtti, VIII. kerü-
let Blaha Lujza téri taxiállomások.

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT

5

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Olvastam nemrégiben e lapban, lapunkban, hogy Budapesten, a XI. kerü-
letben rendőri intézkedés volt az egyik taxiállomáson, ráadásul nemcsak a
rendőrök tették le a járművüket a drosztra, de az intézkedésbe vont jármű-
veket is a taxiállomásra terelték.

Úgy látszik, ez egy tendencia lesz a rendőröknél. A közelmúltban Zsidó-
fesztivál, JUDAFEST volt Budapesten a VII. kerületi Kazinczy utcában. Az
utcát teljes szélességben lezárták. A rendezvényt – érthetően – rendőrök
is biztosították. De az nem érthető, hogy a rendőrök az autójukat miért a
Wesselényi utca–Kazinczy utca saroknál lévő  taxiállomáson parkoltatták
egész (!) nap.

Taxis kollégák jelezték a tényt, és valóban, délután ötkor még ott volt a
járőrautó! Ez azért is különösen bosszantó, mert hétvége lévén, a közelben
nagyon sok üres parkolóhely volt, ráadásul, miután a Kazinczy utcában nem
volt járműforgalom, a rendőrautó parkolhatott volna a taxiállomás mellett,
akár a sarkon is…

Horváth András

Rendőrautó indokolatlanul nem parkolhat-
na a taxiállomáson, egész nap meg pláne...

VI. Teréz körút:
Elkészült a fel-
festés, köszö-
net érte

VI. Teréz krt.:
Felfestés hiá-
nyában nem
volt használha-
tó az új droszt

VII. Dohány utca: Egyetlen taxi sem fér el itt

Rendőrautó az egyik budapesti taxiállomáson…

ujtaxi.qxd  8/14/18 07:19  Page 5



Sok taxis – sajnos – komolyan vette a rém-
híreket, és már arról vitáznak, mennyibe
fog kerülni ez a harmadik elektronikus ké-
szülék. E tekintetben megnyugodhat min-
denki, a jogszabály-módosítás a meglévő
taxiórákra vonatkozik majd. Tehát szó
sincs harmadik mérőeszközről! A taxi-
óra-szervizek várják a rendelet megjelené-
sét, még nem tudják, hogy marad a taxiórá-
ból kijövő slejfnin a NYUGTA elnevezés,
vagy minden taxisnak be kell fáradnia a

szervizbe és át kell állítani a taxiórát az új
megnevezésre. Az már biztos, hogy a taxi-
óra elnevezést a VITELDÍJJELZŐ szó váltja
a hivatalos szövegekben, de ez csak az el-
nevezést érinti, nem egy új eszközt jelent!
Az egyik taxióra-szerviz tájékoztatása sze-
rint a fejlécmódosítás taxióratípustól függő-
en 20 és 60 ezer forint közötti összegbe
kerül, és egy-két órát vesz igénybe. 

Végezetül egy érdekesség. Az adattá-
rolós taxiórák bevezetésekor az volt az

egyik cél, hogy a taxiórából kijövő papír-
darab számlaként is szolgáljon, ezért van
rajta minden adat, aminek egy számlán
lennie kell. Nem véletlenül sok külföldi
utas csak a taxióranyugtát kéri el, mert
azt is el tudja számolni a cégénél.

Azonban valakinek rossz éjszakája volt
vagy negyed évszázaddal ezelőtt, és úgy
döntött, továbbra is külön írjunk számlát a
fuvar végén… 

Tóth Tibor

4

Barcelona és Madrid után Valencia, Alicante és Málaga
városában is határozatlan idejű sztrájkba léptek a spa-
nyol taxisok, hogy követeljék az Uber és a hason-
ló módon működő Cabify nevű alternatív, közös-
ségi személyszállítási szolgáltatások működésé-
nek szigorítását. Végül egy hét alatt sikerült jobb
belátásra bírni a hatóságokat.

A munkabeszüntetés először Barcelonában kezdődött
még július 25-én, ahol 48 órás akciót hirdettek a taxivál-
lalatok, mivel a bíróság felfüggesztette azt a helyi rendele-
tet, amely a törvényi előírásokon túl további feltételeket
szabott a városban működő alternatív személyszállító cé-
geknek. Spanyolország-

ban ezek műkö-
dését úgynevezett VTC-engedélyhez köti a törvény, és

számukat ráadásul maximálja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt
lehet kiadni.

Barcelonában a VTC-engedély mellett egy helyi működési en-
gedély beszerzését is előírták, ám a piaci versenyért felelős spa-
nyol állami szervezet (CNMC) emiatt bírósághoz fordult, mivel
úgy vélte, hogy az akadályozza a piaci verseny szabadságát. A bí-
róság július 27-én úgy döntött: a felfüggesztés továbbra is ér-
vényben marad, ezért a helyi taxisok határozatlan idejű sztrájkba
léptek, amelyhez fokozatosan más városokban is csatlakoztak a
taxisok.

Barcelonában a helyi közlekedési vállalat megerősítette a re-
pülőtéri tömegközlekedést, Madridban pedig ugyanígy tett a
Renfe vasúttársaság a repülőtér 4-es termináljáig közlekedő elő-
városi vonatjárataival. A katalán fővárosban a belvárosi Gran Vía
sugárutat mintegy két kilométer hosszan több száz taxis foglalta

el, sátrakat állítottak, és kijelentették: a
politikusok döntésén múlik, hogy med-
dig maradnak. Követelik, hogy a spanyol
fejlesztési minisztérium garantálja a tör-

vényi előírások betartását, ugyanis a megengedettnél több Uber
és Cabify autó működik, az ágazati követelmények nem egyfor-

mák, így a verseny nem tisztességes.
Az El País című na-

pilap a szaktárcára hivatkozva azt írta:
több mint 64 ezer taxi-, és mintegy hétezer VTC-engedély van ér-
vényben. A fejlesztési minisztérium egyeztetett előbb a taxis érdek-
képviseletekkel, másnap pedig a VTC-szektor képviselőivel. Utób-
bi érdekképviselete, az Unauto közleményt adott ki, amelyben pa-
naszt emelt az autóik elleni „erőszakhullámra” a taxisok részéről.

Végül augusztus 2-án hajnalban ért véget a spanyol taxisok
mintegy egy hétig tartó sztrájkja, miután a fejlesztési minisztérium
ígéretet tett fő követelésük teljesítésére.

Az érintett városokban, egyebek mellett Barcelonában, Madrid-
ban, Valenciában, az utcákon tiltakozó taxisok kitörő örömmel fo-
gadták az akció végének bejelentését. A taxisok a sztrájk beszün-
tetésével bizalmat szavaztak a spanyol fejlesztési minisztérium-
nak, amely lényegében ígéretet tett fő követelésük teljesítésére.

José Luis Ábalos közlekedési miniszter bejelentette: engedé-
lyezik, hogy az önkormányzatok helyben is szabályozzák az olyan
alternatív, közösségi személyszállító cégek működését, mint az
Uber és a Cabify. A vonatkozó jogszabály módosítását, és így a
részletek kidolgozását szeptemberre ígérte a tárca vezetője.

A taxisok tiltakozása több alkalommal is erőszakos cselekmé-
nyekbe fordult, a spanyol rendőrséghez több mint 60 feljelentés
érkezett Uber vagy Cabify sofőröktől az őket ért fizikai agresz-
szió vagy az autójuk megrongálása miatt. Ezekkel összefüggés-
ben több személyt őrizetbe is vettek – derül ki az MTI tudósítá-
sából. Cash

Több spanyol városban sztrájkoltak a taxisok

Közös ellenfél az Uber és a Cabify

Egy kérdés nem hagy nyugodni: amikor pasi lé-
tedre úgy beszélsz, hogy bocsika, köszike, halika,
olyankor bevág a tangád…?
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VI. Teréz körút 13.

Köszönjük az új taxiállomást, de ezt sem tudjuk használni a civil
autók miatt. Kérjük a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jeleket felfesteni.
– A hiányzó útburkolati jelet a kivitelező pótolni fogja, de az ott
parkoló civil autók miatt több alkalommal a felfestése akadályok-
ba ütközött. 

VII. Erzsébet körút – Dohány sarok 

Buszsáv készült az Erzsébet körúton, ezért megszűnt a taxiállo-
más a BOSCOLÓ szálló előtt, a droszt „beköltözött” a Dohány
utcába. Az új helyen azonban egyetlen (!) taxi sem fér el, célsze-
rű lenne a jelzőtáblát előbbre helyezni az Osvát utca sarokra. 
– A Nagykörúton a közúti villamos pályakorszerűsítés miatt
2018. július 16. és szeptember 2. közötti időszakban villamos
pótlás van. Ez idő alatt a VII. kerület Erzsébet körút 9–11. szám
előtti 3 férőhelyes taxiállomás ideiglenesen nem üzemel, illetve
áthelyezésre került a VII. kerület Dohány utcába. Ez kényszer-
megoldás, de a környéken jelentkező személyszállítási igények a
közelben lévő taxiállomásokról megoldhatóak. Ezek az alábbiak:
VII. kerület Erzsébet körút 6. szám előtti, VII. kerület Rákóczi út
44. szám előtti, VIII. kerület József körút 4. szám előtti, VIII. kerü-
let Blaha Lujza téri taxiállomások.

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT

5

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Olvastam nemrégiben e lapban, lapunkban, hogy Budapesten, a XI. kerü-
letben rendőri intézkedés volt az egyik taxiállomáson, ráadásul nemcsak a
rendőrök tették le a járművüket a drosztra, de az intézkedésbe vont jármű-
veket is a taxiállomásra terelték.

Úgy látszik, ez egy tendencia lesz a rendőröknél. A közelmúltban Zsidó-
fesztivál, JUDAFEST volt Budapesten a VII. kerületi Kazinczy utcában. Az
utcát teljes szélességben lezárták. A rendezvényt – érthetően – rendőrök
is biztosították. De az nem érthető, hogy a rendőrök az autójukat miért a
Wesselényi utca–Kazinczy utca saroknál lévő  taxiállomáson parkoltatták
egész (!) nap.

Taxis kollégák jelezték a tényt, és valóban, délután ötkor még ott volt a
járőrautó! Ez azért is különösen bosszantó, mert hétvége lévén, a közelben
nagyon sok üres parkolóhely volt, ráadásul, miután a Kazinczy utcában nem
volt járműforgalom, a rendőrautó parkolhatott volna a taxiállomás mellett,
akár a sarkon is…

Horváth András

Rendőrautó indokolatlanul nem parkolhat-
na a taxiállomáson, egész nap meg pláne...

VI. Teréz körút:
Elkészült a fel-
festés, köszö-
net érte

VI. Teréz krt.:
Felfestés hiá-
nyában nem
volt használha-
tó az új droszt

VII. Dohány utca: Egyetlen taxi sem fér el itt

Rendőrautó az egyik budapesti taxiállomáson…
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IV. Károlyi István utca – Templom utca sarok 

Elkészült az új üzletközpont, jelzőlámpás csomópontot alakítot-
tak ki, hogy megkönnyítsék a kihajtást az új épület föld alatti ga-
rázsából. 
V. Galamb utca 

Hosszú évek után visszaállt a régi forgalmi rend, ismét a Piaris-
ta utca felől egyirányú a Galamb utca a Régi posta utca felé. A
forgalmirend-változtatásra korábban azért volt szükség, hogy a
Piarista utcában lévő átépítés alatt álló épületet meg tudják kö-
zelíteni a teherautók. A Váci utca–Piarista utca útvonalon a
nagy járművek nem tudták megközelíteni az építkezést, ugyan-
ezt a másik irányból megtehették. 

Végül egy érdekesség:
VI. Bajcsy-Zsilinszky út
Felmarták a piros színű felületre festett
BUSZ útburkolati jeleket, sokan úgy gon-
dolják, forgalmirend-változás történt, meg-

szűnt a buszsáv. Erről szó sincs, a jelzőtáblák egyértelműen mu-
tatják, hogy maradtak a buszsávok mindkét irányban, remélhető-
en pótolják majd az útburkolati jeleket is. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Galamb utca:
Hosszú évek után
visszaállt a régi
forgalmi rend

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Eltűntek a buszsáv
útburkolati jelek, de a buszsáv maradt

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal

ujtaxi.qxd  7/10/13 09:28  Page 44

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon
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Képek:
Horváth
András 
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Új elnöke van az Ipari Tagozatnak

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

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ipari
Tagozatának Küldöttgyűlése egyhangúan Zsabka
Zsoltot választotta meg a tagozat új elnökévé.

Csoltó Gábor, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara – egyben az ülés levezető – elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd ismertette a na-
pirendi pontokat: elsőként a tagozat új elnöké-
nek személyéről, majd a tagozat által javasolt, a
BKIK küldöttgyűlése által megválasztandó BKIK
alelnök személyéről.

Csoltó Gábor ismertette a választhatósági jogo-
sultság feltételeit, majd a szavazás menetét. Mi-
vel az Ipari Tagozat elnöki posztjára előzetes jelö-
lés nem történt, így a tagok helyszíni jelöléssel te-
hettek javaslatot az új elnök személyére. Koji
László, a BKIK általános alelnöke Zsabka Zsoltot,
a Diagramma cégcsoport tulajdonosát és vezér-
igazgatóját javasolta az elnöki pozícióra, aki elfo-
gadta a jelölést. Egyéb jelölés nem történt, a kül-
döttek egyhangúan, 17 igen szavazattal, 0 nem-
mel és 0 tartózkodással szavazták meg Zsabka

Zsoltot az Ipari Tagozat új elnökének.

Zsabka Zsolt megválasztását követően a küldöt-
tek előtt Csoltó Gábornak mondott köszönetet
azért, hogy ilyen jól működő, összetartó és egysé-
ges Ipari Tagozatot hozott létre. Nem feledkezett
meg dr. Vadász Györgyről sem, aki bevezette őt a
kamarai világba. Zsabka első elnöki beszédét az-
zal zárta, hogy vállat vállnak vetve fognak azért

küzdeni, hogy a BKIK Ipari Tagozata megér-
demelt helyére kerüljön a budapesti vállalko-
zások szemében.

„Az eddig megkezdett munkát visszük tovább
és továbbra is szorosan az elnökséggel
együttműködve fogjuk vezetni az Ipari Tago-
zatot. Új elnökként az egyik legfontosabb fel-
adatomnak a fiatalítást tartom, ebből a meg-
fontolásból létrehozunk egy mentorprogra-
mot, hogy a hozzám hasonló fiataloknak se-
gítséget tudjunk nyújtani, továbbá el fogunk

látogatni a főváros tu-
lajdonában álló nagy-
vállalkozásokhoz, hogy
vállalkozásainknak se-
gítsünk kapcsolatba ke-
rülni velük" – nyilatkoz-
ta a bkik.hu-nak
Zsabka Zsolt.

Dorogi László

Fotók: Rácz László 
N3 Kommunikáció

Zsabka Zsolt
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IV. Károlyi István utca – Templom utca sarok 

Elkészült az új üzletközpont, jelzőlámpás csomópontot alakítot-
tak ki, hogy megkönnyítsék a kihajtást az új épület föld alatti ga-
rázsából. 
V. Galamb utca 

Hosszú évek után visszaállt a régi forgalmi rend, ismét a Piaris-
ta utca felől egyirányú a Galamb utca a Régi posta utca felé. A
forgalmirend-változtatásra korábban azért volt szükség, hogy a
Piarista utcában lévő átépítés alatt álló épületet meg tudják kö-
zelíteni a teherautók. A Váci utca–Piarista utca útvonalon a
nagy járművek nem tudták megközelíteni az építkezést, ugyan-
ezt a másik irányból megtehették. 

Végül egy érdekesség:
VI. Bajcsy-Zsilinszky út
Felmarták a piros színű felületre festett
BUSZ útburkolati jeleket, sokan úgy gon-
dolják, forgalmirend-változás történt, meg-

szűnt a buszsáv. Erről szó sincs, a jelzőtáblák egyértelműen mu-
tatják, hogy maradtak a buszsávok mindkét irányban, remélhető-
en pótolják majd az útburkolati jeleket is. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Galamb utca:
Hosszú évek után
visszaállt a régi
forgalmi rend

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Eltűntek a buszsáv
útburkolati jelek, de a buszsáv maradt

IV. Károlyi István utca: Jelző-
lámpás csomópontot alakítot-
tak ki a Templom utca sarkon
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A vádirat szerint a 25 éves férfi 2016. au-
gusztus 23-án dél körül az általa vezetett
taxival a főváros VIII. kerü-
letében közlekedett. A so-
főr sem vezetői engedéllyel,
sem taxiengedéllyel nem
rendelkezett, korábban pe-
dig kábítószert fogyasztott,
ami azonban a járműveze-
tésben nem befolyásolta,
bódultságot nem eredmé-
nyezett. Haladása során a
Diószeghy Sámuel utcában
a járőrök igazoltatni akarták,
amit hang- és fényjelzéssel
együtt jeleztek, ám a vezető
ennek ellenére nem állt meg,
gépkocsijával menekülni kez-
dett. Több utcán keresztül
száguldva az Üllői útra kanyarodott, miköz-
ben az őt üldöző rendőrök a szolgálati jár-
mű hangszóróján többször megállásra
szólították föl.

Menekülés közben a vádlott számos
közlekedési szabályt megszegett: áthaladt
a záróvonalon, piros lámpán, áthajtott a

szemközti sávba
és a forgalommal

szemben közlekedett, felhajtott a járdára,
ahol a gyalogosoknak kellett félreugrani-
uk, nehogy elüsse őket.

Ámokfutása során a férfi több autót is
megrongált, kanyarodása során összeüt-
között egy szabályosan közlekedő teher-
gépkocsival, majd megállás nélkül tovább
haladt, ezt követően pedig a Szabadság

híd előtt egy szabálytalan elő-
zés közben két másik gépko-
csinak is nekiütközött. A férfi
végül az I. kerület, Várkert
rakparton elvesztette uralmát
a jármű felett, és a szalagkor-
látnak ütközött.

A Budapesti VI. és VII. Ke-
rületi Ügyészség a jelenleg
más ügyben jogerős szabad-
ságvesztést töltő férfival
szemben többrendbeli köz-
úti veszélyeztetés bűntette,

valamint rongálás vétsége miatt nyújtott
be vádiratot az illetékes bíróságra. A bün-
tetési tétel felső határa négy és fél évig
terjedő szabadságvesztés. A nyomozó ha-
tóság a kábítószer birtoklás miatt indult el-
járást jelen ügytől elkülönítette – derül ki
az ügyészség által kiadott közleményből.

k.z.t.

8

Tóátúszás, túratriatlon
A 9. K.&H. Mozdulj! velencei tóúszást és túratriatlont teljesítet-
te a City Taxi Sportegyesület csapata.

Gárdonyban 500 m, illetve 1500 m úszással kezdtünk. Majd
kerékpárral 13,3 km-t tettünk meg Pákozdig. Ezt követően gya-
logtúráztunk az Ingókőig, ahol csodálatos kilátás nyílt a Velen-
cei-tóra, majd vissza 7,5 km, újra gyalog. A következő16,1 km-
es távot kerékpáron a célig már összeszokottan, váltott vezetés-
sel tettük meg. Nagyon jó érzés volt, hogy végig egymás
mellett, egymást segítve teljesítettük csapatban a túratriat-
lont. 

Remélem, hogy jövőre
többen leszünk! Csalá-
doknak is ajánljuk ezt a
sporteseményt.

A City Taxi Sportegye-
sületet ezen az esemé-
nyen Varga Dénes (City
160), Imre Gábor (City
569), és Szabó Zoltán
Levente (City 488) képvi-

selte.

Tört, zúzott a menekülő hiéna

Vádemelés az áltaxis ügyében
A járőrök Budapest VIII. kerületében igazoltatni akar-

tak egy taxist, aki nem állt meg, kilométereken keresz-
tül menekült az őt üldöző rendőrök elől, miközben

több szabályosan közlekedő gépkocsit megrongált, és
a járdára felhajtva, gyalogosokat is veszélyeztetett. A
nyomozás befejeződött a 2016-os ügyben, a továbbiak

a bíróságon folytatódnak.
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A Hungaroring Magyar Nagydíj hivatalos
taxi szolgáltatójának szerepét idén is a
6x6 Taxi és a City Taxi töltötte be, immá-
ron a TaxiPlus segítségével. A Forma1
versenyszériának köszönhetően négy
nap alatt több mint 9000 fuvar bonyoló-
dott le, 25%-kal több, mint az előző év-

ben. Jó han-

gulatú, igazi nyári fesztivál-érzésű, magas
fuvarszámokat felmutató rendezvényt tud-
tunk közösen lebonyolítani, éreztetve ez-
által, hogy nálunk/velünk nyáron is lehet
dolgozni.

Köszönettel tartozunk a 6x6 Taxi, a
TaxiPlus és a City Taxi munkatársainak, a
kihelyezett diszpécsereknek,

és a központ dolgozóinak a közös mun-
kát illetően, amelyet kellő felkészültség-
gel, odafigyeléssel, fegyelemmel, és ma-
gas szintű szolgáltatással hajtottak végre!

Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Köszönjük a munkátokat!
Üdvözlettel:

Fárbás Tibor
6x6 Taxi üzletág vezető

Két gyerekkori ba-
rátnõ találkozik:

– Mi van veled?
– Jaj, sietnem kell

a szerelõhöz, nem-
sokára kész a
Mercim, aztán beug-
rom a szûcshöz, ren-
deltem egy nercbun-
dát, és még a nyara-
lóba is le kell men-
nem… És veled mi
van?

– Semmi különös,
én is kurva lettem…

* * *
Ebben a nagy ká-

nikulában egyre
gyakoribb a csalá-
don belüli erõs
szag…

10

Hungaroring 2018

Korábban az Erzsébetvárosban
tiltották meg a „sörszekerek”
közlekedését az autósok és a
gyalogosok védelme érdeké-
ben. Most a Belvárosban léptek
az illetékesek, a gyalogosutca a
gyalogosoké lett!

Nagyon helyesen kitiltottak
minden járművet… Hasonló a
helyzet, mint a londoni Hyde
Parkban. Ott is a park legna-
gyobb része a gyalogosoké,
még kerékpárosok se hajthat-
nak be.
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Taxisok terelték ki

A napokban – szokás szerint – kamion tévedt a repülőtérre ve-
zető gyorsforgalmi útra. Azonban most szokatlan dolog történt.
Taxisok terelték ki a kamiont, mielőtt beszorult volna az aluljáró-
ba. Folyamatosan figyelmeztették a kamionost a rá leselkedő ve-
szélyre. A kijárónál meg egy taxis várta, és mutatta, hogy ne to-
vább, kifelé!

Horváth András

13

A taxisok folyamatosan figyelmez-
tették a kamionost a veszélyre

A kijáratnál egy taxi mutatta a kifelé ve-
zető utat. A Gyömrői úton egy teherautó
állt keresztbe, hogy a kamion biztonsá-
gosan ki tudjon fordulni

A kijárónál át kellett men-
nie a szembejövő sávba

Legutóbb beszámolhattam arról, hogy két
évtized alatt ezerszer kértük a repülőtérre
vezető gyorsforgalmi út átépítését, ezerszer
meg is ígérték. Most, ezeregyedszerre is
megígérték… Az illetékes levele, rövidítve.
Kiemelés tőlem. (J.P.) 
A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Fel-
sőcsatári úti aluljárónál két híd található
egymás mellett. Egy vasbeton szerkezetű
közúti híd, és egy acélszerkezetű gyalogos-
híd. Az acélszerkezetű gyalogoshíd vé-
delme érdekében a közlekedési ható-
ság előírta a ma-
gasságkorlátozó
kapu létesítését a
gyalogoshídnak üt-
közés következté-
ben előállható tö-
megkatasztrófa
megelőzése érdeké-
ben. A magasságkor-
látozó kapu teljes el-
bontása a fentiek miatt
nem megvalósítható. 

A hatályos forgalmi
rend szerint minden
irányból, ahonnan meg-
közelíthető a gyorsfor-
galmi úti aluljáró sárga,
fluoreszkáló hátterű, ki-
emelt láthatóságot biz-
tosító magasságkorláto-
zó jelzőtáblák, valamint

a főirányból mind az Üllői út felől, mind a
repülőtér felől a magasságkorlátozáshoz
kapcsolódó előjelző táblák is megtalálható-
ak. Mindezeken kívül amennyiben a város-
határ irányába a magasságkorlátozást meg-
haladó jármű közeledik, azt egy radardetek-
tor érzékeli, és a forgalmi sáv fölé benyúló
változtatható jelzésképű tábla figyelemfelhí-
vó jelzést jelenít meg. 

Az elmúlt években a centrum irányába az
aluljáró előtt és után is úgynevezett

„havaria” kapuk kerültek kialakításra, ahon-
nan el lehet hagyni a gyorsforgalmi út útpá-
lyáját. Ezt nyilvánvalóan csak a magasság-
különbség nélküli szakaszon, még az aluljá-
ró támfalszerkezete előtt lehetett kialakíta-
ni.

A 2018 májusában bekövetkezett
balesetet követően Társaságunk azon-
nali hatállyal felülvizsgálta a forgalmi
rendet, valamint a magasságkorlátozó
kapu átépítéséről szóló tervezési fel-
adatokat elkezdte, annak érdekében,
hogy a forgalmi rendet megszegő jár-

művek számára megbocsá-
tóbb környezet kerüljön ki-
építésre. Ezen túl a tilalmi táb-
lák és az azokhoz kapcsolódó
előjelző táblák megismétléséről
is intézkedtünk.

A Budapesti Közlekedési
Központ megbízásából jelenleg
zajlik a Ferihegyi repülőtérre ve-
zető út átépítésének tervezteté-
se, amely szerint a Felsőcsatári
úti aluljáró a normál közúti űr-
szelvénynek megfelelően kerül
kiépítésre. Társaságunk az en-
gedélyeztetési tervekre a keze-
lői hozzájárulásokat ez év tava-
szán kiadta.

Dr. Almássy Kornél 
vezérigazgató 

BUDAPEST KÖZÚT

Köszönjük az intézkedéseket.
Juhász Péter 

Ezeregyedszerre is tervezik… 

Ezeregyedszer, mindennapos
üzenet a taxisok tabletjén
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Itt is egyértelműek az elsőbbségi viszonyok, jól láthatóak az el-
sőbbséget szabályzó jelzőtáblák, mégis rendszeresek a balesetek.
Miért? A Keresztúri út kilométereken át vezető egyenes, elsőbb-
séggel rendelkező útszakasz. A járművezetők meredten néznek a
távolba, keresik a veszélyforrásokat, például a szemből érkező, sza-
bálytalanul előző járműveket.  Közben nem veszik észre, az orruk
előtt lévő „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát! 

Az ok, az úgynevezett „túlnézés”. Figyelik a messze lévő dolgo-
kat és nem veszik észre a közelieket. 

Látják a szemből érkező járművet. Látják, előttük balra akar for-
dulni, de eszükbe sem jut, hogy nem fog megállni. Első ránézésére
érthetetlennek tűnik, miért van a balra kanyarodónak elsőbbsége
az egyenesen haladóval szemben, amikor az elsőbbségadás egyik
„alaptörvénye”: az egyenesen haladó járműnek elsőbbsége van a
kanyarodó járművel szemben.

Azonban itt a Jászberényi út felől, a vasúti átjáróból kihajtó jármű-
veknek kell elsőbbséget biztosítani, nehogy beragadjanak a vas-
úti átjáróba! Képzeljük el, a járművek araszolnak a Jászberényi
út felől

a Keresztúri út felé a vasúti átjáróban, nem tudnának továbbhaladni
elsőbbségadási kötelezettség miatt, ugyanakkor tilosra váltana a
vasúti fényjelző berendezés, és jönne a vonat.

Ezért érthető, hogy a vasúti átjáróról kihajtó járműveknek és ez-

zel együtt vasúti átjáró felé hajtó járműveknek elsőbbségük van a
Keresztúri úton haladókkal szemben. A járművek minél hamarabb

hagyják el a vasúti átjáró területét. 
Egy dolgot tehetünk. Keresztúr felől a Jászberényi út felé haladva

számítsunk arra, hogy nem adják meg az elsőbbséget a vasúti átjá-
rónál lévő kereszteződésben.

Juhász Péter

14

Taxis kollégánknak 150.000 forint mínusszal zárult a fuvarja, és le-
hetett volna még nagyobb a vesztesége! 

A napokban egy másik kollégánkat 300.000 forintra büntette az
Adóhatóság, mert nem adta át a pénztárgépnyugtát időben. A bír-
ság lehetett volna akár 1 millió forint is. Az Adóhatóság az alkalma-
zott bírságnál figyelembe veszi a taxis „előéletét” és azt, hogy egyé-
ni vállalkozó, vagy valakinek az alkalmazottja… 

Az külön történet, hogy a kolléga csak egy buszmegállóban tu-
dott megállni utasaival, hogy azok kiszálljanak a taxiból. Átnyújtotta
a visszajáró pénzt, amikor dudáltak mögötte, megérkezett egy autó-
busz. Kollégánk előbbre gurult, amikor előkerültek az igazolványok,
adóellenőrök voltak. Kollégánk azonnal nyúlt a pénztárgépért, de

azt mondták: késő! A nyugtát a visszajáró pénzzel egy időben
(!) kell átnyújtani!

Hab a tortán, hogy a taxióranyugtát egyáltalában nem kérték, az-
zal nem is foglalkoztak. Az egyik baj a pénzbüntetés, a másik, hogy
a kollégát kivetették a kata adózási formából és áttették tételes
adózási formába. Nem kell mondani, ez mennyivel több munkával
jár, és mennyivel több pénzt kér a könyvelő havonta. 

Végezetül, egy tényről. Nem igaz a mondás: „EGY ELLENŐR,
NEM ELLENŐR!” Ugyanis előfordul, hogy csak EGY ellenőr ül be
a taxiba, a fuvar végén a másik ellenőr a járdáról figyeli a lezajlott
eseményeket… 

Tóth Tibor 

A fuvar végén azonnal (!) adjuk át mindkét nyugtát!

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 16. rész:
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A Keresztúri út hosszú egyenes szakasz

Mindenütt szétszóródott autóalkatrészek

A jelzőtáblák jól láthatók,
mégis sok a balaset
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A nyári hónapokban több átfogó taxisellenőr-
zéssel találkozhattunk, és ezekben az ellen-
őrzésekben komoly részt vállaltak az adóha-
tóság revizorai is. Legtöbbször „beülős” el-
lenőrzéseket végeztek, vagyis leintették,
vagy rendelték a taxit, és az utazás végén
fedték fel magukat. Igen sok esetben kellett
nyugtaadás elmulasztása miatt eljárást indí-
tani. Az ennek eredményeként megszületett
határozat általában 100-150 ezres bírságot
(a felső határ egymillió forint), és „mellék-
büntetésként” a kedvezményes kata-adózás
lehetőségének visszavonását tartalmazta. 

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést kissé részle-
tesebben. A 100-150 ezer forintos bírságot
– ha nem is könnyen – ki lehet fizetni. Akár
részletekben is. Legfeljebb jön még rá egy
kis késedelmi pótlék. Mi van azonban, ha
visszavonják katás státuszunkat? Ebben az
esetben csak a tételes adózást választhatjuk,
annak minden nyűgével és hátrányával. Újra
katások csak a tárgyév, plusz 12 hónap eltel-
tével lehetünk. Ebben az esetben átalány-
adózást sem választhatunk, arra csak a kö-
vetkező adóév január elsejétől van lehető-
ség. Feltéve persze, ha elmúlt már négy év,
mióta utoljára átalányadósok voltunk. Ott
ugyanis az a szabály, hogy ha bármely okból
kilépünk az átalányadózásból (márpedig ha
katásak lettünk, akkor abból „kiléptünk”), azt
négy évig nem választhatjuk újra.

A tételes adózás a legbonyolultabb. Itt –

szemben a katával és az átalányadóval – be-
vételeink mellett költségeinket is nyilván kell
tartanunk (és könyvelnünk). Minden olyan ki-
adásról számlát kell kérnünk, ami közvetlenül
a vállalkozással kapcsolatos. A gépkocsival
kapcsolatos tételeket (üzemanyag, alkatrész,
javítás) a NAV-norma szerint számolhatjuk.
Nem sok olyan számla van emellett, ami költ-
ségként elszámolható, most hirtelen csak a
társasági tagdíj és a drosztdíj jut eszembe,
esetleg még a műszaki vizsga taxis pótdíja.
A könyvelő is sokkal drágább lesz tételes
adózásnál, esetenként az átalányadós vagy a
katás könyvelés díjának két-háromszorosát is
fizethetjük (jóllehet ezt is elszámolhatjuk ki-
adásként). Az adóbevallásnál pedig a bevé-
telek és költségek különbözetére még oszta-
lékadót és egészségügyi hozzájárulást is kell
fizetni a személyi jövedelemadó mellett.

Nem mellékbüntetés tehát, hanem igen sú-
lyos dolog katás (vagy átalányadós) státuszunk
elvesztése. Nincsen semmi előnye a tételes
adózásnak a két másik kedvezményes adózási
formával szemben, így tehát mindenáron meg
kell akadályoznunk, hogy belekényszerítsenek.
A módszer egyszerű: mindenki kapjon pénztár-
gépes nyugtát, utas, ellenőr egyaránt.

Hogyan adjunk nyugtát? Oly sokszor leír-
tuk már e hasábokon! Ha az utas készpénz-
zel fizet, addig ne nyúljunk a pénzhez, hiába
nyújtja felénk, amíg a pénztárgépes nyugtát
ki nem nyomtattuk, és le nem téptük. Ilyen-
kor a pénz átvételével egyidejűleg adjuk a
nyugtát. Ha vissza kell adni, akkor az is járha-
tó, hogy a visszajáróval együtt adjuk át a bi-
zonylatot. Bankkártyás fizetésre is vonatkoz-
nak a fentiek. Sokan panaszkodnak, hogy a
pénztárgép lassan kel életre, az utas úgysem
várja azt meg. Kiküszöbölhető ez úgy, hogy
autótöltőt használunk és a pénztárgép állan-
dóan bekapcsolt állapotban van.

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy ha
most azt mondod, könnyen osztom én az
észt itt az íróasztal mellett, igazad van! A taxi-
ban, a hisztérikus forgalomban, a tiltott he-
lyeken való kényszerű megállások esetén ez
a művelet korántsem ilyen egyszerű, mint
ahogy leírtam. Mindazonáltal kövessünk el
mindent, hogy az utas – az esetleges revizor
– mindenképpen megkapja nyugtáját. Sokba
kerülhet, ha nem… -oli-
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Mellékbüntetés?

Beüssem, vagy ne üssem?

Mi az elfogadható?
Mióta a taxis vállalkozók pénztár-
gép-használatra kötelezettek, időn-
ként felmerül a kérdés: a számlás
fuvarokat be kell ütni a pénztárgép-
be, vagy nem?

A számlás fuvarokat a pénztárgépbe beüt-
ni ma már nem kötelező. Viszont nem is ti-
los! Az adózók (nem csak taxisok) egy ré-
sze kialakította – az életét egyszerűsítve –,
azt a korábbi gyakorlatot, mely szerint a
számlával teljesített ellenértékét is szere-
pelteti a pénztárgépben. Így a saját- és
könyvelője munkáját is megkönnyíti, hi-
szen a számlás tételeket nem kell külön
könyvelni, nyilvántartani, mert a pénztár-
gép azokat is tartalmazza. Alanyi áfa-
mentes taxis vállalkozók esetén az áfa-ha-
tár elérését is folyamatosan figyelni kell,
ez az ellenőrzést is megkönnyíti, ha csak
egy eszköz, jelesül a pénztárgép össze-
geire kell figyelemmel lenni.

Ez a gyakorlat, amely az adóalany admi-
nisztrációs kötelezettsége teljesítésé-
nek ellenőrzését számos esetben leegy-
szerűsíti, nem kifogásolható, s egy esetle-
ges ellenőrzés során az adóhatóság kizá-
rólag emiatt szankciót nem alkalmazhat.

Alkuképes taxisok New York-
ban

Tízperces fuvar
130 ezerért

Hiénák a világ minden pontján meg-
találhatók, ez nem taxis hungarikum.

A közelmúltban New Yorkban egy
brit fiatal párt húztak le, nem kicsit.
Alkuval sikerült a tízperces fuvart

kb. 130 ezerre csökkenteni a kiindu-
ló 250 ezres árból. 

Taxis hiénák mindenhol leselkednek a tu-
ristákra, nem csak Budapesten. A leg-
utóbbi rémtörténet New Yorkból szárma-
zik: Craig Nickels menyasszonyával, Ellie
Austinnal utazott Manhattanbe – a brit pár
hónapokig spórolt a nyaralásra, Craig pe-
dig a lánykérést is ide tervezte.

A reptéren egy férfi fuvart ajánlott a
párnak, akik éltek a lehetőséggel. Egy
minibuszba szálltak be, amelyben egy
másik férfi már bent ült a sofőrön kívül.
Mikor a kocsi elindult, a férfi közölte: a fu-
vardíj 900 dollár, azaz átszámítva kb. 250
ezer forint. A pár nem hitt a fülének, és
megkérdezte, az hogy lehet. Ekkor a két
férfi dühösen halandzsázott valamit a díj-
szabásról. Craig átlátva a reménytelen-
nek tűnő vészhelyzetet, stratégiát váltott
és elkezdett alkudni. Végül sikerült levinni
a fuvardíjat: 130 ezer forintnak megfelelő
dollárra.

Mint később a rendőrségen bevallották:
féltek attól, a sofőrnél esetleg fegyver van,
ezért hajlandók voltak az így is magas ösz-
szeget kifizetni. 

A helyi rendőrség nyomoz, ám az eljá-
rás vezetője a feljelentést követően rög-
vest közölte a károsultakkal: arra semmi
esély, hogy a pár visszakapja a pénzét.

Ez van, oda a 130 ezer forintnyi dollár
és egy amerikai álom. Ezért kár volt a ten-
gerentúlra utaznia a pórul járt párnak. A
hírügynökségi jelentés arról nem szól,
hogy a fiatalember, megúszva e kalandot,
végül megkérte-e szerelmét a világváros-
ban. Lehet, hogy a kiruccanás vége, ettől
függetlenül, mégis happy and lett.

Cash
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Itt is egyértelműek az elsőbbségi viszonyok, jól láthatóak az el-
sőbbséget szabályzó jelzőtáblák, mégis rendszeresek a balesetek.
Miért? A Keresztúri út kilométereken át vezető egyenes, elsőbb-
séggel rendelkező útszakasz. A járművezetők meredten néznek a
távolba, keresik a veszélyforrásokat, például a szemből érkező, sza-
bálytalanul előző járműveket.  Közben nem veszik észre, az orruk
előtt lévő „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát! 

Az ok, az úgynevezett „túlnézés”. Figyelik a messze lévő dolgo-
kat és nem veszik észre a közelieket. 

Látják a szemből érkező járművet. Látják, előttük balra akar for-
dulni, de eszükbe sem jut, hogy nem fog megállni. Első ránézésére
érthetetlennek tűnik, miért van a balra kanyarodónak elsőbbsége
az egyenesen haladóval szemben, amikor az elsőbbségadás egyik
„alaptörvénye”: az egyenesen haladó járműnek elsőbbsége van a
kanyarodó járművel szemben.

Azonban itt a Jászberényi út felől, a vasúti átjáróból kihajtó jármű-
veknek kell elsőbbséget biztosítani, nehogy beragadjanak a vas-
úti átjáróba! Képzeljük el, a járművek araszolnak a Jászberényi
út felől

a Keresztúri út felé a vasúti átjáróban, nem tudnának továbbhaladni
elsőbbségadási kötelezettség miatt, ugyanakkor tilosra váltana a
vasúti fényjelző berendezés, és jönne a vonat.

Ezért érthető, hogy a vasúti átjáróról kihajtó járműveknek és ez-

zel együtt vasúti átjáró felé hajtó járműveknek elsőbbségük van a
Keresztúri úton haladókkal szemben. A járművek minél hamarabb

hagyják el a vasúti átjáró területét. 
Egy dolgot tehetünk. Keresztúr felől a Jászberényi út felé haladva

számítsunk arra, hogy nem adják meg az elsőbbséget a vasúti átjá-
rónál lévő kereszteződésben.

Juhász Péter
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Taxis kollégánknak 150.000 forint mínusszal zárult a fuvarja, és le-
hetett volna még nagyobb a vesztesége! 

A napokban egy másik kollégánkat 300.000 forintra büntette az
Adóhatóság, mert nem adta át a pénztárgépnyugtát időben. A bír-
ság lehetett volna akár 1 millió forint is. Az Adóhatóság az alkalma-
zott bírságnál figyelembe veszi a taxis „előéletét” és azt, hogy egyé-
ni vállalkozó, vagy valakinek az alkalmazottja… 

Az külön történet, hogy a kolléga csak egy buszmegállóban tu-
dott megállni utasaival, hogy azok kiszálljanak a taxiból. Átnyújtotta
a visszajáró pénzt, amikor dudáltak mögötte, megérkezett egy autó-
busz. Kollégánk előbbre gurult, amikor előkerültek az igazolványok,
adóellenőrök voltak. Kollégánk azonnal nyúlt a pénztárgépért, de

azt mondták: késő! A nyugtát a visszajáró pénzzel egy időben
(!) kell átnyújtani!

Hab a tortán, hogy a taxióranyugtát egyáltalában nem kérték, az-
zal nem is foglalkoztak. Az egyik baj a pénzbüntetés, a másik, hogy
a kollégát kivetették a kata adózási formából és áttették tételes
adózási formába. Nem kell mondani, ez mennyivel több munkával
jár, és mennyivel több pénzt kér a könyvelő havonta. 

Végezetül, egy tényről. Nem igaz a mondás: „EGY ELLENŐR,
NEM ELLENŐR!” Ugyanis előfordul, hogy csak EGY ellenőr ül be
a taxiba, a fuvar végén a másik ellenőr a járdáról figyeli a lezajlott
eseményeket… 

Tóth Tibor 

A fuvar végén azonnal (!) adjuk át mindkét nyugtát!

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 16. rész:
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A Keresztúri út hosszú egyenes szakasz

Mindenütt szétszóródott autóalkatrészek

A jelzőtáblák jól láthatók,
mégis sok a balaset
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A nyári hónapokban több átfogó taxisellenőr-
zéssel találkozhattunk, és ezekben az ellen-
őrzésekben komoly részt vállaltak az adóha-
tóság revizorai is. Legtöbbször „beülős” el-
lenőrzéseket végeztek, vagyis leintették,
vagy rendelték a taxit, és az utazás végén
fedték fel magukat. Igen sok esetben kellett
nyugtaadás elmulasztása miatt eljárást indí-
tani. Az ennek eredményeként megszületett
határozat általában 100-150 ezres bírságot
(a felső határ egymillió forint), és „mellék-
büntetésként” a kedvezményes kata-adózás
lehetőségének visszavonását tartalmazta. 

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést kissé részle-
tesebben. A 100-150 ezer forintos bírságot
– ha nem is könnyen – ki lehet fizetni. Akár
részletekben is. Legfeljebb jön még rá egy
kis késedelmi pótlék. Mi van azonban, ha
visszavonják katás státuszunkat? Ebben az
esetben csak a tételes adózást választhatjuk,
annak minden nyűgével és hátrányával. Újra
katások csak a tárgyév, plusz 12 hónap eltel-
tével lehetünk. Ebben az esetben átalány-
adózást sem választhatunk, arra csak a kö-
vetkező adóév január elsejétől van lehető-
ség. Feltéve persze, ha elmúlt már négy év,
mióta utoljára átalányadósok voltunk. Ott
ugyanis az a szabály, hogy ha bármely okból
kilépünk az átalányadózásból (márpedig ha
katásak lettünk, akkor abból „kiléptünk”), azt
négy évig nem választhatjuk újra.

A tételes adózás a legbonyolultabb. Itt –

szemben a katával és az átalányadóval – be-
vételeink mellett költségeinket is nyilván kell
tartanunk (és könyvelnünk). Minden olyan ki-
adásról számlát kell kérnünk, ami közvetlenül
a vállalkozással kapcsolatos. A gépkocsival
kapcsolatos tételeket (üzemanyag, alkatrész,
javítás) a NAV-norma szerint számolhatjuk.
Nem sok olyan számla van emellett, ami költ-
ségként elszámolható, most hirtelen csak a
társasági tagdíj és a drosztdíj jut eszembe,
esetleg még a műszaki vizsga taxis pótdíja.
A könyvelő is sokkal drágább lesz tételes
adózásnál, esetenként az átalányadós vagy a
katás könyvelés díjának két-háromszorosát is
fizethetjük (jóllehet ezt is elszámolhatjuk ki-
adásként). Az adóbevallásnál pedig a bevé-
telek és költségek különbözetére még oszta-
lékadót és egészségügyi hozzájárulást is kell
fizetni a személyi jövedelemadó mellett.

Nem mellékbüntetés tehát, hanem igen sú-
lyos dolog katás (vagy átalányadós) státuszunk
elvesztése. Nincsen semmi előnye a tételes
adózásnak a két másik kedvezményes adózási
formával szemben, így tehát mindenáron meg
kell akadályoznunk, hogy belekényszerítsenek.
A módszer egyszerű: mindenki kapjon pénztár-
gépes nyugtát, utas, ellenőr egyaránt.

Hogyan adjunk nyugtát? Oly sokszor leír-
tuk már e hasábokon! Ha az utas készpénz-
zel fizet, addig ne nyúljunk a pénzhez, hiába
nyújtja felénk, amíg a pénztárgépes nyugtát
ki nem nyomtattuk, és le nem téptük. Ilyen-
kor a pénz átvételével egyidejűleg adjuk a
nyugtát. Ha vissza kell adni, akkor az is járha-
tó, hogy a visszajáróval együtt adjuk át a bi-
zonylatot. Bankkártyás fizetésre is vonatkoz-
nak a fentiek. Sokan panaszkodnak, hogy a
pénztárgép lassan kel életre, az utas úgysem
várja azt meg. Kiküszöbölhető ez úgy, hogy
autótöltőt használunk és a pénztárgép állan-
dóan bekapcsolt állapotban van.

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy ha
most azt mondod, könnyen osztom én az
észt itt az íróasztal mellett, igazad van! A taxi-
ban, a hisztérikus forgalomban, a tiltott he-
lyeken való kényszerű megállások esetén ez
a művelet korántsem ilyen egyszerű, mint
ahogy leírtam. Mindazonáltal kövessünk el
mindent, hogy az utas – az esetleges revizor
– mindenképpen megkapja nyugtáját. Sokba
kerülhet, ha nem… -oli-
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Mellékbüntetés?

Beüssem, vagy ne üssem?

Mi az elfogadható?
Mióta a taxis vállalkozók pénztár-
gép-használatra kötelezettek, időn-
ként felmerül a kérdés: a számlás
fuvarokat be kell ütni a pénztárgép-
be, vagy nem?

A számlás fuvarokat a pénztárgépbe beüt-
ni ma már nem kötelező. Viszont nem is ti-
los! Az adózók (nem csak taxisok) egy ré-
sze kialakította – az életét egyszerűsítve –,
azt a korábbi gyakorlatot, mely szerint a
számlával teljesített ellenértékét is szere-
pelteti a pénztárgépben. Így a saját- és
könyvelője munkáját is megkönnyíti, hi-
szen a számlás tételeket nem kell külön
könyvelni, nyilvántartani, mert a pénztár-
gép azokat is tartalmazza. Alanyi áfa-
mentes taxis vállalkozók esetén az áfa-ha-
tár elérését is folyamatosan figyelni kell,
ez az ellenőrzést is megkönnyíti, ha csak
egy eszköz, jelesül a pénztárgép össze-
geire kell figyelemmel lenni.

Ez a gyakorlat, amely az adóalany admi-
nisztrációs kötelezettsége teljesítésé-
nek ellenőrzését számos esetben leegy-
szerűsíti, nem kifogásolható, s egy esetle-
ges ellenőrzés során az adóhatóság kizá-
rólag emiatt szankciót nem alkalmazhat.

Alkuképes taxisok New York-
ban

Tízperces fuvar
130 ezerért

Hiénák a világ minden pontján meg-
találhatók, ez nem taxis hungarikum.

A közelmúltban New Yorkban egy
brit fiatal párt húztak le, nem kicsit.
Alkuval sikerült a tízperces fuvart

kb. 130 ezerre csökkenteni a kiindu-
ló 250 ezres árból. 

Taxis hiénák mindenhol leselkednek a tu-
ristákra, nem csak Budapesten. A leg-
utóbbi rémtörténet New Yorkból szárma-
zik: Craig Nickels menyasszonyával, Ellie
Austinnal utazott Manhattanbe – a brit pár
hónapokig spórolt a nyaralásra, Craig pe-
dig a lánykérést is ide tervezte.

A reptéren egy férfi fuvart ajánlott a
párnak, akik éltek a lehetőséggel. Egy
minibuszba szálltak be, amelyben egy
másik férfi már bent ült a sofőrön kívül.
Mikor a kocsi elindult, a férfi közölte: a fu-
vardíj 900 dollár, azaz átszámítva kb. 250
ezer forint. A pár nem hitt a fülének, és
megkérdezte, az hogy lehet. Ekkor a két
férfi dühösen halandzsázott valamit a díj-
szabásról. Craig átlátva a reménytelen-
nek tűnő vészhelyzetet, stratégiát váltott
és elkezdett alkudni. Végül sikerült levinni
a fuvardíjat: 130 ezer forintnak megfelelő
dollárra.

Mint később a rendőrségen bevallották:
féltek attól, a sofőrnél esetleg fegyver van,
ezért hajlandók voltak az így is magas ösz-
szeget kifizetni. 

A helyi rendőrség nyomoz, ám az eljá-
rás vezetője a feljelentést követően rög-
vest közölte a károsultakkal: arra semmi
esély, hogy a pár visszakapja a pénzét.

Ez van, oda a 130 ezer forintnyi dollár
és egy amerikai álom. Ezért kár volt a ten-
gerentúlra utaznia a pórul járt párnak. A
hírügynökségi jelentés arról nem szól,
hogy a fiatalember, megúszva e kalandot,
végül megkérte-e szerelmét a világváros-
ban. Lehet, hogy a kiruccanás vége, ettől
függetlenül, mégis happy and lett.

Cash
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Csávó kilép a nyilvános wc-bõl, mire megszólítja egy nõ:
– Elnézést, koedukált?
– Nem, csak pisiltem…

16

Közlekedési morál 2018, Magyarország
Nagy nyugalommal áll a luxusautó az út szélén, nem törődik azzal, hogy nem fér el
mellette a trolibusz, az utasoknak le kell szállni, gyalog folytatják útjukat. Az anyósülé-
sen egy hölgy lelkesen nyomogatja a telefon billentyűzetét. Néhány perc után, éppen
arra megy egy rendőr járőr, csodák csodája, hirtelen előkerül a járművezető. Remél-
jük, olyan csekket kap a rendőröktől, hogy egy életre elmegy a kedve az ilyesfajta par-
kolástól. Tóth Tibor

Sprével fújta le utasát az indulatos taxis

Paprikás politikai vita
Komoly indulatokat váltott ki az
utastérben kialakult politikai
eszmecsere taxis és utasa kö-
zött, mely után a kuncsaft egy
piros lámpánál kiszállt az autó-
ból. A sofőr meggyőződésének
megerősítése érdekében papri-
kasprével lefújta a más nézete-
ket valló áldozatát.

A politika hallatlan indulatokat képest ger-
jeszteni, s úgy tűnik, már egy taxiban is ki-
alakulhat pattanásig feszült helyzet. En-
nek igazolására mi sem jobb példa, mint
az a történet, amely még 2017. november
5-én játszódott le a főváros XIII. kerületé-
ben. Az utas a Róbert Károly körúton
szállt taxiba. Bemondta a címet, az autó el-
indult. Beszélgetésbe elegyedett a sofőr
és utasa, nincs ebben semmi rendkívüli.
Szó szót követett, majd egyre inkább a na-
pi politikára terelődött a hangsúly, amely-

ről igen rövid időn belül kiderült, eltérő a
felek nézete. Mindez előbb vitává, majd
hangos, indulatos veszekedéssé nőtte ki
magát. Az utas az egyik piros lámpánál ki-
szállt az autóból hátrahagyva politikai el-
lenfelét, és távozott. A taxis lehúzta a kocsi
bal oldali ablakát és még megjegyzést
tett, mire a felháborodott kuncsaft vissza-
fordult és lehajolt hozzá. Több sem kellett
a nézeteiért kiálló sofőrnek, paprikaspré-
jével lefújta a mit sem sejtő férfit, majd el-
hajtott.

A könnyeivel küszködő utas nem hagyta
ennyiben az ügyet, feljelentette a taxist,
látleletet vetetett. Mint a szakvéleményből
kiderült, az áldozat könnyútjai tartósan be-
gyulladtak, ami ezáltal 8 napon belül
gyógyuló könnyű sértésnek minősül.

A taxis ellen most vádat is emelt a Bu-
dapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség ga-
rázdaság és könnyű testi sértés miatt. Az
ügyészség pénzbírság kiszabására tett ja-
vaslatot a bíróságnak. k.z.t.

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda elköltözött!

Új címünk: 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán körút 12-14.

(Lurdy-ház) C (zöld) lépcsőház 
2. em 401. Kövesd a City Taxi táblá-

kat, ott minket is megtalálsz! 

A költözéssel egyidejűleg a nyitvatar-
tási rend is változik: hétfőtől csütörtö-
kig 10–16 óráig vagyunk nyitva, pén-
teken (és persze a hétvégén) nincs
ügyfélfogadás. 

A Lurdy háznál a parkolás megol-
dott, általában van hely, ha nem is
közvetlenül a bejáratnál. A külső par-
kolóban az első három óra ingyenes,
a mélygarázsban pedig óránként száz
forint a taksa. Bár a házon belül az
iroda megközelítésére több mód is kí-
nálkozik, a legegyszerűbb a követke-
ző: a mélygarázsban lévő autómosó
mellett jobbra lévő „zöld” lifttel (elég-
gé el van dugva…) kell a második
emeletig jönni, ott a liftből kilépve
rögtön megtalálható a City Taxi, azon
belül a BTI iroda.

*
A BTI-Taxicentrum iroda az eddigiek-
hez hasonlóan a nyári időszakban
időnként zárva lesz. Ezek az időpon-
tok várhatóan a következők:
• Szabadság miatt augusztus 13. és

24. között.
• Továbbá egyéb okból szeptember

3-án, hétfőn is zárva lesz az iroda,
kedden, 4-én kb. 12 órakor nyitunk.
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
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A jó pap holtig tanul  
Jó pap is holtig tanul, tartja a mondás.
Akárcsak a járművezetők…Vannak tanulók
és vannak haladók… Ez a tanuló járműve-
zető egy életre megtanulja, hogy jobban
körülnézzen a parkolás megkezdése
előtt!

Horvát András

A tanulóvezető is
egy életre megtanul-
ta, ne parkoljunk az
Adóhatóság előtt ci-
vil autóval

A tanár magyaráz:
– Így tagadunk: én nem be-

szélek, te nem beszélsz, õ nem
beszél, mi nem beszélünk, ti
nem beszéltek, õk nem beszél-
nek. Nos, Géza ismételd el!

Géza kis gondolkodás után: –
Senki nem beszél…

* * *
– Anya! Én csúnya vagyok?
– Kicsim, már megmondtam,

hogy ne szólíts anyának, ha má-
sok is látnak.
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Csávó kilép a nyilvános wc-bõl, mire megszólítja egy nõ:
– Elnézést, koedukált?
– Nem, csak pisiltem…
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Lássák csak, kedves olvasók, hogyan lép be
és hogyan lép ki utolsó földi lakhelyéről
nemzeti hírességeink közül kettő, és hogyan
léptek be az igaziba, az Örökkévalóságba:

Vörösmarty 
Mihály
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, /
s nem tudja hol lakott itt Vörösmarty
Mihály…” A kései költőtárs, Radnóti Miklós
írja ezt ismert versében. Valóban, hol is lak-
hatott Vörösmarty itt, Pesten? S ugyan hol
lehetett utolsó lakhelye?

Nézzük csak sorjában. 
Fiatal korában, vidékről feljőve ő is, akár-

csak valamivel később fiatal kortársai: Jókai,
Petőfi olcsó bérű kis szobákban húzta meg
magát, a Mázsa utcában, a Lipót utcában, a
Kalap utcában. Közben-közben nyugtalan
természete vidékre is űzi különböző telepü-
lésekre, majd vissza Pestre.

1843-ban megnősült, az Úri utcában (ez
ma a Petőfi Sándor utca) találtak megfelelő
lakást. Eztán ismét vidék következett, immá-
ron kettesben hol itt, hol ott igyekeztek meg-
állapodni, mintha életük megpróbáltatásai
elől menekülnének. Merthogy azokból nekik
bizony bőven jutott. Öt gyermekük közül a
két legkisebb fiatalon elhunyt. A szabadság-
harc bukása után Mihály bujdosni kénysze-
rült, mindez beteggé tette, komoly szívbeteg-
ség tünetei jelentkeztek, vértolulás, nehéz
légzés, később tüdővizenyő. No meg a ke-
délybetegség, ahogy akkoriban a depresszi-
ót nevezték.

Balatonfüredi kúrával próbáltak enyhíteni
szenvedésein, mindhiába. Ekkoriban írja
utolsó nagy versét, A vén cigány-t.

1855 őszén visszaköltöznek Pestre. Elein-
te az Arany Sas szállodában laknak, majd
novemberben megfelelő lakást találnak a Vá-
ci utca 19-ben, az úgy nevezett Kappel-
házban, a második emeleten. (A házat a há-
ború alatt lebombázták, helyén ma többeme-
letes, csupa-üveg irodaépület áll, földszint-
jén nagy kirakatú márkabolttal.)

A már ekkor nagybeteg Mihály igen meg-
örült az új lakhelyének. Tudta, hogy huszon-
öt évvel korábban ebben a házban, s éppen
a második emeleten lakott szeretett költőtár-
sa, barátja, Kisfaludy Károly, és itt is halt
meg, két napra pontosan huszonöt évvel ez-
előtt, hogy ők ideköltöztek.

A szívbeteg, nehéz légzésű, ötvenöt éves
költőnek a lépcsőt kell járnia, két emeletet.
Orvosa tanácsa ellenére mégis másnap

vagy harmadnap lemegy a közeli Korona ká-
véházba egy kis élénk pesti életet élvezni, de
csak fél óráig bírja a sűrű pipafüstöt, a zajt,
távozik.

Megint föl kell mennie a lépcsőn, de erre
már egyedül nem képes. Segítség érkezik,
föltámogatják, a szobában ledől az ágyra, és
többé föl sem kell onnét. Eljött érte és elvit-
te magával barátja, a Kisfaludy Károly.

A ház udvarán ravatalozták fel. Hatalmas
részvét és megrendülés kíséri utolsó útjára,
kifelé az akkor még messzi, kopár Kerepesi
úti temetőbe. Díszsírhelyet kapott hálás
nemzetétől. Valójában ez lett utolsó lakhelye
ennek a nyugtalan, töprengő, merengő és
szüntelen aggódva gondolkodó magyar köl-
tőnek. Itt nincs többé fájdalom, nincs bánat,
nincs keserűség, a Jóisten vette át utógon-
dozásra Mihály lelkét.

Ha a Kerepesi (Fiumei) úti temető kapuján
belépünk, nyomban jobbra fordulva a falsír-
boltok mentén pár lépés után megláthatjuk
pihenő-lakhelyét, a nemesen egyszerű sír-
emléket. Majd észrevesszük azt is, hogy az
akkori sírköves a Mihály név vésésénél kife-
lejtette az y-t…

Jókai Mór
A Dohány utca és a Síp utca sarkán állt a ház,
amelyben Jókai egy nagyobb lakást bérelt.
Ide fogadta a nászútjukról visszaérkezett Pe-
tőfit és Szendrey Júliát. Évekkel később úgy
emlékezik közös életükről, hogy az a megér-
tő, kedves, barátságos idilli együttlakás volt.

Ám ez az idill nem tartott sokáig. Móricot
Sándor igen megsértette, mégpedig kisze-
melt kedvese, Laborfalvy Róza miatt. Móric
ezért a nyugodt, csendes emberek hirtelen
kitörő dühében rájuk csapta az ajtót, többé
feléjük sem nézett, ment egyenest Róza Hat-
vani utcai lakásába. Tény, hogy Róza hét év-
vel idősebb nála, tény, hogy gyereke is van,
tény, hogy voltak egyéb kapcsolatai is, no de
akkor is, kinek mi köze hozzá… Csak Rózá-
hoz érve csillapodott le.

Házasságkötésük után megkezdődött la-
kásról lakásra vándorlásuk. Hol Róza kedve
szerinti lakhelyet választottak, hol meg Móric
kedve szerintit. Nem soroljuk fel vádorlá-
saikat, ahogy ők mondták: „hordozkodásai-
kat”, csak az egyiket említjük, a Stáció utca-
it. A mai Baross utca és a Kálvária tér kör-
nyékén vásárolták meg azt az egy emeletes,
hosszan nyújtózkodó épületet, amelyben ti-
zenegy egymásba nyíló szoba volt, no meg
egy terjedelmes belső udvar járt hozzá. Itt,
persze Róza asszony akaratából, olyasféle

élet zajlott, mint egy vidéki tágas kúrián, az
udvaron tehenekkel, kecskékkel, tyúkokkal
és persze kutyákkal. Ámde sokáig nem bír-
ták az ilyesmikkel járó gondokat, hamarost
elérkezett az újabb „hordozkodás” ideje is.

Nem igaz, amit nehányan állítottak, hogy
Róza csak a háztartással törődött és elha-
nyagolta az urát. Ellenkezőleg, bárhova is
költöztek (hatszor?,nyolcszor?), Móric a fele-
sége gondos-figyelmes tüsténkedése foly-
tán mindig megtalálta az íróasztalát, szere-
tett íróeszközeit, a „lila téntát”: „Te csak írjál,
Móric!”

A reá mindig vigyázó asszonyi szempár ki-
hunytával Móric teste-lelke magányos ma-
radt. Magányos még akkor is, ha nevelt leá-
nya és annak férje jóvoltából a Bajza utcai
frissen épült igen takaros villába költözött,
ahol az ő lakrészének berendezése (fotók bi-
zonyítják) holmi angol lordéra hajadzott. De
itt már idegennek érezte magát. Unatkozott.
S mivel Róza szeme már nem tudott reá vi-
gyázni, elkódorgott. Eleinte színházi előadá-
sokat nézett, majd zsenge színi növendéke-
ket. Meg is akadt a hetvennégy éves öreg úr
szeme egy bájos arcú telt idomún.

A józan ész itt már semmit nem számított.
Feleségül vette a nála hatvankét évvel fiata-
labbat. A botrány annak rendje-módja szerint
ki is tört. De az öreg urat mindez nem érde-
kelte, csak az, mire vágyik az új feleség.
Utazni vágyik? Hát utazzunk! Hogy menné-
nek a többiek is velük, az ifiasszony teljes
családja? Sebaj, jöjjenek.

Így utazták körbe majdnem a fél világot,
Móric költségén, aki a végén igencsak kime-
rült, hazavágyott. De ugyan hova? Elébb a
Szondy utcába mentek az anyósékhoz, majd
Móric sokszobás lakást bérelt az Erzsébet
körút 44-ben, éppen a Dob utca sarkán. Ám
a tágasnak tűnt lakást azon nyomban belak-
ták Bella, az ifiasszony rokonai, együttes erő-
vel pokollá téve a mind tehetetlenebb aggas-
tyán életét.

A Dob utca felőli részen volt Móric tágas
dolgozószobája, utána – már az udvari fron-
ton – a hálószobája. Ez lett hát az utolsó lak-
helye, az utolsó szobája.

Ide feküdt le törődötten és nagybetegen,
itt próbálták ápolni, itt vizsgálta meg az a fő-
orvos, aki a részvéttel teli kérdésekre csak
ennyit tudott válaszolni: „Tüdőgyulladás és
nyolcvan év – mit mondjak még?” Ő is a Ke-
repesi temetőben kapott nyughelyet, az iga-
zi utolsó lakhelyet. Itt pihenhette ki a Bellával
együtt élés néhány keserű évét.

A mennyországban persze nyomban meg-
találta őt Róza asszony, magához intette és
így dorgálta: „Te Móric! Ládd, ahogy levet-
tem rólad a szemem máris milyen szamársá-
got teszel! Méghogy színésznőcske! Nem
voltál az eszednél, ugye édes párom?”
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Üzemanyagárak, 2018 (Ft/liter)

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 359 374 219
Február 362 373 226
Március 371 377 225
Április 359 369 221
Május 371 374 221
Június 379 387 222
Július 402 414 230
Augusztus 397 407 236

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.

A fentebb említett 60/1992 rendelet melléklete
évek óta nem frissül, mára már teljesen elavult-
nak tekinthető. Javasoljuk ez esetben az alapnor-
ma helyett – egyszerűsített elszámolásként –
alapnorma-átalány használatát. 

A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

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

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

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

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű 

módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta te-
gye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási
norma szerinti üzemanyagköltség-elszá-
molással kapcsolatosan alkalmazható
üzemanyagárat.

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

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

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-

rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-
anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyijövedelem-adó bevallás elkészítése 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

Az árak 2018. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

FF iiggyyee lleemm!!   II rrooddáánnkk  ee llkkööll ttöözzöött tt !!   
Új cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy-ház)

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279
Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás változott!
Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Szeptember 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés
•  Kata-befizetés

•  Szeptember 17. (15-e szombatra
esik)
•  Helyi iparűzési adó második fél-
évi előlege 
•  Egyéb helyi adók 

Fontos határidõkFontos határidõkNéha úgy érzem magam, mint egy vakond.
Teljes sötétség vesz körül, és vigyáznom kell,
nehogy lefejeljem a gyökereket…

* * *
– Az emberiség olyan, mint a krumpli: a ja-

va a föld alatt van.
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Lássák csak, kedves olvasók, hogyan lép be
és hogyan lép ki utolsó földi lakhelyéről
nemzeti hírességeink közül kettő, és hogyan
léptek be az igaziba, az Örökkévalóságba:

Vörösmarty 
Mihály
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, /
s nem tudja hol lakott itt Vörösmarty
Mihály…” A kései költőtárs, Radnóti Miklós
írja ezt ismert versében. Valóban, hol is lak-
hatott Vörösmarty itt, Pesten? S ugyan hol
lehetett utolsó lakhelye?

Nézzük csak sorjában. 
Fiatal korában, vidékről feljőve ő is, akár-

csak valamivel később fiatal kortársai: Jókai,
Petőfi olcsó bérű kis szobákban húzta meg
magát, a Mázsa utcában, a Lipót utcában, a
Kalap utcában. Közben-közben nyugtalan
természete vidékre is űzi különböző telepü-
lésekre, majd vissza Pestre.

1843-ban megnősült, az Úri utcában (ez
ma a Petőfi Sándor utca) találtak megfelelő
lakást. Eztán ismét vidék következett, immá-
ron kettesben hol itt, hol ott igyekeztek meg-
állapodni, mintha életük megpróbáltatásai
elől menekülnének. Merthogy azokból nekik
bizony bőven jutott. Öt gyermekük közül a
két legkisebb fiatalon elhunyt. A szabadság-
harc bukása után Mihály bujdosni kénysze-
rült, mindez beteggé tette, komoly szívbeteg-
ség tünetei jelentkeztek, vértolulás, nehéz
légzés, később tüdővizenyő. No meg a ke-
délybetegség, ahogy akkoriban a depresszi-
ót nevezték.

Balatonfüredi kúrával próbáltak enyhíteni
szenvedésein, mindhiába. Ekkoriban írja
utolsó nagy versét, A vén cigány-t.

1855 őszén visszaköltöznek Pestre. Elein-
te az Arany Sas szállodában laknak, majd
novemberben megfelelő lakást találnak a Vá-
ci utca 19-ben, az úgy nevezett Kappel-
házban, a második emeleten. (A házat a há-
ború alatt lebombázták, helyén ma többeme-
letes, csupa-üveg irodaépület áll, földszint-
jén nagy kirakatú márkabolttal.)

A már ekkor nagybeteg Mihály igen meg-
örült az új lakhelyének. Tudta, hogy huszon-
öt évvel korábban ebben a házban, s éppen
a második emeleten lakott szeretett költőtár-
sa, barátja, Kisfaludy Károly, és itt is halt
meg, két napra pontosan huszonöt évvel ez-
előtt, hogy ők ideköltöztek.

A szívbeteg, nehéz légzésű, ötvenöt éves
költőnek a lépcsőt kell járnia, két emeletet.
Orvosa tanácsa ellenére mégis másnap

vagy harmadnap lemegy a közeli Korona ká-
véházba egy kis élénk pesti életet élvezni, de
csak fél óráig bírja a sűrű pipafüstöt, a zajt,
távozik.

Megint föl kell mennie a lépcsőn, de erre
már egyedül nem képes. Segítség érkezik,
föltámogatják, a szobában ledől az ágyra, és
többé föl sem kell onnét. Eljött érte és elvit-
te magával barátja, a Kisfaludy Károly.

A ház udvarán ravatalozták fel. Hatalmas
részvét és megrendülés kíséri utolsó útjára,
kifelé az akkor még messzi, kopár Kerepesi
úti temetőbe. Díszsírhelyet kapott hálás
nemzetétől. Valójában ez lett utolsó lakhelye
ennek a nyugtalan, töprengő, merengő és
szüntelen aggódva gondolkodó magyar köl-
tőnek. Itt nincs többé fájdalom, nincs bánat,
nincs keserűség, a Jóisten vette át utógon-
dozásra Mihály lelkét.

Ha a Kerepesi (Fiumei) úti temető kapuján
belépünk, nyomban jobbra fordulva a falsír-
boltok mentén pár lépés után megláthatjuk
pihenő-lakhelyét, a nemesen egyszerű sír-
emléket. Majd észrevesszük azt is, hogy az
akkori sírköves a Mihály név vésésénél kife-
lejtette az y-t…

Jókai Mór
A Dohány utca és a Síp utca sarkán állt a ház,
amelyben Jókai egy nagyobb lakást bérelt.
Ide fogadta a nászútjukról visszaérkezett Pe-
tőfit és Szendrey Júliát. Évekkel később úgy
emlékezik közös életükről, hogy az a megér-
tő, kedves, barátságos idilli együttlakás volt.

Ám ez az idill nem tartott sokáig. Móricot
Sándor igen megsértette, mégpedig kisze-
melt kedvese, Laborfalvy Róza miatt. Móric
ezért a nyugodt, csendes emberek hirtelen
kitörő dühében rájuk csapta az ajtót, többé
feléjük sem nézett, ment egyenest Róza Hat-
vani utcai lakásába. Tény, hogy Róza hét év-
vel idősebb nála, tény, hogy gyereke is van,
tény, hogy voltak egyéb kapcsolatai is, no de
akkor is, kinek mi köze hozzá… Csak Rózá-
hoz érve csillapodott le.

Házasságkötésük után megkezdődött la-
kásról lakásra vándorlásuk. Hol Róza kedve
szerinti lakhelyet választottak, hol meg Móric
kedve szerintit. Nem soroljuk fel vádorlá-
saikat, ahogy ők mondták: „hordozkodásai-
kat”, csak az egyiket említjük, a Stáció utca-
it. A mai Baross utca és a Kálvária tér kör-
nyékén vásárolták meg azt az egy emeletes,
hosszan nyújtózkodó épületet, amelyben ti-
zenegy egymásba nyíló szoba volt, no meg
egy terjedelmes belső udvar járt hozzá. Itt,
persze Róza asszony akaratából, olyasféle

élet zajlott, mint egy vidéki tágas kúrián, az
udvaron tehenekkel, kecskékkel, tyúkokkal
és persze kutyákkal. Ámde sokáig nem bír-
ták az ilyesmikkel járó gondokat, hamarost
elérkezett az újabb „hordozkodás” ideje is.

Nem igaz, amit nehányan állítottak, hogy
Róza csak a háztartással törődött és elha-
nyagolta az urát. Ellenkezőleg, bárhova is
költöztek (hatszor?,nyolcszor?), Móric a fele-
sége gondos-figyelmes tüsténkedése foly-
tán mindig megtalálta az íróasztalát, szere-
tett íróeszközeit, a „lila téntát”: „Te csak írjál,
Móric!”

A reá mindig vigyázó asszonyi szempár ki-
hunytával Móric teste-lelke magányos ma-
radt. Magányos még akkor is, ha nevelt leá-
nya és annak férje jóvoltából a Bajza utcai
frissen épült igen takaros villába költözött,
ahol az ő lakrészének berendezése (fotók bi-
zonyítják) holmi angol lordéra hajadzott. De
itt már idegennek érezte magát. Unatkozott.
S mivel Róza szeme már nem tudott reá vi-
gyázni, elkódorgott. Eleinte színházi előadá-
sokat nézett, majd zsenge színi növendéke-
ket. Meg is akadt a hetvennégy éves öreg úr
szeme egy bájos arcú telt idomún.

A józan ész itt már semmit nem számított.
Feleségül vette a nála hatvankét évvel fiata-
labbat. A botrány annak rendje-módja szerint
ki is tört. De az öreg urat mindez nem érde-
kelte, csak az, mire vágyik az új feleség.
Utazni vágyik? Hát utazzunk! Hogy menné-
nek a többiek is velük, az ifiasszony teljes
családja? Sebaj, jöjjenek.

Így utazták körbe majdnem a fél világot,
Móric költségén, aki a végén igencsak kime-
rült, hazavágyott. De ugyan hova? Elébb a
Szondy utcába mentek az anyósékhoz, majd
Móric sokszobás lakást bérelt az Erzsébet
körút 44-ben, éppen a Dob utca sarkán. Ám
a tágasnak tűnt lakást azon nyomban belak-
ták Bella, az ifiasszony rokonai, együttes erő-
vel pokollá téve a mind tehetetlenebb aggas-
tyán életét.

A Dob utca felőli részen volt Móric tágas
dolgozószobája, utána – már az udvari fron-
ton – a hálószobája. Ez lett hát az utolsó lak-
helye, az utolsó szobája.

Ide feküdt le törődötten és nagybetegen,
itt próbálták ápolni, itt vizsgálta meg az a fő-
orvos, aki a részvéttel teli kérdésekre csak
ennyit tudott válaszolni: „Tüdőgyulladás és
nyolcvan év – mit mondjak még?” Ő is a Ke-
repesi temetőben kapott nyughelyet, az iga-
zi utolsó lakhelyet. Itt pihenhette ki a Bellával
együtt élés néhány keserű évét.

A mennyországban persze nyomban meg-
találta őt Róza asszony, magához intette és
így dorgálta: „Te Móric! Ládd, ahogy levet-
tem rólad a szemem máris milyen szamársá-
got teszel! Méghogy színésznőcske! Nem
voltál az eszednél, ugye édes párom?”

18

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Üzemanyagárak, 2018 (Ft/liter)

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 359 374 219
Február 362 373 226
Március 371 377 225
Április 359 369 221
Május 371 374 221
Június 379 387 222
Július 402 414 230
Augusztus 397 407 236

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.

A fentebb említett 60/1992 rendelet melléklete
évek óta nem frissül, mára már teljesen elavult-
nak tekinthető. Javasoljuk ez esetben az alapnor-
ma helyett – egyszerűsített elszámolásként –
alapnorma-átalány használatát. 

A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

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

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

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

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű 

módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta te-
gye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási
norma szerinti üzemanyagköltség-elszá-
molással kapcsolatosan alkalmazható
üzemanyagárat.

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

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

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-

rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-
anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyijövedelem-adó bevallás elkészítése 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

Az árak 2018. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

FF iiggyyee lleemm!!   II rrooddáánnkk  ee llkkööll ttöözzöött tt !!   
Új cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy-ház)

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279
Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás változott!
Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Szeptember 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés
•  Kata-befizetés

•  Szeptember 17. (15-e szombatra
esik)
•  Helyi iparűzési adó második fél-
évi előlege 
•  Egyéb helyi adók 

Fontos határidõkFontos határidõkNéha úgy érzem magam, mint egy vakond.
Teljes sötétség vesz körül, és vigyáznom kell,
nehogy lefejeljem a gyökereket…

* * *
– Az emberiség olyan, mint a krumpli: a ja-

va a föld alatt van.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2018.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (138 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (207 000 Ft) (155 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

138 000 Ft 17 595 Ft 13 800 Ft 30 274 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7320 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 19,5%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
06-70-456-9397
A BKK központi számai:
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1097 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401.
Tel.: 06-1-229-3736

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2018.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (138 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (207 000 Ft) (155 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

138 000 Ft 17 595 Ft 13 800 Ft 30 274 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7320 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 19,5%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
06-70-456-9397
A BKK központi számai:
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1097 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401.
Tel.: 06-1-229-3736

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi út 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   06-1-450-4000 

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

A kormányzat deklarált szándéka, hogy
papírmentessé teszi az adóhatósági
(és egyéb) ügyintézést. Az állami adók
tekintetében ez nagyrészt már 10 éve
megvalósult (2006-ban vezették be a
vállalkozók számára az elektronikus
bevallási kötelezettséget), idén az ön-
kormányzatok kerültek sorra. 

2018. január 1-jétől – elvileg – már
az önkormányzati adóhatósággal is
csak elektronikus úton kommunikálha-
tunk. Azért elvileg, mert van néhány
rugalmasabb helyi hatóság, ahol még
átmenetileg befogadják a papíralapú
kérelmeket is (Budapest és Budaörs
ilyen például). 

Mit jelent az elektronikus ügyinté-
zés? Először is szükség van egy Ügy-
félkapura. Vélhetően ez már minden
vállalkozónak megvan, hiszen adóbe-
vallásait évek óta csak ezen keresztül
küldheti be. Kivétel volt eddig a helyi
iparűzési adó, azt még papíron is be-
fogadták. Nos, ez a kivétel szűnik meg
2018-tól. Ma már kizárólag elektroni-
kus úton, ügyfélkapun keresztül küld-
hetünk be helyi iparűzési adóbeval-
lást, adatmódosításokat, adóigazolási
kérelmeket (ez utóbbit a néhány fen-
tebb említett önkormányzat még papí-
ron is befogadja).

Meg kell azonban tanulni e téren is
a papírmentes ügyintézést. Adóigazo-
lások ügyében legalábbis félig, mint
ez majd az alábbiakból kiderül. Néz-
zük, hogy is fogjunk neki egy helyi
adóigazolás, ismertebb nevén „nullás
papír” kérelemnek. Íme, a fővárosi
rendszer:

• Ügyfélkapus bejelentkezést köve-
tően a főváros weblapján válasz-
szuk a felső menüsorból a „kérel-
mek” lapot, ezen belül az „adó-
igazolás (2018-16)” fület.

• A megnyíló pdf dokumentum
géppel kitölthető, kitöltés után
mentsük el.

• Mivel a közvetlen továbbítás egy-
előre (2018.08.01.) nem műkö-
dik, az elmentett dokumentumot
az ún. „e-papír” programmal tud-
juk továbbítani.

• Nyissuk meg az epapir.gov.hu ol-
dalt. A témacsoport, ügytípus,
címzett kiválasztásával röpke fél-
órát biztosan el fogunk vacakol-
ni...

• Ezt követően töltsük ki a levél tár-
gyát (adóigazolás), majd csatoljuk
a korábban elmentett pdf doku-
mentumot.

• Néhány kattintást követően (van,
hogy a rendszer kétszer is kéri a
felhasználónevet és a jelszót) már
el is küldtük a nullás papír iránti
kérelmet.

• Ennek beérkezése után az önkor-
mányzat rövid időn belül továbbít-
ja ügyfélkapus tárhelyünkre az
igazolást.

• Ezt követően több lehetőségünk
lenne tovább küldeni azt a megfe-
lelő szervekhez. Pillanatnyilag
azonban – mint telefonos érdek-
lődésünkre kiderült – az Asztalos
Sándor utcai telep ezt az igazo-
lást csak kinyomtatva, papíron fo-
gadja el. 

Azért egy rosszmájú megjegyzés csak
kikívánkozik belőlem: hogy is volt ez
régebben? Ügyfél bement az irodába:
Margitka, tessék már adni nekem egy
adóigazolást! Néhány kattintás, nyom-
tatás, és a boldog ügyfél távozik a pa-
pírjával. Na, ezt sikerült most így „le-
egyszerűsíteni”…

Elektronikus ügyintézés
Egyelőre papíron…(?)

Mi jöhet még?
A nyolcvanas évek elején jelentek meg a magántaxik Ma-
gyarországon, de az igazi nagy változások a kilencvenes
években kezdődtek. Több mint három évtizede tart ez a kor-
szak, több mint három évtizede retteghetnek a taxisok, hogy
még mire számítsanak? Jellemző a magyarországi taxihely-
zetre, hogy a kérdéssel 1984-ben még a Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottsága is foglalkozott… 

Akkoriban nagyon sok taxiban még taxióra sem volt, néz-
ték a taxisok és az utasok a kilométerórát, felszorozták a
megtett kilométert a tarifával… A szabadon választott tarifá-
val, ugyanis a taxi is szabadáras volt, minden taxis annyit kért,
amennyit akart! Ám az is igaz, hogy ezzel akkor szinte senki
sem élt vissza. A magántaxi árai egy-két forinttal voltak maga-
sabbak az „állami szektor” (Főtaxi, Volán Taxi) tarifájánál.

A kilencvenes években sorra jöttek a szigorítások, a sár-
ga rendszám, a fényképes igazolvány, engedélyszám a taxik
oldalán. Minden taxisnak vizsgát kellett tennie, a vállalkozók-
nak több tantárgyból, az alkalmazottaknak kevesebb témá-
ból. Kötelezővé tették az adattárolós taxiórát. A változások
sorozata a 2000-es években is folytatódott. Például hatósá-
gi áras lett a taxi, a helyi önkormányzatoknak lehetővé tették
a taxitarifák meghatározását, esetlegesen a maximálását.

Aztán öt évvel ezelőtt Budapesten újabb nagy változás
történt! Minden taxi sárga lett, minden taxiban lehet bank-
kártyával fizetni, minden taxiban van légkondicionáló beren-
dezés. De a sorozat nem ért véget! Néhány éve kitalálták,
hogy a taxisoknak ötévente újra és újra le kell vizsgázni köz-
lekedési ismeretekből. Akkor, amikor a kerékpárosoknak
egyáltalában nem kell kézbe venni a KRESZ-könyvet! Sőt,
kerékpárjukon semmilyen azonosító sincs! 

A taxisoknak új taxivezetői igazolványt kellett kiváltani, a
taxikra új engedélyszám került, az összes utánajárással, ösz-
szes adminisztrációval, nagy anyagi kiadásokkal. A legújabb
történet a pénztárgép százezres nagyságú kiadással, és ha-
vonta fizetendő internetdíjjal. Hogy színezzék a dolgokat, a
taxióranyugtát átkeresztelik mérésügyi bizonylatra, amit mi fi-
zetünk ki a taxiórásoknak…

Mi jöhet még? Belegondolni is rossz, milyen történetek
jöhetnek még? Kötelezik a fordítógép használatát, hogy
kommunikálni tudjunk a külföldi utasokkal? Televíziót kell
beszerelni, hogy jól érezze magát a kedves utas fuvar köz-
ben? Internetkapcsolat kell egy táblagéppel, hogy az utas
kommunikálni tudjon a külvilággal?

Bármi jöhet…
Tasnádi Áron 
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi út 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   06-1-450-4000 

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

A kormányzat deklarált szándéka, hogy
papírmentessé teszi az adóhatósági
(és egyéb) ügyintézést. Az állami adók
tekintetében ez nagyrészt már 10 éve
megvalósult (2006-ban vezették be a
vállalkozók számára az elektronikus
bevallási kötelezettséget), idén az ön-
kormányzatok kerültek sorra. 

2018. január 1-jétől – elvileg – már
az önkormányzati adóhatósággal is
csak elektronikus úton kommunikálha-
tunk. Azért elvileg, mert van néhány
rugalmasabb helyi hatóság, ahol még
átmenetileg befogadják a papíralapú
kérelmeket is (Budapest és Budaörs
ilyen például). 

Mit jelent az elektronikus ügyinté-
zés? Először is szükség van egy Ügy-
félkapura. Vélhetően ez már minden
vállalkozónak megvan, hiszen adóbe-
vallásait évek óta csak ezen keresztül
küldheti be. Kivétel volt eddig a helyi
iparűzési adó, azt még papíron is be-
fogadták. Nos, ez a kivétel szűnik meg
2018-tól. Ma már kizárólag elektroni-
kus úton, ügyfélkapun keresztül küld-
hetünk be helyi iparűzési adóbeval-
lást, adatmódosításokat, adóigazolási
kérelmeket (ez utóbbit a néhány fen-
tebb említett önkormányzat még papí-
ron is befogadja).

Meg kell azonban tanulni e téren is
a papírmentes ügyintézést. Adóigazo-
lások ügyében legalábbis félig, mint
ez majd az alábbiakból kiderül. Néz-
zük, hogy is fogjunk neki egy helyi
adóigazolás, ismertebb nevén „nullás
papír” kérelemnek. Íme, a fővárosi
rendszer:

• Ügyfélkapus bejelentkezést köve-
tően a főváros weblapján válasz-
szuk a felső menüsorból a „kérel-
mek” lapot, ezen belül az „adó-
igazolás (2018-16)” fület.

• A megnyíló pdf dokumentum
géppel kitölthető, kitöltés után
mentsük el.

• Mivel a közvetlen továbbítás egy-
előre (2018.08.01.) nem műkö-
dik, az elmentett dokumentumot
az ún. „e-papír” programmal tud-
juk továbbítani.

• Nyissuk meg az epapir.gov.hu ol-
dalt. A témacsoport, ügytípus,
címzett kiválasztásával röpke fél-
órát biztosan el fogunk vacakol-
ni...

• Ezt követően töltsük ki a levél tár-
gyát (adóigazolás), majd csatoljuk
a korábban elmentett pdf doku-
mentumot.

• Néhány kattintást követően (van,
hogy a rendszer kétszer is kéri a
felhasználónevet és a jelszót) már
el is küldtük a nullás papír iránti
kérelmet.

• Ennek beérkezése után az önkor-
mányzat rövid időn belül továbbít-
ja ügyfélkapus tárhelyünkre az
igazolást.

• Ezt követően több lehetőségünk
lenne tovább küldeni azt a megfe-
lelő szervekhez. Pillanatnyilag
azonban – mint telefonos érdek-
lődésünkre kiderült – az Asztalos
Sándor utcai telep ezt az igazo-
lást csak kinyomtatva, papíron fo-
gadja el. 

Azért egy rosszmájú megjegyzés csak
kikívánkozik belőlem: hogy is volt ez
régebben? Ügyfél bement az irodába:
Margitka, tessék már adni nekem egy
adóigazolást! Néhány kattintás, nyom-
tatás, és a boldog ügyfél távozik a pa-
pírjával. Na, ezt sikerült most így „le-
egyszerűsíteni”…

Elektronikus ügyintézés
Egyelőre papíron…(?)

Mi jöhet még?
A nyolcvanas évek elején jelentek meg a magántaxik Ma-
gyarországon, de az igazi nagy változások a kilencvenes
években kezdődtek. Több mint három évtizede tart ez a kor-
szak, több mint három évtizede retteghetnek a taxisok, hogy
még mire számítsanak? Jellemző a magyarországi taxihely-
zetre, hogy a kérdéssel 1984-ben még a Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottsága is foglalkozott… 

Akkoriban nagyon sok taxiban még taxióra sem volt, néz-
ték a taxisok és az utasok a kilométerórát, felszorozták a
megtett kilométert a tarifával… A szabadon választott tarifá-
val, ugyanis a taxi is szabadáras volt, minden taxis annyit kért,
amennyit akart! Ám az is igaz, hogy ezzel akkor szinte senki
sem élt vissza. A magántaxi árai egy-két forinttal voltak maga-
sabbak az „állami szektor” (Főtaxi, Volán Taxi) tarifájánál.

A kilencvenes években sorra jöttek a szigorítások, a sár-
ga rendszám, a fényképes igazolvány, engedélyszám a taxik
oldalán. Minden taxisnak vizsgát kellett tennie, a vállalkozók-
nak több tantárgyból, az alkalmazottaknak kevesebb témá-
ból. Kötelezővé tették az adattárolós taxiórát. A változások
sorozata a 2000-es években is folytatódott. Például hatósá-
gi áras lett a taxi, a helyi önkormányzatoknak lehetővé tették
a taxitarifák meghatározását, esetlegesen a maximálását.

Aztán öt évvel ezelőtt Budapesten újabb nagy változás
történt! Minden taxi sárga lett, minden taxiban lehet bank-
kártyával fizetni, minden taxiban van légkondicionáló beren-
dezés. De a sorozat nem ért véget! Néhány éve kitalálták,
hogy a taxisoknak ötévente újra és újra le kell vizsgázni köz-
lekedési ismeretekből. Akkor, amikor a kerékpárosoknak
egyáltalában nem kell kézbe venni a KRESZ-könyvet! Sőt,
kerékpárjukon semmilyen azonosító sincs! 

A taxisoknak új taxivezetői igazolványt kellett kiváltani, a
taxikra új engedélyszám került, az összes utánajárással, ösz-
szes adminisztrációval, nagy anyagi kiadásokkal. A legújabb
történet a pénztárgép százezres nagyságú kiadással, és ha-
vonta fizetendő internetdíjjal. Hogy színezzék a dolgokat, a
taxióranyugtát átkeresztelik mérésügyi bizonylatra, amit mi fi-
zetünk ki a taxiórásoknak…

Mi jöhet még? Belegondolni is rossz, milyen történetek
jöhetnek még? Kötelezik a fordítógép használatát, hogy
kommunikálni tudjunk a külföldi utasokkal? Televíziót kell
beszerelni, hogy jól érezze magát a kedves utas fuvar köz-
ben? Internetkapcsolat kell egy táblagéppel, hogy az utas
kommunikálni tudjon a külvilággal?

Bármi jöhet…
Tasnádi Áron 
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Idős hölgy utassal haladtam Keresztúr felé, amikor rám tapadt
egy autó és „tolt” maga előtt. Amúgy sem vagyok egy száguldós
típus, de itt különösen tekintettel kellett lenni az utas életkorára.
Többször rám dudált a mögöttem haladó, hogy menjek gyorsab-
ban, különösen, amikor beengedtem egy taxit magam elé a mel-
lékútról, illetve kiengedtem egy
buszt a megállóból való kiindu-
láskor. 

Az OPEL Gyulainál lévő cso-
mópontnál kisoroltam az ott
kezdődő buszsávba, elhalad-
tam a kocsisor mellett. Öröm-
mel láttam, hogy a mögöttem
haladó jármű besorolt a balra
kanyarodó, az üzletközpont fe-
lé haladó sávba. Ahogy véget
ért a buszsáv, villogtatással
visszaengedett az elől haladó.
Ekkor a visszapillantó tükör-
ben döbbenten láttam, hogy a
korábban mögöttem jövő a
balra kanyarodó sávból hirte-
len visszasorol jobbra és ne-
kikoccan a taxim bal hátsó
sárhányójának. Természete-
sen félreálltunk a keresztező-
dés után, átadtam a névjegy-
kártyámat, mondtam hazavi-
szem a hölgyet, öt perc múlva
itt vagyok.

Visszamentem, megállapítot-
tuk, hogy nagy baj nem történt,
az én autóm egyáltalában nem
sérült meg, az ellenfél járműjé-
ről lepattant a lökhárítón lévő
díszléc, amit visszarakott. Ekkor
döbbenetes dolgot mondott:
„Tesókám, adjál száz rongyot
az általad okozott sérülés kijaví-
tására, és nem találkoztunk!” Az
autóján valóban voltak, nyilván-
valóan régi sérülések, azt akarta megcsináltatni az én pénzem-
ből! „Szó sem lehet róla!” – feleltem. „Jó, akkor, rend-
őrt hívok!”.

Nemsokára megérkezett a rendőrjárőr, elkérte az
igazolványokat, okmányokat, járművek papírjait. A rend-
őr mindent átnézett majd azt mondja az ellenfélnek:
„Uram, az Ön által vezetett gépjárműnek nincs kötele-
ző biztosítása. Az Ön által vezetett autónak itt az adás-
vételi szerződése, de az előírt időig nem írták át a tulaj-
donjogot, nem jegyezték be a forgalmi engedélybe az
új tulajdonost. Az Ön által vezetett jármű nem az Ön tu-
lajdona, de semmilyen papírt nem tud felmutatni, hogy
Ön jogosult vezetni a járművet. Ön már így három sza-
bálysértést követett el, és akkor még nem beszéltünk a
mostani balesetről.”

A helyszínen a rendőr nem tudta eldönteni, ki volt a
hibás a balesetért, az ügy a Szabálysértési előadónál
folytatódott. Az idézésre a fiatalember nem jött el, sőt a
második idézésre sem. Ekkor elrendelték az elővezeté-
sét, de az is sikertelen volt, mert nem találták az ismert
lakóhelyén. Így nélküle zárta le az ügyet a szabálysérté-
si előadó. A balesetért egyik járművezetőt sem tették
felelőssé, mert nem lehetett megállapítani utólag, ki

volt a felelős. Mindkettőnknek ugyanaz az írás jött: 
„A közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet és a szabály-

sértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló törvény szerint minősülő Az el-
sőbbség és az előzés szabályainak megsértése szabály-
sértés miatt folyamatba helyezett eljárást a szabálysértési ható-

ság – mivel nem állapítható meg a
szabálysértés elkövetése – meg-
szünteti. Ugyanakkor a fiatalem-
bert megbüntették 50.000 forintra
a rendőr által megállapított sza-
bálysértések miatt!

„Tájékoztatom, hogy a meg nem
fizetett pénzbírság közérdekű mun-
kával történő megváltása érdeké-
ben a pénzbírság befizetésére ren-
delkezésre álló határidőt lejártát kö-
vető harmadik munkanapig szemé-
lyesen jelentkezhet az állami foglal-
koztatási szervnél (munkaügyi köz-
pont). Ennek elmulasztása ese-
tén a meg nem fizetett pénzbír-
ságot szabálysértési eljárásra
kell átváltoztatni.”

Itt az ügy egyik része lezárult, a
balesettel kapcsolatos rész. Ugyan-
akkor folytatódik a másik ügy, ugyan-
is az államapparátus mindenképpen
behajtja az állam felé lévő tartozást!
Még egyszer-kétszer megpróbálják
elővezetni, majd kiadják ellene a kö-
rözést! Előbb-utóbb mindenképpen
hűvösre kerül! Onnan csak akkor
kerülhet ki, ha kifizeti a büntetést!
Ha nincs pénze, akkor marad a hű-
vösön a törvény által előírt ideig! 

Csak ismételni lehet: Ne hagy-
juk magunkat! A fiatalember egy
életre megtanulja, hogy nem sza-
bad másoktól jogtalanul pénzt kö-

vetelni! És, hogy be kell tartani a törvényeket, a rendeleteket, a
szabályokat! Juhász Péter

Ne hagyjuk magunkat

Egy koccanásos baleset utóélete

Egy egyetemista az ebédlõ-
ben le szeretett volna ülni egy
üres helyre az egyik tanára mel-
lé, de az így válaszolt:

– Egy hattyú nem lehet társa
egy disznónak.

– Jó, akkor továbbrepülök! –
válaszolt a diák.

A tanár ezen vérig sértõdött
és elhatározta, hogy a vizsgán
elbuktatja, így a legnehezebb
kérdéseket adta fel neki. A diák
azonban a dolgozatában pará-
dés válaszokat adott, ezért a ta-
nár – hátha mégis megbuktat-
hatja az áldozatát – mindent el-
döntõ kérdést ad:

– Mész az úton és találsz két
zsákot, az egyikben arany, a

másikban pedig ész van. Melyi-
ket választod?

– Az aranyat.
– Én sajnos a másikat válasz-

tanám, az értelemmel teli zsá-
kot, mert az fontosabb, mint a
pénz.

– Mindenki azt választja, ami
neki hiányzik – vágja ki magát a
diák.

A tanár majd megõrül, és azt
írja a dolgozatra: „Idióta”. A di-
ák anélkül, hogy belenézne,
fogja a dolgozatát és kimegy a
terembõl. Rövid idõ múlva
azonban visszatér, visszateszi a
dolgozatát, és így szól:

– Elnézést, a tanár úr aláírta,
de nem írt rá jegyet!

Az én autómon
nem volt sérülés

Ezt a sérülést
nem én okoztam
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Részletfizetés
Ma már egyszerűbben

Legtöbbünkkel már előfordult, hogy átmeneti pénzügyi nehézsé-
gek miatt elmaradtunk adóinkkal, járulékainkkal. A befizetések
elmulasztása aztán néhány hónap múlva százezres, milliós nagy-
ságrendre nőhet. Ilyenkor nincs más út, részletfizetési kérelem-
mel kell fordulni az adóhatósághoz.

Aki már töltött ki ilyen kérelmet, az tudja, hogy nem egyszerű
dolog. A nyomtatvány kilencoldalas, és gyakorlatilag a magunk
és közös háztartásban élő családtagjaink anyagi helyzetét telje-
sen fel kell tárnunk benne. Mennyi a jövedelmünk, van-e gépko-
csink, ingatlanunk, értékes tárgyaink, vannak e megtakarítása-
ink, részese vagyunk-e vállalkozásoknak, vannak-e részvényeink
stb. Emellett egyéni vállalkozásunk részleteiről is kell adatot
szolgáltatnunk, mégpedig teljes körűen. Aztán ehhez a kérelem-
hez szkennelt formában mellékelnünk kell minden olyan bizony-
latot, ami a kérelemben leírtakat alátámasztja. Sokan visszariad-
tak ekkora adminisztrációtól és inkább bankkölcsönt vettek fel –
annak jóval nagyobb kamata ellenére –, hogy adótartozásukat
rendezni tudják.

Idén januártól némi könnyítés lépett életbe. Évente egyszer,
ötszázezer forint adótartozásig egy egyszerű kérelem alapján
automatikusan engedélyez részletfizetést a NAV természetes
személyeknek. Lényeges, hogy a lehetőséggel minden termé-
szetes személy élhet, így nemcsak a magánszemélyek, hanem
az egyéni vállalkozók is (eddig ez az egyszerűsített eljárás egyé-
ni vállalkozóknak nem volt elérhető).

Az összeghatár is emelkedett, a korábbi kétszázezer forint he-
lyett már ötszázezer forint adótartozásig kérhető az automatikus

részletfizetés. Továbbá a korábbihoz képest a duplájára, 12 hó-
napra nőtt a maximális törlesztési idő. Vannak azonban kivéte-
lek: nem lehet automatikus részletfizetést kérni például az alkal-
mazottaktól levont adóra és járulékokra.

A kérelmet benyújtóknak a részletfizetés kérését indokolniuk
sem kell, és a NAV nem vizsgálja az egyébként szükséges felté-
teleket, például a fizetési nehézség fennállását és az igénylő jö-
vedelmi helyzetét. A pótlékmentes részletfizetési kedvezményt a
kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi az
adóhivatal.

A tájékoztatás alapján NAV honlapján a letöltések – egyéb
menüpontból érhető el az automatikus részletfizetési kérelem,
amit az egyéni vállalkozók kizárólag az ügyfélkapun keresztül
nyújthatnak be.

Fontos az engedélyező határozatban megszabott fizetési ha-
táridők betartása, mert ha elmarad az esedékes részlet befizeté-
se, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást
egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tar-
tozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezmé-
nyi kérelme illetékmentes.

25

Bemegy a gyógyszertárba egy férfi és megkérdi a
gyógyszerészt:

– Tud valamit adni csuklás ellen? – 
A patikus áthajol a pulton, jól hátbavágja a férfit, majd

megkérdezi:
– Na, használt?
– Nem tudom – feleli a férfi. – De mindjárt kimegyek a

parkolóba, és megkérdezem a feleségem.
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Idős hölgy utassal haladtam Keresztúr felé, amikor rám tapadt
egy autó és „tolt” maga előtt. Amúgy sem vagyok egy száguldós
típus, de itt különösen tekintettel kellett lenni az utas életkorára.
Többször rám dudált a mögöttem haladó, hogy menjek gyorsab-
ban, különösen, amikor beengedtem egy taxit magam elé a mel-
lékútról, illetve kiengedtem egy
buszt a megállóból való kiindu-
láskor. 

Az OPEL Gyulainál lévő cso-
mópontnál kisoroltam az ott
kezdődő buszsávba, elhalad-
tam a kocsisor mellett. Öröm-
mel láttam, hogy a mögöttem
haladó jármű besorolt a balra
kanyarodó, az üzletközpont fe-
lé haladó sávba. Ahogy véget
ért a buszsáv, villogtatással
visszaengedett az elől haladó.
Ekkor a visszapillantó tükör-
ben döbbenten láttam, hogy a
korábban mögöttem jövő a
balra kanyarodó sávból hirte-
len visszasorol jobbra és ne-
kikoccan a taxim bal hátsó
sárhányójának. Természete-
sen félreálltunk a keresztező-
dés után, átadtam a névjegy-
kártyámat, mondtam hazavi-
szem a hölgyet, öt perc múlva
itt vagyok.

Visszamentem, megállapítot-
tuk, hogy nagy baj nem történt,
az én autóm egyáltalában nem
sérült meg, az ellenfél járműjé-
ről lepattant a lökhárítón lévő
díszléc, amit visszarakott. Ekkor
döbbenetes dolgot mondott:
„Tesókám, adjál száz rongyot
az általad okozott sérülés kijaví-
tására, és nem találkoztunk!” Az
autóján valóban voltak, nyilván-
valóan régi sérülések, azt akarta megcsináltatni az én pénzem-
ből! „Szó sem lehet róla!” – feleltem. „Jó, akkor, rend-
őrt hívok!”.

Nemsokára megérkezett a rendőrjárőr, elkérte az
igazolványokat, okmányokat, járművek papírjait. A rend-
őr mindent átnézett majd azt mondja az ellenfélnek:
„Uram, az Ön által vezetett gépjárműnek nincs kötele-
ző biztosítása. Az Ön által vezetett autónak itt az adás-
vételi szerződése, de az előírt időig nem írták át a tulaj-
donjogot, nem jegyezték be a forgalmi engedélybe az
új tulajdonost. Az Ön által vezetett jármű nem az Ön tu-
lajdona, de semmilyen papírt nem tud felmutatni, hogy
Ön jogosult vezetni a járművet. Ön már így három sza-
bálysértést követett el, és akkor még nem beszéltünk a
mostani balesetről.”

A helyszínen a rendőr nem tudta eldönteni, ki volt a
hibás a balesetért, az ügy a Szabálysértési előadónál
folytatódott. Az idézésre a fiatalember nem jött el, sőt a
második idézésre sem. Ekkor elrendelték az elővezeté-
sét, de az is sikertelen volt, mert nem találták az ismert
lakóhelyén. Így nélküle zárta le az ügyet a szabálysérté-
si előadó. A balesetért egyik járművezetőt sem tették
felelőssé, mert nem lehetett megállapítani utólag, ki

volt a felelős. Mindkettőnknek ugyanaz az írás jött: 
„A közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet és a szabály-

sértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló törvény szerint minősülő Az el-
sőbbség és az előzés szabályainak megsértése szabály-
sértés miatt folyamatba helyezett eljárást a szabálysértési ható-

ság – mivel nem állapítható meg a
szabálysértés elkövetése – meg-
szünteti. Ugyanakkor a fiatalem-
bert megbüntették 50.000 forintra
a rendőr által megállapított sza-
bálysértések miatt!

„Tájékoztatom, hogy a meg nem
fizetett pénzbírság közérdekű mun-
kával történő megváltása érdeké-
ben a pénzbírság befizetésére ren-
delkezésre álló határidőt lejártát kö-
vető harmadik munkanapig szemé-
lyesen jelentkezhet az állami foglal-
koztatási szervnél (munkaügyi köz-
pont). Ennek elmulasztása ese-
tén a meg nem fizetett pénzbír-
ságot szabálysértési eljárásra
kell átváltoztatni.”

Itt az ügy egyik része lezárult, a
balesettel kapcsolatos rész. Ugyan-
akkor folytatódik a másik ügy, ugyan-
is az államapparátus mindenképpen
behajtja az állam felé lévő tartozást!
Még egyszer-kétszer megpróbálják
elővezetni, majd kiadják ellene a kö-
rözést! Előbb-utóbb mindenképpen
hűvösre kerül! Onnan csak akkor
kerülhet ki, ha kifizeti a büntetést!
Ha nincs pénze, akkor marad a hű-
vösön a törvény által előírt ideig! 

Csak ismételni lehet: Ne hagy-
juk magunkat! A fiatalember egy
életre megtanulja, hogy nem sza-
bad másoktól jogtalanul pénzt kö-

vetelni! És, hogy be kell tartani a törvényeket, a rendeleteket, a
szabályokat! Juhász Péter

Ne hagyjuk magunkat

Egy koccanásos baleset utóélete

Egy egyetemista az ebédlõ-
ben le szeretett volna ülni egy
üres helyre az egyik tanára mel-
lé, de az így válaszolt:

– Egy hattyú nem lehet társa
egy disznónak.

– Jó, akkor továbbrepülök! –
válaszolt a diák.

A tanár ezen vérig sértõdött
és elhatározta, hogy a vizsgán
elbuktatja, így a legnehezebb
kérdéseket adta fel neki. A diák
azonban a dolgozatában pará-
dés válaszokat adott, ezért a ta-
nár – hátha mégis megbuktat-
hatja az áldozatát – mindent el-
döntõ kérdést ad:

– Mész az úton és találsz két
zsákot, az egyikben arany, a

másikban pedig ész van. Melyi-
ket választod?

– Az aranyat.
– Én sajnos a másikat válasz-

tanám, az értelemmel teli zsá-
kot, mert az fontosabb, mint a
pénz.

– Mindenki azt választja, ami
neki hiányzik – vágja ki magát a
diák.

A tanár majd megõrül, és azt
írja a dolgozatra: „Idióta”. A di-
ák anélkül, hogy belenézne,
fogja a dolgozatát és kimegy a
terembõl. Rövid idõ múlva
azonban visszatér, visszateszi a
dolgozatát, és így szól:

– Elnézést, a tanár úr aláírta,
de nem írt rá jegyet!

Az én autómon
nem volt sérülés

Ezt a sérülést
nem én okoztam
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Részletfizetés
Ma már egyszerűbben

Legtöbbünkkel már előfordult, hogy átmeneti pénzügyi nehézsé-
gek miatt elmaradtunk adóinkkal, járulékainkkal. A befizetések
elmulasztása aztán néhány hónap múlva százezres, milliós nagy-
ságrendre nőhet. Ilyenkor nincs más út, részletfizetési kérelem-
mel kell fordulni az adóhatósághoz.

Aki már töltött ki ilyen kérelmet, az tudja, hogy nem egyszerű
dolog. A nyomtatvány kilencoldalas, és gyakorlatilag a magunk
és közös háztartásban élő családtagjaink anyagi helyzetét telje-
sen fel kell tárnunk benne. Mennyi a jövedelmünk, van-e gépko-
csink, ingatlanunk, értékes tárgyaink, vannak e megtakarítása-
ink, részese vagyunk-e vállalkozásoknak, vannak-e részvényeink
stb. Emellett egyéni vállalkozásunk részleteiről is kell adatot
szolgáltatnunk, mégpedig teljes körűen. Aztán ehhez a kérelem-
hez szkennelt formában mellékelnünk kell minden olyan bizony-
latot, ami a kérelemben leírtakat alátámasztja. Sokan visszariad-
tak ekkora adminisztrációtól és inkább bankkölcsönt vettek fel –
annak jóval nagyobb kamata ellenére –, hogy adótartozásukat
rendezni tudják.

Idén januártól némi könnyítés lépett életbe. Évente egyszer,
ötszázezer forint adótartozásig egy egyszerű kérelem alapján
automatikusan engedélyez részletfizetést a NAV természetes
személyeknek. Lényeges, hogy a lehetőséggel minden termé-
szetes személy élhet, így nemcsak a magánszemélyek, hanem
az egyéni vállalkozók is (eddig ez az egyszerűsített eljárás egyé-
ni vállalkozóknak nem volt elérhető).

Az összeghatár is emelkedett, a korábbi kétszázezer forint he-
lyett már ötszázezer forint adótartozásig kérhető az automatikus

részletfizetés. Továbbá a korábbihoz képest a duplájára, 12 hó-
napra nőtt a maximális törlesztési idő. Vannak azonban kivéte-
lek: nem lehet automatikus részletfizetést kérni például az alkal-
mazottaktól levont adóra és járulékokra.

A kérelmet benyújtóknak a részletfizetés kérését indokolniuk
sem kell, és a NAV nem vizsgálja az egyébként szükséges felté-
teleket, például a fizetési nehézség fennállását és az igénylő jö-
vedelmi helyzetét. A pótlékmentes részletfizetési kedvezményt a
kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi az
adóhivatal.

A tájékoztatás alapján NAV honlapján a letöltések – egyéb
menüpontból érhető el az automatikus részletfizetési kérelem,
amit az egyéni vállalkozók kizárólag az ügyfélkapun keresztül
nyújthatnak be.

Fontos az engedélyező határozatban megszabott fizetési ha-
táridők betartása, mert ha elmarad az esedékes részlet befizeté-
se, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást
egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tar-
tozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezmé-
nyi kérelme illetékmentes.
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Bemegy a gyógyszertárba egy férfi és megkérdi a
gyógyszerészt:

– Tud valamit adni csuklás ellen? – 
A patikus áthajol a pulton, jól hátbavágja a férfit, majd

megkérdezi:
– Na, használt?
– Nem tudom – feleli a férfi. – De mindjárt kimegyek a

parkolóba, és megkérdezem a feleségem.
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Csinos fiatalasszony panaszko-
dik az orvosnál. Nincs megelé-
gedve a férje szexuális étvágyá-
val.

– Nos, kedves aszszonyom, itt
ez a kapszula, ezt vacsora elõtt
adja be a férjének!

Másnap megint ott ül a hölgy
az orvosnál.

– Nos, asszonyom, hatott a
szer? – kérdi az orvos.

– Beadtam a férjemnek vacsora
elõtt, ahogyan ön javasolta.

– És?
– Hát, a levesnél már nagyon

izgatott volt. A második fogásnál
már alig lehetett bírni vele. Az-
tán gyorsan felhörpintette a ká-
véját, elkapott, felrakott az asz-
talra, a fogával letépte a bugyi-
mat és azonmód háromszor a
magáévá tett.

– Hát, ez csodálatos, asszo-
nyom – lelkendezik az orvos –,
pont erre vágyott, nem?

– De, tulajdonképpen igen –
válaszol bizonytalanul az asz-
szonyka. – Viszont ez volt a ked-
venc vendéglõnk, és oda többet
nem mehetünk…
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Miért pont az alapdíj?
Hosszú vajúdás után 2008 szeptemberében került a fővárosi köz-
gyűlés elé a maximált tarifák ügye. A taxis szakmai szervezetek az
alapdíj nagyobb mértékű emelését preferálták. Az indoklás a követ-
kezőképpen hangzott: nézzük, mi történne, ha csak az alapdíjat
emelnénk 300-ról 500 forintra. Mivel becslések szerint a fővárosi ta-
xisok 90%-a társasághoz tartozik, ezért az ő szempontjukból vizsgál-
tuk a kérdést. A csapatok között fuvarminőségben, hosszúságban
nagy különbség tapasztalható, de egyben minden társasági taxis
megegyezik: bizonyos számú rendelést mindennap felvesz a közpon-
ton keresztül. Vegyük ezt a számot az egyszerűség kedvéért tíznek.
Vajon az alapdíj 200 forintos növelése napi 10 fuvar esetén milyen
bevételnövekedést jelent?

Naponta 10 x 200 forint az kétezer. Feltételezzünk havi 22 munka-
napot még annak tudatában is, hogy az átlag taxis – megélhetése
egyre nehezebb biztosítása érdekében – általában ennél többet dol-
gozik. 22 x 2000 = 44000. Tehát ha változatlan tarifa mellett mind-
öszsze az alapdíj emelkedik 300-ról 500 forintra, napi tíz fuvar és hu-
szonkét munkanap mellett havi 44.000 Ft többletbevétele keletkezik
a vállalkozónak, anélkül, hogy a költségei akár egy fillért is emelked-
nének (a taxaméter egyszeri átállításának díját nem számítva). 

Új szelek a taxis szakmában
Ezzel a címmel jelent meg a Taxisok Világa 1998 augusztusi számá-
nak vezércikke. A főváros tarifarendelete kapcsán ébredt gondolatok
közül néhány túlzott illúziónak bizonyult. Például: „Ha feltételezzük,
hogy a tarifák szabályozása megfelelő ellenőrzéssel párosul, akkor
egyértelművé válik, hogy a kevésbé forgalmas drosztokhoz kötődő,
és onnan napi egy-két fuvart végző taxisok kora lejárt”
A taxiengedélyek kiadásának kamarához történő telepítésével kap-
csolatban a következő óhaj fogalmazódott meg: „Fontos tény, hogy
míg a taxiengedélyek eddigi kezelője, a közlekedésfelügyelet, mint
egy felettünk álló szerv, hatósági módon, utasításokkal, belső rende-
letek útján kezelte szakmánk személyi és tárgyi feltételeit, addig a
kamara, gazdasági önkormányzat lévén sokkal közvetlenebb, szinte
partneri kapcsolatokat tud kialakítani a taxisokkal” Na ez sem jött be.
Mégpedig azért, mert mire a kamara felállította a taxiengedélyek ke-
zelésének rendszerét, mire kialakította az infrastruktúrát, mire elkez-
dett az egész dolog ténylegesen működni, addigra rendeleti úton
megszüntették a kötelező kamarai tagságot, és a taxiengedélyek ke-
zelését visszahelyezték a felügyelethez…

Erről írt a Taxisok Világa 2008 augusztusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1998 augusztusában

20 éve történt

Miért?
Valami érthetetlen optimizmustól vezérelve évek óta
meggyőződésem, hogy a betartandó szabályoknak van
valami értelme. Beleértve a közlekedés szabályait is. A
közúti ellenőrzések – és büntetések - kapcsán azonban
úgy tűnik, hogy a hatóságok csak az előírások szöve-
gét, és nem annak szellemét vizsgálják. Vagyis intézke-
désük során nem merül fel a „miért” kérdése. Miért
született az a bizonyos szabály? Mi az oka? Mit szeret-
ne elérni, esetleg elkerülni? Mondok néhány példát:

Buszmegállóban megállni tilos. Miért? Mert ha jön a
busz, akkor zavarjuk a tömegközlekedés folyamatossá-
gát. Egyszerű, érthető, logikus. Mármint az lenne, ha a
hatóság is így értelmezné. De nem ezt teszi. Megbünte-
ti a taxist, ha hajnal kettőkor megáll a buszmegállóban
harminc másodpercre, hogy felvegye, vagy kitegye uta-
sát. Abban a buszmegállóban, ahová egyébként csak
három óra múlva, reggel 5-kor érkezik az első busz. Jo-
gos a büntetés? Elvileg igen, mert a taxis megszegett
egy szabályt. Van értelme, közlekedésbiztonsági jelen-
tősége, nevelő célzata a büntetésnek? Nincs, mert a ta-
xis nem zavart senkit, csak a munkáját végezte. Ebben
az esetben egyszerű pénzbeszedés történt…

Harminc kilométer/órás sebességkorlátozó tábla egy
adott útszakaszon. Miért? Mert ezen a részen iskola
van, a gyerekbalesetek elkerülését egy ilyen korlátozás-
sal szükséges biztosítani. Na de nyári vakáció alatt? Es-
te tízkor? Nyugodjunk meg, a fényképező autó akkor is
ott lesz. Pénzbeszedés…

Egyébként megfigyelhető, hogy a traffipaxokat általá-
ban olyan helyekre telepítik, ahol az út vonalvezetése,
minősége szinte csábít a nagyobb sebességre. Egyik
remek példa volt a Ferihegy 2 előtti útszakasz, ahol né-
hány száz méteren ötvennel kellett menni, mert „lakott
területnek” minősült az út a búza és kukoricatáblák kö-
zött. Ott kit érhet baleset, néhány kóbor nyuszin kívül?
De mondjuk, ha valaki a Dohány utcában száguldozik
nyolcvannal, az tényleg balesetveszélyes! Csak ott sen-
ki sem méri…

Gyakori eset még az útjavítások befejezése után
„kinnfelejtett” sebességkorlátozó táblák esete. Nyilván
be kell tartani a korlátozást akkor is, ha már nincs sem-
mi néven nevezendő értelme. Legalább is a szabálysér-
tési hatóság így minősíti, amikor kioktató válaszlevelé-
ben azt írja a renitens autósnak, hogy nincs joga felülbí-
rálni a közlekedési jelzések célját és értelmét. Jó, fo-
gadjuk el, hogy neki nincs. Na de a rendőrnek sincs?
Nem inkább feljegyzést kellene írnia a feleslegesen
kinnfelejtett jelzésekről és intézkednie az eltávolításuk-
ról, nem pedig büntetnie? Költői kérdés volt…

Kerékbilincs. Vajon mi indokolja ennek a személyes
szabadság korlátozását okozó eljárásnak a használa-
tát? Véleményem szerint egyetlen dolog: az azonnali
pénzbeszedés. Eltérően egy büntetéstől, amit a polgár
vagy befizet, vagy nem, a kerékbilincselés díját azonnal
rendezni kell, különben nem tud továbbmenni. Na és
mikor használnak kerékbilincset? Ha az autós szabály-
talan helyen várakozik. Miért szabálytalan az adott he-
lyen a várakozás? Mert esetleg balesetveszélyes. Mit
old meg a kerékbilincs? Ezt a balesetveszélyt konzer-
válja! Vajon ki lenne a felelős, ha akkor történne egy
baleset a szabálytalanul várakozó miatt, amikor ő már
elment volna, de a kerékbilincs miatt ezt nem tehette?
Szintén költői kérdés volt…

-oli-
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Tilos az EU-ban vezetés közben telefonálni

A briteknél 1100 euró a bírság
Az idei az első év, amikor valamennyi európai
országban jogellenessé vált a járművezetés
közbeni telefonhasználat. A bírság összege el-
térő, van, ahol 50 euró vagy az alatti, míg a leg-
magasabb büntetés 1100 euró!

Talán meglepő, de 2018. február elsejéig kellett várni,
hogy az öreg kontinensen betiltsák a vezetés közbeni te-
lefonálást. Legtovább a svédek vártak a jogszabály ha-
tályba léptetésével, amely alapján kézben tartott mobilte-
lefont jármű vezetésekor tilos használni. Miért éppen
Svédország az utolsó ország, amely eddig nem szankci-
onálta a telefonálást vezetés közben? Főleg azért, mert
a svédeknél a szabályok tisztelete jóval magasabb szin-
tű az átlagnál. A svédek tudatosan ügyelnek a biztonsá-
gos közlekedésre, és a vezetés közbeni mobilhasználat
a baleseti statisztikákban sem ütötte meg azt a szintet, mely a
jogalkotókat lépéskényszerbe hozta volna – eddig.

A jármű vezetése közbeni telefonálás egyre gyakoribb forrásá-
vá vált a közúti kockázatoknak és baleseteknek, így a parlament
módosította a svéd közúti közlekedési szabályokat, idén február-
ban bevezetve a kézben tartott mobiltelefon használatának tilal-
mát. A jogszabályi tilalom a telefonok bármelyik applikációjának
használatára vonatkozik, a telefonálásra, üzenetek írására, fény-
képezésre stb.

A 160 eurós büntetés mindössze üzenetértékűnek számít a
skandináv országban, és nem tartozik a kiemelt bírságösszegek
közé Európában sem, hiszen azonos szabályszegés esetén az
Egyesült Királyságban akár 1100 euró, Észtországban pedig
400 euró megfizetésére kötelezhetik a jármű vezetőjét.

A német autóklub, az ADAC egy ábrán gyűjtötte össze a veze-
tés közbeni telefonhasználat aktuális bírságösszegeit az európai
országokban, amiből kiderül: a szabályokra fittyet hányó gépjár-
művezető, mennyit kockáztat a zseb-, illetve benzinpénzéből, ha
megfeledkezik magáról. Elnézve a tarifákat, célszerű egy-egy hí-
vás erejéig megállni, de az sem mindegy, hogy hol, mert a franci-
áknál már azért is büntetnek, ha forgalmas útszakasz leállósávjá-
ban, vagy pusztán az útszélén telefonál az autós. Kivétel az
egészségügyi vészhelyzet, illetve a műszaki meghibásodás miat-
ti segélyhívás.

k.z.t.
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A Magyar Taxisok és Személyszállítók Egyesülete elnöksé-
ge 2018. szeptember 11. napján 15:00 órára az egyesület
taggyűlését (közgyűlés) összehívja.
A közgyűlés helyszíne: 1106 Budapest Keresztúri út 130.
Weekendbus Zrt. telephelye

Napirend: 
1. Beszámoló az egyesület tevékenységéről 
2. Alapszabály módosítás 
3. Tisztségviselők választása 
4. Tagdíjszabályzat elfogadása 
5. Egyebek.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint
50%-a képviselve van. Amennyiben a taggyűlés a fenti idő-
pontban nem lenne határozatképes a fenti helyen 15:30
órakor kezdődő taggyűlés a megjelentek számától függet-
lenül határozatképes. 

Info:mtsze.hu

Lengyel kisvárosban 70 év fölött ingyen lehet taxizni

Ezer fuvar a kvóta
Egy lengyelországi város önkormányzata bizonyos feltéte-
lek mellett ingyenes taxis utazást tesz lehetővé a 70 év fe-
letti nyugdíjasoknak az év végéig. A kísérleti jellegű szo-
ciális juttatás egyelőre ezer fuvarra terjed ki.

Egyelőre csak kísérleti jelleggel ingyen taxit vehetnek igénybe a
nyugdíjasok az egyik lengyel településen – derült ki a Business
Insider Polska cikkéből. Inowroclaw önkormányzata úgy döntött,
hogy a 70 év feletti időseknek szeptember és december vége kö-
zött több mint 1000 taxis utazást finanszíroz. 

Az idősek az ingyenes utat akkor vehetik igénybe, ha a város te-
rületén el kell intézniük legsürgősebb ügyeiket, például egy orvo-
si vizitet vagy hivatali ügyintézést. Egy személy az ingyenes taxit a
kísérlet hónapjai alatt maximum háromszor veheti igénybe.

A város 50 ezer zlotyt (körülbelül 3,75 millió forint) szán a pro-
jektre. Viszonylag nehezen találtak olyan szervezetet, amely mű-
ködteti a rendszert. A koordinációt végül a Flandria Kölcsönös
Segítség Társasága vállalta el. Azt, hogy melyik taxis vállalat bo-
nyolítja le a fuvarokat, augusztusban hirdetik ki.

Ha valaki utazni akar, azt ő maga, a családja, vagy valamilyen
egészségügyi intézmény, illetve harmadik személy is bejelentheti.
Az ingyenes úttal hétfőtől péntekig lehet élni, reggel 7 és 18 óra
között. A mozgássérültek az igényeiknek megfelelő kocsit kaphat-
nak. Ha erre szükség van, az idős utast 16 év feletti kísérője is el-
kísérheti. A várakozások szerint a lehetőséggel Inowroclaw több
száz lakosa él majd.

Itt egy követendő példa. Igény idehaza is lenne rá, szerintem a
taxitársaságok is készek lennének egy ilyen együttműködésre.

Cash

Angliában egy csavargó bekopog a „GYÖRGY ÉS A
SÁRKÁNY” nevû fogadóba. 

Egy nõ nyit ajtót, akitõl megkérdi: 
– Nem adna valami ennivalót? 
– Nem! – mondja a nõ és becsapja az ajtót. 
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meglátja a nõt,

azt kérdi: 
– Nem beszélhetnék most inkább Györggyel? 

* * *
– Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek, és

mégis szeretnek.
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Csinos fiatalasszony panaszko-
dik az orvosnál. Nincs megelé-
gedve a férje szexuális étvágyá-
val.

– Nos, kedves aszszonyom, itt
ez a kapszula, ezt vacsora elõtt
adja be a férjének!

Másnap megint ott ül a hölgy
az orvosnál.

– Nos, asszonyom, hatott a
szer? – kérdi az orvos.

– Beadtam a férjemnek vacsora
elõtt, ahogyan ön javasolta.

– És?
– Hát, a levesnél már nagyon

izgatott volt. A második fogásnál
már alig lehetett bírni vele. Az-
tán gyorsan felhörpintette a ká-
véját, elkapott, felrakott az asz-
talra, a fogával letépte a bugyi-
mat és azonmód háromszor a
magáévá tett.

– Hát, ez csodálatos, asszo-
nyom – lelkendezik az orvos –,
pont erre vágyott, nem?

– De, tulajdonképpen igen –
válaszol bizonytalanul az asz-
szonyka. – Viszont ez volt a ked-
venc vendéglõnk, és oda többet
nem mehetünk…
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Miért pont az alapdíj?
Hosszú vajúdás után 2008 szeptemberében került a fővárosi köz-
gyűlés elé a maximált tarifák ügye. A taxis szakmai szervezetek az
alapdíj nagyobb mértékű emelését preferálták. Az indoklás a követ-
kezőképpen hangzott: nézzük, mi történne, ha csak az alapdíjat
emelnénk 300-ról 500 forintra. Mivel becslések szerint a fővárosi ta-
xisok 90%-a társasághoz tartozik, ezért az ő szempontjukból vizsgál-
tuk a kérdést. A csapatok között fuvarminőségben, hosszúságban
nagy különbség tapasztalható, de egyben minden társasági taxis
megegyezik: bizonyos számú rendelést mindennap felvesz a közpon-
ton keresztül. Vegyük ezt a számot az egyszerűség kedvéért tíznek.
Vajon az alapdíj 200 forintos növelése napi 10 fuvar esetén milyen
bevételnövekedést jelent?

Naponta 10 x 200 forint az kétezer. Feltételezzünk havi 22 munka-
napot még annak tudatában is, hogy az átlag taxis – megélhetése
egyre nehezebb biztosítása érdekében – általában ennél többet dol-
gozik. 22 x 2000 = 44000. Tehát ha változatlan tarifa mellett mind-
öszsze az alapdíj emelkedik 300-ról 500 forintra, napi tíz fuvar és hu-
szonkét munkanap mellett havi 44.000 Ft többletbevétele keletkezik
a vállalkozónak, anélkül, hogy a költségei akár egy fillért is emelked-
nének (a taxaméter egyszeri átállításának díját nem számítva). 

Új szelek a taxis szakmában
Ezzel a címmel jelent meg a Taxisok Világa 1998 augusztusi számá-
nak vezércikke. A főváros tarifarendelete kapcsán ébredt gondolatok
közül néhány túlzott illúziónak bizonyult. Például: „Ha feltételezzük,
hogy a tarifák szabályozása megfelelő ellenőrzéssel párosul, akkor
egyértelművé válik, hogy a kevésbé forgalmas drosztokhoz kötődő,
és onnan napi egy-két fuvart végző taxisok kora lejárt”
A taxiengedélyek kiadásának kamarához történő telepítésével kap-
csolatban a következő óhaj fogalmazódott meg: „Fontos tény, hogy
míg a taxiengedélyek eddigi kezelője, a közlekedésfelügyelet, mint
egy felettünk álló szerv, hatósági módon, utasításokkal, belső rende-
letek útján kezelte szakmánk személyi és tárgyi feltételeit, addig a
kamara, gazdasági önkormányzat lévén sokkal közvetlenebb, szinte
partneri kapcsolatokat tud kialakítani a taxisokkal” Na ez sem jött be.
Mégpedig azért, mert mire a kamara felállította a taxiengedélyek ke-
zelésének rendszerét, mire kialakította az infrastruktúrát, mire elkez-
dett az egész dolog ténylegesen működni, addigra rendeleti úton
megszüntették a kötelező kamarai tagságot, és a taxiengedélyek ke-
zelését visszahelyezték a felügyelethez…

Erről írt a Taxisok Világa 2008 augusztusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1998 augusztusában

20 éve történt

Miért?
Valami érthetetlen optimizmustól vezérelve évek óta
meggyőződésem, hogy a betartandó szabályoknak van
valami értelme. Beleértve a közlekedés szabályait is. A
közúti ellenőrzések – és büntetések - kapcsán azonban
úgy tűnik, hogy a hatóságok csak az előírások szöve-
gét, és nem annak szellemét vizsgálják. Vagyis intézke-
désük során nem merül fel a „miért” kérdése. Miért
született az a bizonyos szabály? Mi az oka? Mit szeret-
ne elérni, esetleg elkerülni? Mondok néhány példát:

Buszmegállóban megállni tilos. Miért? Mert ha jön a
busz, akkor zavarjuk a tömegközlekedés folyamatossá-
gát. Egyszerű, érthető, logikus. Mármint az lenne, ha a
hatóság is így értelmezné. De nem ezt teszi. Megbünte-
ti a taxist, ha hajnal kettőkor megáll a buszmegállóban
harminc másodpercre, hogy felvegye, vagy kitegye uta-
sát. Abban a buszmegállóban, ahová egyébként csak
három óra múlva, reggel 5-kor érkezik az első busz. Jo-
gos a büntetés? Elvileg igen, mert a taxis megszegett
egy szabályt. Van értelme, közlekedésbiztonsági jelen-
tősége, nevelő célzata a büntetésnek? Nincs, mert a ta-
xis nem zavart senkit, csak a munkáját végezte. Ebben
az esetben egyszerű pénzbeszedés történt…

Harminc kilométer/órás sebességkorlátozó tábla egy
adott útszakaszon. Miért? Mert ezen a részen iskola
van, a gyerekbalesetek elkerülését egy ilyen korlátozás-
sal szükséges biztosítani. Na de nyári vakáció alatt? Es-
te tízkor? Nyugodjunk meg, a fényképező autó akkor is
ott lesz. Pénzbeszedés…

Egyébként megfigyelhető, hogy a traffipaxokat általá-
ban olyan helyekre telepítik, ahol az út vonalvezetése,
minősége szinte csábít a nagyobb sebességre. Egyik
remek példa volt a Ferihegy 2 előtti útszakasz, ahol né-
hány száz méteren ötvennel kellett menni, mert „lakott
területnek” minősült az út a búza és kukoricatáblák kö-
zött. Ott kit érhet baleset, néhány kóbor nyuszin kívül?
De mondjuk, ha valaki a Dohány utcában száguldozik
nyolcvannal, az tényleg balesetveszélyes! Csak ott sen-
ki sem méri…

Gyakori eset még az útjavítások befejezése után
„kinnfelejtett” sebességkorlátozó táblák esete. Nyilván
be kell tartani a korlátozást akkor is, ha már nincs sem-
mi néven nevezendő értelme. Legalább is a szabálysér-
tési hatóság így minősíti, amikor kioktató válaszlevelé-
ben azt írja a renitens autósnak, hogy nincs joga felülbí-
rálni a közlekedési jelzések célját és értelmét. Jó, fo-
gadjuk el, hogy neki nincs. Na de a rendőrnek sincs?
Nem inkább feljegyzést kellene írnia a feleslegesen
kinnfelejtett jelzésekről és intézkednie az eltávolításuk-
ról, nem pedig büntetnie? Költői kérdés volt…

Kerékbilincs. Vajon mi indokolja ennek a személyes
szabadság korlátozását okozó eljárásnak a használa-
tát? Véleményem szerint egyetlen dolog: az azonnali
pénzbeszedés. Eltérően egy büntetéstől, amit a polgár
vagy befizet, vagy nem, a kerékbilincselés díját azonnal
rendezni kell, különben nem tud továbbmenni. Na és
mikor használnak kerékbilincset? Ha az autós szabály-
talan helyen várakozik. Miért szabálytalan az adott he-
lyen a várakozás? Mert esetleg balesetveszélyes. Mit
old meg a kerékbilincs? Ezt a balesetveszélyt konzer-
válja! Vajon ki lenne a felelős, ha akkor történne egy
baleset a szabálytalanul várakozó miatt, amikor ő már
elment volna, de a kerékbilincs miatt ezt nem tehette?
Szintén költői kérdés volt…

-oli-
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Tilos az EU-ban vezetés közben telefonálni

A briteknél 1100 euró a bírság
Az idei az első év, amikor valamennyi európai
országban jogellenessé vált a járművezetés
közbeni telefonhasználat. A bírság összege el-
térő, van, ahol 50 euró vagy az alatti, míg a leg-
magasabb büntetés 1100 euró!

Talán meglepő, de 2018. február elsejéig kellett várni,
hogy az öreg kontinensen betiltsák a vezetés közbeni te-
lefonálást. Legtovább a svédek vártak a jogszabály ha-
tályba léptetésével, amely alapján kézben tartott mobilte-
lefont jármű vezetésekor tilos használni. Miért éppen
Svédország az utolsó ország, amely eddig nem szankci-
onálta a telefonálást vezetés közben? Főleg azért, mert
a svédeknél a szabályok tisztelete jóval magasabb szin-
tű az átlagnál. A svédek tudatosan ügyelnek a biztonsá-
gos közlekedésre, és a vezetés közbeni mobilhasználat
a baleseti statisztikákban sem ütötte meg azt a szintet, mely a
jogalkotókat lépéskényszerbe hozta volna – eddig.

A jármű vezetése közbeni telefonálás egyre gyakoribb forrásá-
vá vált a közúti kockázatoknak és baleseteknek, így a parlament
módosította a svéd közúti közlekedési szabályokat, idén február-
ban bevezetve a kézben tartott mobiltelefon használatának tilal-
mát. A jogszabályi tilalom a telefonok bármelyik applikációjának
használatára vonatkozik, a telefonálásra, üzenetek írására, fény-
képezésre stb.

A 160 eurós büntetés mindössze üzenetértékűnek számít a
skandináv országban, és nem tartozik a kiemelt bírságösszegek
közé Európában sem, hiszen azonos szabályszegés esetén az
Egyesült Királyságban akár 1100 euró, Észtországban pedig
400 euró megfizetésére kötelezhetik a jármű vezetőjét.

A német autóklub, az ADAC egy ábrán gyűjtötte össze a veze-
tés közbeni telefonhasználat aktuális bírságösszegeit az európai
országokban, amiből kiderül: a szabályokra fittyet hányó gépjár-
művezető, mennyit kockáztat a zseb-, illetve benzinpénzéből, ha
megfeledkezik magáról. Elnézve a tarifákat, célszerű egy-egy hí-
vás erejéig megállni, de az sem mindegy, hogy hol, mert a franci-
áknál már azért is büntetnek, ha forgalmas útszakasz leállósávjá-
ban, vagy pusztán az útszélén telefonál az autós. Kivétel az
egészségügyi vészhelyzet, illetve a műszaki meghibásodás miat-
ti segélyhívás.

k.z.t.
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A Magyar Taxisok és Személyszállítók Egyesülete elnöksé-
ge 2018. szeptember 11. napján 15:00 órára az egyesület
taggyűlését (közgyűlés) összehívja.
A közgyűlés helyszíne: 1106 Budapest Keresztúri út 130.
Weekendbus Zrt. telephelye

Napirend: 
1. Beszámoló az egyesület tevékenységéről 
2. Alapszabály módosítás 
3. Tisztségviselők választása 
4. Tagdíjszabályzat elfogadása 
5. Egyebek.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint
50%-a képviselve van. Amennyiben a taggyűlés a fenti idő-
pontban nem lenne határozatképes a fenti helyen 15:30
órakor kezdődő taggyűlés a megjelentek számától függet-
lenül határozatképes. 

Info:mtsze.hu

Lengyel kisvárosban 70 év fölött ingyen lehet taxizni

Ezer fuvar a kvóta
Egy lengyelországi város önkormányzata bizonyos feltéte-
lek mellett ingyenes taxis utazást tesz lehetővé a 70 év fe-
letti nyugdíjasoknak az év végéig. A kísérleti jellegű szo-
ciális juttatás egyelőre ezer fuvarra terjed ki.

Egyelőre csak kísérleti jelleggel ingyen taxit vehetnek igénybe a
nyugdíjasok az egyik lengyel településen – derült ki a Business
Insider Polska cikkéből. Inowroclaw önkormányzata úgy döntött,
hogy a 70 év feletti időseknek szeptember és december vége kö-
zött több mint 1000 taxis utazást finanszíroz. 

Az idősek az ingyenes utat akkor vehetik igénybe, ha a város te-
rületén el kell intézniük legsürgősebb ügyeiket, például egy orvo-
si vizitet vagy hivatali ügyintézést. Egy személy az ingyenes taxit a
kísérlet hónapjai alatt maximum háromszor veheti igénybe.

A város 50 ezer zlotyt (körülbelül 3,75 millió forint) szán a pro-
jektre. Viszonylag nehezen találtak olyan szervezetet, amely mű-
ködteti a rendszert. A koordinációt végül a Flandria Kölcsönös
Segítség Társasága vállalta el. Azt, hogy melyik taxis vállalat bo-
nyolítja le a fuvarokat, augusztusban hirdetik ki.

Ha valaki utazni akar, azt ő maga, a családja, vagy valamilyen
egészségügyi intézmény, illetve harmadik személy is bejelentheti.
Az ingyenes úttal hétfőtől péntekig lehet élni, reggel 7 és 18 óra
között. A mozgássérültek az igényeiknek megfelelő kocsit kaphat-
nak. Ha erre szükség van, az idős utast 16 év feletti kísérője is el-
kísérheti. A várakozások szerint a lehetőséggel Inowroclaw több
száz lakosa él majd.

Itt egy követendő példa. Igény idehaza is lenne rá, szerintem a
taxitársaságok is készek lennének egy ilyen együttműködésre.

Cash

Angliában egy csavargó bekopog a „GYÖRGY ÉS A
SÁRKÁNY” nevû fogadóba. 

Egy nõ nyit ajtót, akitõl megkérdi: 
– Nem adna valami ennivalót? 
– Nem! – mondja a nõ és becsapja az ajtót. 
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meglátja a nõt,

azt kérdi: 
– Nem beszélhetnék most inkább Györggyel? 

* * *
– Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek, és

mégis szeretnek.
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A nyugdíj ügyintézése során rendszere-
sen felmerül a kérdés, hogyan lehet iga-
zolni a biztosításban töltött időt, valamint
az abból származó kereseti adatokat, ha
azok nem szerepelnek a társadalombizto-
sítási nyilvántartásban?

A társadalombiztosítás egységes rend-
szerének évtizedekkel ezelőtti kialakítása
során a munkáltatók részére kötelezővé
tették, hogy a foglalkoztatottaik biztosítá-
si jogviszonyáról rendszeres adatszolgál-
tatást nyújtsanak a társadalombiztosítási
szervek részére. Egyéni vállalkozás ese-
tében önmagára vonatkoztatva ezt az
egyéni vállalkozónak kellett megtennie. A
biztosítási időre vonatkozó adatszolgálta-
tási kötelezettség néhány évvel ezelőtt ki-
egészült a jövedelmi adatok évenkénti kö-
telező igazolásával. Ez volt az elhíresült
NYENYI lap.

A fenti adatszolgáltatásukat 2009. de-
cember 31-éig az illetékes nyugdíjbiztosí-
tási szervek részére kellett teljesíteni,
majd a jogi szabályozás változását köve-
tően, 2010. január 1-jétől a bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettségüket az ál-
lami adóhatóság felé.  A biztosításra,
nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedel-
mekre vonatkozó adatokat pedig az álla-
mi adóhatóság átadja a nyugdíjbiztosítási
szervek részére.

Ezen, a munkáltatók – ill. egyéni vállal-
kozók – saját nyilvántartásai alapján telje-
sített adatszolgáltatások képezik a jelen-
legi társadalombiztosítási nyilvántartást.

A nyugdíjigények elbírálása során, a
szolgálati idő, valamint a nyugdíj össze-
gének megállapításakor elsősorban a
fent említett társadalombiztosítási nyilván-
tartásban szereplő adatokat veszik figye-
lembe. Ugyanakkor előfordul, hogy a
szükséges adatok a nyilvántartásban
nem lelhetőek fel, ekkor lehetőség van
azok egyéb módon történő igazolására.

Munkaviszony igazolására szolgálhat
például a foglalkoztató által kiállított ere-
deti munkakönyv, szakmunkástanulói jog-
viszony igazolására a szakképező iskola
által kiállított leckekönyv.

A sorkatonai szolgálat tartamának iga-
zolására a katonakönyv, felsőfokú tanul-
mányi idők igazolására pedig a felsőfokú
intézmény igazolása, vagy az általa kiállí-
tott leckekönyv.

Egyéni vállalkozásnál az egykori adó-
bevallások, tb-bevallások, a KIOSZ tag-
könyv, vagy akár postai feladóvevények
is, amelyekkel beküldtük a bevallásokat. 

Célszerű ezeket az egykori iratokat elő-
bányászni a padlásról, vagy a pincéből,
mert tapasztalatom az, hogy az egyéni

vállalkozók nyilvántartása az 1980-as, -90-
es évekről, hogy is mondjam finoman:
csapnivaló. Idősebb kollégák talán még
emlékeznek rá, milyen állapotok uralkod-
tak a Fiumei úti TB székházban. Az ügyin-
tézők egy direkt erre a célra készített fa-
keretes hátizsákban hordták az iratokat
egyik osztályról a másikra. Minden elkép-
zelhető helyen iratszekrények álltak, még
a folyosókon is, ahol az ügyfelek várakoz-
tak az ügyintézésre. Adatvédelemnek
nyoma sem volt, bárki olvasgathatta az
ezeken a polcokon lévő irományokat. Az-
tán valamikor a nyolcvanas évek közepén
tűzvész pusztított az épület egyik szárnyá-
ban – gyaníthatóan akkor semmisültek
meg az egyéni vállalkozásokkal kapcsola-
tos iratok, vagy azok egy része. (Számító-
gépes nyilvántartásról akkor még szó
sem volt.)

Fontos kihangsúlyozni, hogy az 1997.
december 31-ét követő biztosítási jogvi-
szony kizárólag abban az esetben vehető
szolgálati időként figyelembe, amennyi-
ben erre az időszakra a biztosítottól az
előírt nyugdíjjárulékot levonták, illetve
vállalkozók, társas vállalkozók ese-
tében megfizették.

Az 1998. január 1-jét megelőző szolgá-
lati idők elismerésére csak a munkavég-
zést és ennek alapján a munkaviszony
fennállását kell bizonyítani.

Optimális esetben az adott személyre
vonatkozó összes adat megtalálható a
társadalombiztosítási nyilvántartásban,
azonban abban az esetben, ha a szüksé-
ges adatok ott nem szerepelnek, a tör-
vény lehetőséget nyújt ezen hiányzó ada-
toknak a munkáltatónak, foglalkoztatónak
nyilvántartásai alapján kiállított igazolásá-
val, vagy ennek hiányában a munkavállaló
birtokában lévő okirattal igazolni.

A fentiek tekintetében okiratnak minő-
sül többek között a havi fizetési jegyzék,
a munkakönyvben felvezetett adat, a fize-
tésemelésről, besorolásról szóló értesí-
tés, továbbá olyan adó-adatlap vagy más
jövedelemigazolás, amelyből egyértelmű-
en megállapítható a nyugdíjjárulék-köte-
les jövedelem és annak tényleges kifize-
tése.

A fent említett okiratokat akkor lehet a
nyugellátás megállapításánál figyelembe
venni, ha azok alapján kétséget kizáróan
megállapítható a biztosítási jogviszony,
valamint az, hogy a foglalkoztató a kifize-
tett jövedelem teljes összege után levon-
ta a nyugdíjjárulékot. A munkavállaló
szempontjából az már nem számít,
hogy a munkáltató be is fizette-e
ezeket a járulékokat.
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Nyugdíj-ügyek
Szolgálati idő igazolása

Döbbenet 
Időpont-egyeztetésre és előzetes taxiszemlére
igyekeztem a Budapest Közút Asztalos Sándor
utcai telephelyére, amikor döbbenetes dolgot
láttam. Egy „kolléga” a vasúti sínek felé eső ol-
dalon, a kerítés mellett végezte el kisdolgát! Fé-
nyes nappal, a város közepén…

Ha a Keleti felől jött, ott a MOL kút a Kerepe-
si út elején, ha Zugló felől, akkor ott az OMV kút
a Kerepesi–Dózsa sarkon. Néhány benzinkúton
fizetni kell az illemhely használatáért, de ott is
„le lehet vásárolni” a fizetendőket. Ráadásul a
két említett benzinkút ingyenes. Bemegyünk, kö-
szönünk: „Jó napot kívánok! Bemehetek?” Min-
denhol beengednek… 

Mérgelődve mentem be a telephelyre, ott ha-
mar megnyugodtam. Sikerült nekem megfelelő
időpontot találni a taximinősítésre, ráadásul az
előzetes minősítésen mindent (gumi profilmély-
ség, fóliaszín kód, feliratok, matricák, szabadjel-
ző világítás) rendben találtak.

Téblábolok a telephelyen, legnagyobb megle-
petésemre szembe jött a „kolléga” az udvaron.
Mint kiderült, ő taximinősítésre igyekezett, csak
menet közben rájött a szükség.

Nem bírt ki három percet… Ugyanis a telephe-
lyen nemcsak illemhely, de még tusoló is van! 

Az autósok, a gyalogosok meg mondták a ma-
gukét: Ilyenek a taxisok! 

Tóth Tibor

A feleség jó késõn tér haza bevásárló
körútjáról és mit tesz Isten, félreérthe-
tetlen helyzetben találja férjurát egy
csinos ifjú hölggyel. Óriási patália, asz-
szony elõrángatja a bõröndöt és röpke
csomagolás után épp elviharzana, ami-
kor a férje megállítja:

– Csak egy szóra drágám! Mielõtt el-
mész, szeretném, ha meghallgatnád,
hogy is történt ez a dolog.

Szóval jövök hazafelé a kocsival, zu-
hog az esõ, amikor az út mentén meg-
láttam ezt a hölgyet, elgyötörve, fárad-
tan, csapzottan. Hazahoztam és össze-
ütöttem neki egy vacsorát abból a hús-
ból, amit te a hûtõben hagytál, mert el-
felejtetted megsütni. Egy szétázott
szandál volt a lábán, úgyhogy odaad-
tam neki az egyik, még teljesen jó cipõ-
det, amit csak azért nem hordasz, mert
állítólag kiment a divatból. Fázott, úgy-
hogy ráadtam azt a pulcsit, amit a szü-
letésnapodra vettem, de sohasem
hordtad, mert nem tetszett a színe. A
nadrágja is átázott, úgyhogy adtam ne-
ki egyet a tieidbõl, ami még teljesen jó,
csak te már … khm … kinõtted. Ezután,
mikor menni készült, még visszafordult
az ajtóból és megkérdezte:

– Mondd, van még valami, amit a fe-
leséged mostanában már nem használ?

– És én megmutattam neki… Hát, így
történt, drágám..
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A nyugdíj ügyintézése során rendszere-
sen felmerül a kérdés, hogyan lehet iga-
zolni a biztosításban töltött időt, valamint
az abból származó kereseti adatokat, ha
azok nem szerepelnek a társadalombizto-
sítási nyilvántartásban?

A társadalombiztosítás egységes rend-
szerének évtizedekkel ezelőtti kialakítása
során a munkáltatók részére kötelezővé
tették, hogy a foglalkoztatottaik biztosítá-
si jogviszonyáról rendszeres adatszolgál-
tatást nyújtsanak a társadalombiztosítási
szervek részére. Egyéni vállalkozás ese-
tében önmagára vonatkoztatva ezt az
egyéni vállalkozónak kellett megtennie. A
biztosítási időre vonatkozó adatszolgálta-
tási kötelezettség néhány évvel ezelőtt ki-
egészült a jövedelmi adatok évenkénti kö-
telező igazolásával. Ez volt az elhíresült
NYENYI lap.

A fenti adatszolgáltatásukat 2009. de-
cember 31-éig az illetékes nyugdíjbiztosí-
tási szervek részére kellett teljesíteni,
majd a jogi szabályozás változását köve-
tően, 2010. január 1-jétől a bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettségüket az ál-
lami adóhatóság felé.  A biztosításra,
nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedel-
mekre vonatkozó adatokat pedig az álla-
mi adóhatóság átadja a nyugdíjbiztosítási
szervek részére.

Ezen, a munkáltatók – ill. egyéni vállal-
kozók – saját nyilvántartásai alapján telje-
sített adatszolgáltatások képezik a jelen-
legi társadalombiztosítási nyilvántartást.

A nyugdíjigények elbírálása során, a
szolgálati idő, valamint a nyugdíj össze-
gének megállapításakor elsősorban a
fent említett társadalombiztosítási nyilván-
tartásban szereplő adatokat veszik figye-
lembe. Ugyanakkor előfordul, hogy a
szükséges adatok a nyilvántartásban
nem lelhetőek fel, ekkor lehetőség van
azok egyéb módon történő igazolására.

Munkaviszony igazolására szolgálhat
például a foglalkoztató által kiállított ere-
deti munkakönyv, szakmunkástanulói jog-
viszony igazolására a szakképező iskola
által kiállított leckekönyv.

A sorkatonai szolgálat tartamának iga-
zolására a katonakönyv, felsőfokú tanul-
mányi idők igazolására pedig a felsőfokú
intézmény igazolása, vagy az általa kiállí-
tott leckekönyv.

Egyéni vállalkozásnál az egykori adó-
bevallások, tb-bevallások, a KIOSZ tag-
könyv, vagy akár postai feladóvevények
is, amelyekkel beküldtük a bevallásokat. 

Célszerű ezeket az egykori iratokat elő-
bányászni a padlásról, vagy a pincéből,
mert tapasztalatom az, hogy az egyéni

vállalkozók nyilvántartása az 1980-as, -90-
es évekről, hogy is mondjam finoman:
csapnivaló. Idősebb kollégák talán még
emlékeznek rá, milyen állapotok uralkod-
tak a Fiumei úti TB székházban. Az ügyin-
tézők egy direkt erre a célra készített fa-
keretes hátizsákban hordták az iratokat
egyik osztályról a másikra. Minden elkép-
zelhető helyen iratszekrények álltak, még
a folyosókon is, ahol az ügyfelek várakoz-
tak az ügyintézésre. Adatvédelemnek
nyoma sem volt, bárki olvasgathatta az
ezeken a polcokon lévő irományokat. Az-
tán valamikor a nyolcvanas évek közepén
tűzvész pusztított az épület egyik szárnyá-
ban – gyaníthatóan akkor semmisültek
meg az egyéni vállalkozásokkal kapcsola-
tos iratok, vagy azok egy része. (Számító-
gépes nyilvántartásról akkor még szó
sem volt.)

Fontos kihangsúlyozni, hogy az 1997.
december 31-ét követő biztosítási jogvi-
szony kizárólag abban az esetben vehető
szolgálati időként figyelembe, amennyi-
ben erre az időszakra a biztosítottól az
előírt nyugdíjjárulékot levonták, illetve
vállalkozók, társas vállalkozók ese-
tében megfizették.

Az 1998. január 1-jét megelőző szolgá-
lati idők elismerésére csak a munkavég-
zést és ennek alapján a munkaviszony
fennállását kell bizonyítani.

Optimális esetben az adott személyre
vonatkozó összes adat megtalálható a
társadalombiztosítási nyilvántartásban,
azonban abban az esetben, ha a szüksé-
ges adatok ott nem szerepelnek, a tör-
vény lehetőséget nyújt ezen hiányzó ada-
toknak a munkáltatónak, foglalkoztatónak
nyilvántartásai alapján kiállított igazolásá-
val, vagy ennek hiányában a munkavállaló
birtokában lévő okirattal igazolni.

A fentiek tekintetében okiratnak minő-
sül többek között a havi fizetési jegyzék,
a munkakönyvben felvezetett adat, a fize-
tésemelésről, besorolásról szóló értesí-
tés, továbbá olyan adó-adatlap vagy más
jövedelemigazolás, amelyből egyértelmű-
en megállapítható a nyugdíjjárulék-köte-
les jövedelem és annak tényleges kifize-
tése.

A fent említett okiratokat akkor lehet a
nyugellátás megállapításánál figyelembe
venni, ha azok alapján kétséget kizáróan
megállapítható a biztosítási jogviszony,
valamint az, hogy a foglalkoztató a kifize-
tett jövedelem teljes összege után levon-
ta a nyugdíjjárulékot. A munkavállaló
szempontjából az már nem számít,
hogy a munkáltató be is fizette-e
ezeket a járulékokat.
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Nyugdíj-ügyek
Szolgálati idő igazolása
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Az autósok, a gyalogosok meg mondták a ma-
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tetlen helyzetben találja férjurát egy
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csomagolás után épp elviharzana, ami-
kor a férje megállítja:

– Csak egy szóra drágám! Mielõtt el-
mész, szeretném, ha meghallgatnád,
hogy is történt ez a dolog.

Szóval jövök hazafelé a kocsival, zu-
hog az esõ, amikor az út mentén meg-
láttam ezt a hölgyet, elgyötörve, fárad-
tan, csapzottan. Hazahoztam és össze-
ütöttem neki egy vacsorát abból a hús-
ból, amit te a hûtõben hagytál, mert el-
felejtetted megsütni. Egy szétázott
szandál volt a lábán, úgyhogy odaad-
tam neki az egyik, még teljesen jó cipõ-
det, amit csak azért nem hordasz, mert
állítólag kiment a divatból. Fázott, úgy-
hogy ráadtam azt a pulcsit, amit a szü-
letésnapodra vettem, de sohasem
hordtad, mert nem tetszett a színe. A
nadrágja is átázott, úgyhogy adtam ne-
ki egyet a tieidbõl, ami még teljesen jó,
csak te már … khm … kinõtted. Ezután,
mikor menni készült, még visszafordult
az ajtóból és megkérdezte:

– Mondd, van még valami, amit a fe-
leséged mostanában már nem használ?

– És én megmutattam neki… Hát, így
történt, drágám..
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Egy aprEgy apró trükkó trükk
Sokan taxiznak Renault autókkal Magyarországon, a Fluence típusoknál a taxióra-
kijelzőt sok esetben egy „L” alakú, vagy egy „U” alakú lemezre erősítik és a lemezt
becsúsztatják a műszerfal résébe. Azonban így a taxióra-kijelzőt a „levegőben”
tartják, a kocsi mozgása következtében a kijelző állandóan rezeg.

Egy apró trükkel ezt megakadályozhatjuk, tegyünk egy szivacsot a műszerfal és
a kijelző közé, így az nem mozog majd menetközben.

A fénykép csak illusztráció, hogy látni lehessen a szivacsot. Munka közben ter-
mészetesen teljesen becsúsztatjuk a szivacsot a kijelző mögé, hogy az utas ne
láthassa.

Lehet, hogy ez az apró trükk, más autótípusoknál is használható. 
Mészáros Szabolcs

Egy nõ az 50. születésnapján elkölt egy csomó
pénzt ránctalanításra, kozmetikára, frizurára, ruhá-
ra, és amikor úgy érzi, hogy a lehetõ legjobbat ki-
hozta magából, nagyon fel van dobva, elindul a vá-
rosban. Elõször az újságosnál vásárol, majd fizetés-
kor megkérdezi:

– Mit gondol, hány éves vagyok?
– Talán 33-34 – véli az újságos
– Pontosan 50 vagyok! – mondja, és önelégülten

távozik.
A gyorsétteremben is megkérdezi a kiszolgálót:
– Maga mit gondol, hány éves vagyok?
– Hát, olyan 35-re saccolom.
– Ma vagyok 50! 
Szinte a fellegekben jár, amikor a buszmegálló-

ban meglát egy öregurat.
– Mit gondol uram, hány éves vagyok?
– Nézze, asszonyom, én már 80 éves is elmúltam,

nem túl jó a látásom, de van egy biztos módszerem,
amivel pontosan meg tudom határozni a nõk korát.
Ha megengedi, hogy benyúljak a melltartója alá,
egész pontosan meg tudom mondani hány éves.

Erre nem számított a nõ, de nagyon furdalta a kí-
váncsiság, ezért beleegyezett. Félrevonultak a bok-
rok mögé, az öregúr szép finoman becsúsztatta
mindkét kezét, körbejártatta, megemelgette, meg-
tapogatta, a nõ már kezdett türelmetlen lenni:

– Na?
– Asszonyom, úgy vélem, maga éppen ma 50

éves.
A nõ nem hitt a fülének.
– Honnan a fenébõl tudja ilyen pontosan?
– A gyorsétteremben ott álltam maga mögött a

sorban.

Egy apró
szivaccsal

rögzíteni
lehet a

kijelzőt
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1. Adhat-e hangjelzést kikerülési szán-
dékának jelzésére?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen. 
c) Nem.

2. Mire kell számítania a
táblával jelzett helyen?
a) Az utat vasúti pálya ke-
resztezi, amelynél teljes vagy
félsorompó nincs felszerelve.
b) Az utat villamospálya ke-

resztezi. 
c) Az úton olyan villamosmegálló van, ahol
az utasok fel és leszállása az úttestrõl, illetve
az úttestre történik. 

3. Helyes-e ha az au-
tó vezetõje a nyíllal
jelzett ívet követve
kanyarodik az úton?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a gép-
kocsi farnehéz. 
c) Nem. 

4. Utasának ki- vagy beszállása ide-
jére megállhat-e az úttest szélén vára-
kozó jármûvek mellett?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha ezzel nem akadá-
lyozza más jármûvek továbbhaladását. 
c) Nem.

5. Milyen jelzés követke-
zik az utat keresztezõ vil-
lamos áthaladásának biz-
tosítására szolgáló fény-
jelzõkészülék (fedezõ jel-
zõ) villogó sárga fényjel-
zése után?
a) Piros fény. 
b) Együtt piros és sárga fény. 
c) Folyamatos sárga fény. 

6. Szabad-e lovas kocsit megelõzni vas-
úti átjáróban?

a) Igen.
b) Csak gépjármûvel.
c) Nem. 

7. Az úttest szélén várakozó jármûvek
közé hátramenetben akar beállni. Kény-
szerítheti-e a taxija mögött haladó gya-
logost megállásra vagy visszalépésre?
a) Igen. 
b) Csak lakott területen.
c) Nem.

8. Tiltja-e a tábla az út má-
sik oldalán lévõ ingatlan-
ra való bekanyarodást?
a) Igen. 
b) Nem.

9. A szembejövõ gépjármûvek közül
melyiknek van elsõbbsége, az olyan
úton ahol az úttest mindkét irányból
belátható szakaszon egy forgalmi sávra
szûkül?
a) Amelyik útját irányváltoztatás nélkül tud-
ja folytatni. 
b) Amelyik az adottságait és a körülménye-
ket figyelembe véve hamarább képes to-
vábbhaladni.
c) Amelyik elõbb érkezik az útszûkülethez.

10. Mit jelez a tábla?
a) A várakozás a kiegészítõ
táblán feltüntetett módon a
„Várakozási övezet (zóna) vé-
ge” jelzõtábláig feltételhez kö-
tött. 
b) A várakozás csak a kiegészí-
tõ táblán feltüntetett idõszak-
ban engedélyezett.
c) Korlátozott idõtartamú
megállási övezetet. 

11. Taxijával ráhajthat-e a vasúti átjáró-
ra, ha látja a közeledõ vonatot? 

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha meggyõzõdött arról, hogy
a vonat érkezése elõtt az ûrszelvényt bizto-
san szabaddá tudja tenni. 
c) Nem. 

12. Vontathat-e autópályán taxijával
egy elromlott gépkocsit?
a) Igen, de a legközelebbi lehajtásra szolgá-
ló kijáratnál le kell térnie az útról. 

b) Legfeljebb kis forgalmú idõszakban a leg-
közelebbi olyan helyig, ahol a hiba elhárít-
ható.
c) Nem. 

13. Kell-e irányjelzéssel jeleznie, ha
földútról szilárd burkolatú útra hajt?

a) Igen. 
b) Nem. 

14. Elszállítják-e a mozgá-
sában korlátozott személy
parkolási igazolványával
megjelölt gépkocsiját, ha
a jármû egy ilyen tábla-
kombinációval megjelölt
útszakaszon várakozik?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a vezetõ
nem marad a jármûnél, illetve az autó köze-
lében. 
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.

– Drágám nagyon finom lett ez a
töltött csirke! Mivel töltötted meg?

– Semmivel. Már tele volt…
* * *

Gyerekkoromban mindig féltem a
részegektõl.

Ma már tudom, hogy nem ártunk
senkinek…

* * *
– A szerelem olyan, mintha becsi-

náltál volna. Mindenki látja rajtad,
de csak te érzed a melegét.

* * *
– Ha egy férfi megérint a szavai-

val, akkor a keze sincs már olyan
messze.
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Tisztelt Kollégák!
Kihasználva a nyár adta lehetőséget, konk-
rétan a jó időt, ismét utaztam egy keveset,
mert a pihenés már nagyon hiányzott. Egy
rövidebb repülőúttal ellátogattunk az egyik
görög szigetre, Zakynthosra. Mint megany-
nyiszor,

most is
elámultam a sok természeti szépségen, s
persze újra kóstoltam a tenger adta étele-
ket, ahogy helyben készítik. Persze otthoni
konyhámban is készítettem már sokszor rá-
kot, polipot, tintahalat, de azért az más, ott
a tenger partján, a nagy víz mellett, s ez
esetben engem szolgálnak ki a friss étellel,

s jó hideg csapolt sörök-
kel. Tehát ettünk grillezett
polipot, majdan mézes, fű-
szeres polipot, rákot, fe-
hér boros tejszínes már-
tásban, valamint frissen
sült tintahalakat is, s

mindehhez mindig friss görög salá-
tát, minden mennyiségben. Tehát pi-
henésünk lényege, a fürdőzés, napo-
zás, a sziget körülhajózása, kirándu-
lás és étkezés izgalmas helyeken. Bi-
zonyára nem írok nagy újdonságokat,
mert sok kollégám járt már ezeken a
helyeken, s a többi gyönyörű görög

szigeten is, de mindig jó rá
visszaemlékezni.

Aztán lejár a nyaralás ideje,
s megint itthon találom magam
a konyhában, s később, itt a
gép előtt, bökdösve a billen-
tyűzetet. Ámbár nagyon nem
távolodtam el a vizektől, most
is egy halas fogást készítettem. 

Beszereztem egy jobb üzlet-
ben két szép aldunai süllőt, me-
lyeket egyben sütöttem meg. A
tisztított halakat beirdaltam, sóz-
tam erősen és borsoztam kissé.
Az irdalásokba vékony szelet
szalonnát dugtam, illetve fok-

Ekkora hajót fogtam

Polip grillezve

Kalózok öble
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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1. Adhat-e hangjelzést kikerülési szán-
dékának jelzésére?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen. 
c) Nem.

2. Mire kell számítania a
táblával jelzett helyen?
a) Az utat vasúti pálya ke-
resztezi, amelynél teljes vagy
félsorompó nincs felszerelve.
b) Az utat villamospálya ke-

resztezi. 
c) Az úton olyan villamosmegálló van, ahol
az utasok fel és leszállása az úttestrõl, illetve
az úttestre történik. 

3. Helyes-e ha az au-
tó vezetõje a nyíllal
jelzett ívet követve
kanyarodik az úton?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a gép-
kocsi farnehéz. 
c) Nem. 

4. Utasának ki- vagy beszállása ide-
jére megállhat-e az úttest szélén vára-
kozó jármûvek mellett?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha ezzel nem akadá-
lyozza más jármûvek továbbhaladását. 
c) Nem.

5. Milyen jelzés követke-
zik az utat keresztezõ vil-
lamos áthaladásának biz-
tosítására szolgáló fény-
jelzõkészülék (fedezõ jel-
zõ) villogó sárga fényjel-
zése után?
a) Piros fény. 
b) Együtt piros és sárga fény. 
c) Folyamatos sárga fény. 

6. Szabad-e lovas kocsit megelõzni vas-
úti átjáróban?

a) Igen.
b) Csak gépjármûvel.
c) Nem. 

7. Az úttest szélén várakozó jármûvek
közé hátramenetben akar beállni. Kény-
szerítheti-e a taxija mögött haladó gya-
logost megállásra vagy visszalépésre?
a) Igen. 
b) Csak lakott területen.
c) Nem.

8. Tiltja-e a tábla az út má-
sik oldalán lévõ ingatlan-
ra való bekanyarodást?
a) Igen. 
b) Nem.

9. A szembejövõ gépjármûvek közül
melyiknek van elsõbbsége, az olyan
úton ahol az úttest mindkét irányból
belátható szakaszon egy forgalmi sávra
szûkül?
a) Amelyik útját irányváltoztatás nélkül tud-
ja folytatni. 
b) Amelyik az adottságait és a körülménye-
ket figyelembe véve hamarább képes to-
vábbhaladni.
c) Amelyik elõbb érkezik az útszûkülethez.

10. Mit jelez a tábla?
a) A várakozás a kiegészítõ
táblán feltüntetett módon a
„Várakozási övezet (zóna) vé-
ge” jelzõtábláig feltételhez kö-
tött. 
b) A várakozás csak a kiegészí-
tõ táblán feltüntetett idõszak-
ban engedélyezett.
c) Korlátozott idõtartamú
megállási övezetet. 

11. Taxijával ráhajthat-e a vasúti átjáró-
ra, ha látja a közeledõ vonatot? 

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha meggyõzõdött arról, hogy
a vonat érkezése elõtt az ûrszelvényt bizto-
san szabaddá tudja tenni. 
c) Nem. 

12. Vontathat-e autópályán taxijával
egy elromlott gépkocsit?
a) Igen, de a legközelebbi lehajtásra szolgá-
ló kijáratnál le kell térnie az útról. 

b) Legfeljebb kis forgalmú idõszakban a leg-
közelebbi olyan helyig, ahol a hiba elhárít-
ható.
c) Nem. 

13. Kell-e irányjelzéssel jeleznie, ha
földútról szilárd burkolatú útra hajt?

a) Igen. 
b) Nem. 

14. Elszállítják-e a mozgá-
sában korlátozott személy
parkolási igazolványával
megjelölt gépkocsiját, ha
a jármû egy ilyen tábla-
kombinációval megjelölt
útszakaszon várakozik?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a vezetõ
nem marad a jármûnél, illetve az autó köze-
lében. 
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.

– Drágám nagyon finom lett ez a
töltött csirke! Mivel töltötted meg?

– Semmivel. Már tele volt…
* * *

Gyerekkoromban mindig féltem a
részegektõl.

Ma már tudom, hogy nem ártunk
senkinek…

* * *
– A szerelem olyan, mintha becsi-

náltál volna. Mindenki látja rajtad,
de csak te érzed a melegét.

* * *
– Ha egy férfi megérint a szavai-

val, akkor a keze sincs már olyan
messze.
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Tisztelt Kollégák!
Kihasználva a nyár adta lehetőséget, konk-
rétan a jó időt, ismét utaztam egy keveset,
mert a pihenés már nagyon hiányzott. Egy
rövidebb repülőúttal ellátogattunk az egyik
görög szigetre, Zakynthosra. Mint megany-
nyiszor,

most is
elámultam a sok természeti szépségen, s
persze újra kóstoltam a tenger adta étele-
ket, ahogy helyben készítik. Persze otthoni
konyhámban is készítettem már sokszor rá-
kot, polipot, tintahalat, de azért az más, ott
a tenger partján, a nagy víz mellett, s ez
esetben engem szolgálnak ki a friss étellel,

s jó hideg csapolt sörök-
kel. Tehát ettünk grillezett
polipot, majdan mézes, fű-
szeres polipot, rákot, fe-
hér boros tejszínes már-
tásban, valamint frissen
sült tintahalakat is, s

mindehhez mindig friss görög salá-
tát, minden mennyiségben. Tehát pi-
henésünk lényege, a fürdőzés, napo-
zás, a sziget körülhajózása, kirándu-
lás és étkezés izgalmas helyeken. Bi-
zonyára nem írok nagy újdonságokat,
mert sok kollégám járt már ezeken a
helyeken, s a többi gyönyörű görög

szigeten is, de mindig jó rá
visszaemlékezni.

Aztán lejár a nyaralás ideje,
s megint itthon találom magam
a konyhában, s később, itt a
gép előtt, bökdösve a billen-
tyűzetet. Ámbár nagyon nem
távolodtam el a vizektől, most
is egy halas fogást készítettem. 

Beszereztem egy jobb üzlet-
ben két szép aldunai süllőt, me-
lyeket egyben sütöttem meg. A
tisztított halakat beirdaltam, sóz-
tam erősen és borsoztam kissé.
Az irdalásokba vékony szelet
szalonnát dugtam, illetve fok-

Ekkora hajót fogtam

Polip grillezve

Kalózok öble
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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hagymát is gazdagon,
valamint kívül-belül el-
láttam zöldfűszerek-
kel, leginkább bazsali-
kommal. A végén
mindkét oldalát eny-
hén liszteztem, ettől
pirosabbra, ropogó-

sabbra sül. Tepsi-

be helyeztem sütőpapírra, melyre kevés
olívaolajat locsoltam elébb. Előmelegített
sütőbe helyeztem, majd sütés közben ol-

vasztott vajjal locsolgat-
tam.

Imígyen mintegy 25-
30 perc alatt kívül ropo-
gós lett, belül omlós ma-
radt. Ehhez a halhoz pe-
dig jól illett egy szőlő-
mártás, melyhez korai
érésű szőlőt szedtem lu-
gasomból. A szőlőszeme-
ket tokaji száraz furmin-
ton pároltam, egy kanál

méz és kevés fahéj hozzáadásával, tej-
színt kevertem hozzá, s némiképpen be-
sűrítve készen is valánk .

Megjegyezném még: a hal sütésénél,
ha forgatni is akarjuk, az igen nagy
ügyességet kíván, de persze egyoldala-
san is megsül, csak aztán a kiemelésnél,
tálalásnál kell résen lennünk. Tálalásnál
megkapta a hal a szokásos citromkariká-
kat, úgy a szájába, miként reája is, mellé
a szőlőmártást, valamint avokádó-gerez-
deket és sült krumplit is. Hozzá természe-
tesen a kezünk ügyébe akadó tokaji szá-
raz, vagy ó-furmintot kínálhatjuk a gaszt-
ronómia és a magunk dicsőségére.
A következő alkalomig is fakanalas jó ét-
vágyat kívánok: 

Soós István City 22

34

A süllők

Mézes polip,
boros rák

Az ügyfél-elégedettségi, termék-
minőségi felmérések legna-
gyobb globális szakértője, az
észak-amerikai központú J.D.
Power idén negyedik alkalom-
mal végezte el Németországban
mértékadó jármű-megbízhatósá-
gi felmérését. Közel 15 ezer ak-
tív autóhasználó írta meg részle-
tesen, hogy egy-három évvel ez-
előtt, újonnan vásárolt autójuk-
kal hány problémájuk akadt az
előző 12 hónap során. Nyolc fő
kategóriában (karosszéria, veze-
tési élmény, kezelőfelületek,
infotainment, ülések, fűtés és
légkondicionálás, utastér, motor
és sebességváltó) összesen
177 lehetséges problémára kér-
deztek rá a szervezők.

A tanulmány szerint a Toyota
típusaival van a legkevesebb
probléma: 100 járműre átlago-
san 101 meghibásodás jut. Ez-
zel nemcsak a tömegpiaci már-
kák között, hanem a teljes pia-

con az abszolút legmegbízha-
tóbb márkának bizonyult; a piaci
átlag 133 hibapont/100 jármű
volt. A vállalat teljes körű győzel-
me mellett a Toyota Yaris is első-
séget könyvelhetett el, mint Né-
metország legmegbízhatóbb kis-
autója, és ezzel megvédte tavalyi
kategóriagyőzelmét.

A felmérés során sajátos ösz-
szefüggést mutattak ki az elem-
zők a megbízhatóság és a már-
kahűség között. A prémium mo-
dellek tulajdonosai ugyanis haj-
lamosabbak elnézni autójuk hi-
báit, és a viszonylag rossz meg-
bízhatósági pontszámok ellené-
re is kitartanak választott márká-
juk mellett, míg a tömegpiaci
gyártók ügyfelei ebből a szem-
pontból következetesebben el-
várják a minőséget.

A márkahűséget romboló első
számú „hibajelenség” a túlzott
üzemanyag-fogyasztás: a 177
mért probléma közül a vártnál jó-

val magasabb fogyasztás kapta
a legsúlyosabb (a maximálisan
adható 5 pontból 4,0 pontos) el-
marasztaló minősítést a teljes
felmérésen. Logikus, hiszen ezt
a legtöbb esetben nem lehet
szakszervizben orvosolni. 
A WhatCar.com a legnagyobb
brit autós véleménygyűjtő portál
14 ezer olvasó válaszaiból állítot-
ta össze a 10 legmegbízhatatla-
nabb modell listáját, amit a Daily
Mail összeállításából ismerhet-
tünk meg. A megbízhatósági fel-
mérés az alapján készült, hogy
mennyi gond volt az autó motor-
jával a múlt évben, és a javítás
alatt milyen szintű szolgáltatást
kaptak, az menyi ideig tartott. A
válaszok alapján pontozták a
modelleket, íme, a 10 legkevés-
bé megbízható típus:
10. Mercedes-Benz B-osztá-
ly. Megbízhatóság: 46,2 száza-
lék. A B-osztályos Mercedes tu-
lajdonosainak több mint harma-
da, 35 százaléka mondta, hogy
hibát észlelt az autója működése
közben a tavalyi év során. És
nem csak jelentéktelen hibákat:
sokan tapasztaltak motor-, elekt-
ronikus-, váltó- és kuplungprob-
lémákat, melyek miatt nem tud-

ták használni az autójukat, a javí-
tás pedig több mint egy hetet
vett igénybe.
9. Mercedes-Benz E-Class.
Megbízhatóság: 46,1 százalék.
Az Egyesült Királyság prémium
szalonjainak egyik legkereset-
tebb típusa is felkerült a 10-es
listára. A legújabb E-osztályos
Mercedes ára alapján könnyen
gondolhatnánk, hogy tartós jár-
gányról van szó, valójában azon-
ban az új tulajdonosok csaknem
negyede, 24 százaléka állította
róla a tavalyi évben, hogy nem
megbízható. Az egyik leggyako-
ribb problémaként a belső borí-
tást említették, valamint egyéb
elektronikai meghibásodások
miatt panaszkodtak – igaz, a
problémákat garanciálisan meg-
javították.  
8. Nissan Qashqai (dízel).
Megbízhatóság: 44,2 százalék.
A modellek csaknem felével volt
probléma újkorában a tulajdono-
sok szerint, főként az elektroni-
kával: a navigációs, kommuniká-
ciós rendszerrel és a légkondi-
val. Ötből egy esetben bizonyult
hibásnak az akkumulátor. Ezek-
től persze még nem vált használ-
hatatlanná az autó, és a Nissan
meg is javította őket garanciáli-
san.
7. Land Rover Discovery
Sport (dízel). Megbízhatóság:

Angoloknál a Land Rover, németeknél a BMW a „leggyengébb”

A Toyota a legüzembiztosabb autó
Nem csak veszélyes üzem a közlekedés, de a gépjárművek
sem olcsók, így a megfontolt vásárló igyekszik tájékozódni,
hogy mit kap a pénzéért. A tudatos vevő számos tesztet,
öszszehasonlítást megismerve mérlegel, ám akadnak olya-
nok is, akik a márkahűséget helyezik előtérbe, függetlenül
az eredményektől. Összeállításunkban a német és a brit au-
tópiacon napvilágot látott tanulmányokat tesszük közzé.
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43,8 százalék. A Land Rovere-
ket úgy hirdetik, mint erőtől duz-
zadó monstrumokat, amelyek
számára nem létezik akadály.
Ám a Discovery Sport nem telje-
sít olyan jól, mint azt elvárhat-
nánk tőle. A nyilatkozók szerint
ötből két esetben észleltek hibát
az elmúlt 12 hónapban, legtöbb-
ször a karosszériára és a belső
burkolatra panaszkodtak. A szer-
vizben ezeket a hibákat azonban
ingyen megjavították, és keve-
sebb mint egy hét múlva már új-
ra lehetett velük közlekedni.
6. Jeep Renegade. Megbízha-
tóság: 42,1 százalék. A Jeep leg-
utóbbi modelljét, a Renegade-ot
úgy reklámozzák, mint a tökéle-
tes off-road modellt. A
WhatCar.com olvasóinak ehhez
képest 100-ból 43 modellel
problémájuk volt, és nagyészt
nem apróságok miatt panasz-
kodtak: motor-, elektromos- és
fékproblémáik is voltak, főleg
nem motorikus, elektromos
meghibásodásokat jelentettek.
De panaszkodtak a karosszériá-
ra, a benzinrendszerre, a kormá-
nyozhatóságra és felfüggesztési
hibákra is. Igaz, a gyártó vállalta
a felelősséget és garanciálisan
kijavította a hibákat.
5. Jaguar XE (dízel). Megbíz-
hatóság: 36,7 százalék. Míg en-
nek a modellnek a benzines vál-
tozata igazi robusztus, addig a
dízelmotorosok már gyakrabban
hagyták cserben a tulajdonosu-
kat. A válaszadók 44 százaléka
állította, hogy volt gond a kocsi-
jával az elmúlt 12 hónapban.
4. Fiat 500X. Megbízhatóság:
32,3 százalék. A Fiat 500-as si-
kerén felbuzdulva kezdte el gyár-
tani az olasz cég is az utcai te-

repjárókat, ám a 14 ezer
WhatCar olvasó körében
nem ez a legnépszerűbb autó
megbízhatóság szempontjá-
ból: harmaduknak volt problé-
mája vele a közelmúltban. Fő-
ként a karosszériára és elekt-
ronikai hibákra panaszkodtak,
és általában egy napnál töb-
bet vett igénybe a javításuk.
3. Nissan Qashqai (benzi-
nes). Megbízhatóság: 28,9
százalék. Sem a dízeles, sem
a benzines Qashqai nem tel-
jesített jól ebben a felmérés-
ben, hiszen mindketten felke-
rültek a 10-es listára. A válasz-
adók 56 százalékának akadt
problémája vele: akkumulátor,
karosszéria és nem motori-
kus elektronikai hibákat ész-
leltek.
2. Volvo XC90. Megbízható-
ság: 22,6 százalék. A máso-
dik legrosszabbul teljesítő
modell ebben az összehason-
lításban a Volvo XC90 lett: a
nyilatkozók 53 százaléka pa-
naszkodott rá. Főként szoft-
verproblémák voltak vele, me-
lyeket nem is tudtak első alka-
lommal megjavítani a szerviz-
ben.
1. Land Rover Range Ro-
ver Sport (dízel). Megbíz-
hatóság: 14,5 százalék. Ha-
talmas különbséggel került a
lista élére, azaz a legmegbíz-
hatatlanabb autó a dízelmoto-
ros Range Rover Sport lett.
Ötből három tulajdonos ész-
lelt problémát a motorral, a
karosszériával, a sebességváltó-
val, a meghajtással és a felfüg-
gesztéssel is. De ami a legrosz-
szabb, ellentétben a fenti model-
lekkel, a Land Rover szerviz nem

javította meg ezeket a hibákat
minden esetben garanciálisan –
állították az olvasók.

Olvasva a tanulmányokat, az
talán kevésbé meglepő, hogy a
Toyota jól szerepel és igencsak

megbízható jármű, ám a prémi-
um kategóriás Mercedes, BMW,
illetve Land Rover modellek alul
szereplése, ha nem is megdöb-
bentő, de figyelemre érdemes. 

Cash

1. Helyes a „C” válasz. Kikerülési szándék jel-
zésére – ha egyébként nincs balesetveszély –
hangjelzés nem adható.
2. Helyes a „B” válasz. A „Villamos” tábla
azt jelzi, hogy az utat villamospálya keresztezi.
3. Helyes az „A” válasz. A rajzon látható
gépkocsi vezetõje helyesen cselekszik, mert
nagy sugarú íven kanyarodik, és így a kanyar-
ból való kisodródás veszélye kisebb.
4. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megállni –
ha közúti jelzésbõl, illetve a KRESZ más elõírá-
sából nem következik – csak az úttest menet-
irány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan,
egy sorban szabad.
5.  Helyes a „C” válasz. utat keresztezõ villa-
mos áthaladásának biztosítására szolgáló két
lámpából álló fényjelzõkészülék sorrendben
villogó sárga, folyamatos sárga, majd piros
fényjelzést ad.

6. Helyes a „C” válasz. Kétkerekû motorke-
rékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és ke-
rékpárnak gépjármûvel való elõzésének kivéte-
lével vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti át-
járó elõtt tilos elõzni. 
7. Helyes a „C” válasz. Hátramenetet végez-
ni csak úgy szabad, hogy a tolató jármû az út-
testen haladó gyalogosok közlekedését ne
akadályozza.
8. Helyes a „B” válasz. A „Megfordulni tilos”
tábla nem tiltja az út menti ingatlanra történõ
bekanyarodást. 
9. Helyes az „A” válasz. Ha az úttest mind-
két irányból belátható szakaszon egy forgalmi
sávra szûkül, és a közúti jelzésekbõl más nem
következik, a szembejövõ jármûvek közül an-
nak van elsõbbsége, amelyik útját irányváltoz-
tatás nélkül tudja folytatni.
10. Helyes az „A” válasz. A „Várakozóhely”

tábla alatt lévõ kiegészítõ tábla azt az idõsza-
kot jelzi, amelyben a parkolás a kiegészítõ táb-
lán feltüntetett módon a „Várakozási övezet
(zóna) vége” jelzõtábláig feltételhez kötött.
11. Helyes a „C” válasz. Meg kell állítania ta-
xiját a vasúti átjáró elõtt, ha látja, hogy bár-
mely irányból vasúti jármû közeledik.
12. Helyes az „A” válasz. Autópályán vagy
autóúton az elromlott gépkocsit csak a legkö-
zelebbi lehajtásra szolgáló útig, illetõleg útke-
resztezõdésig szabad vontatni.
13. Helyes a „B” válasz. Csak akkor kell
irányjelzést adni, ha a jármû szilárd burkolatú
útról tér le. Fordított esetben nincs a vezetõ-
nek ilyen kötelezettsége.
14. Helyes a „C” válasz. A „Várakozni tilos”
tábla alatt lévõ kiegészítõ tábla azt jelzi, hogy
a szabálytalanul ott várakozó jármûvet elszállí-
tással eltávolíthatják. Ha a mozgásában korlá-
tozott személy a parkolási igazolványát a jár-
mûvében elhelyezte, akkor nem követ el sza-
bálysértést a parkolással.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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hagymát is gazdagon,
valamint kívül-belül el-
láttam zöldfűszerek-
kel, leginkább bazsali-
kommal. A végén
mindkét oldalát eny-
hén liszteztem, ettől
pirosabbra, ropogó-

sabbra sül. Tepsi-

be helyeztem sütőpapírra, melyre kevés
olívaolajat locsoltam elébb. Előmelegített
sütőbe helyeztem, majd sütés közben ol-

vasztott vajjal locsolgat-
tam.

Imígyen mintegy 25-
30 perc alatt kívül ropo-
gós lett, belül omlós ma-
radt. Ehhez a halhoz pe-
dig jól illett egy szőlő-
mártás, melyhez korai
érésű szőlőt szedtem lu-
gasomból. A szőlőszeme-
ket tokaji száraz furmin-
ton pároltam, egy kanál

méz és kevés fahéj hozzáadásával, tej-
színt kevertem hozzá, s némiképpen be-
sűrítve készen is valánk .

Megjegyezném még: a hal sütésénél,
ha forgatni is akarjuk, az igen nagy
ügyességet kíván, de persze egyoldala-
san is megsül, csak aztán a kiemelésnél,
tálalásnál kell résen lennünk. Tálalásnál
megkapta a hal a szokásos citromkariká-
kat, úgy a szájába, miként reája is, mellé
a szőlőmártást, valamint avokádó-gerez-
deket és sült krumplit is. Hozzá természe-
tesen a kezünk ügyébe akadó tokaji szá-
raz, vagy ó-furmintot kínálhatjuk a gaszt-
ronómia és a magunk dicsőségére.
A következő alkalomig is fakanalas jó ét-
vágyat kívánok: 

Soós István City 22
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A süllők

Mézes polip,
boros rák

Az ügyfél-elégedettségi, termék-
minőségi felmérések legna-
gyobb globális szakértője, az
észak-amerikai központú J.D.
Power idén negyedik alkalom-
mal végezte el Németországban
mértékadó jármű-megbízhatósá-
gi felmérését. Közel 15 ezer ak-
tív autóhasználó írta meg részle-
tesen, hogy egy-három évvel ez-
előtt, újonnan vásárolt autójuk-
kal hány problémájuk akadt az
előző 12 hónap során. Nyolc fő
kategóriában (karosszéria, veze-
tési élmény, kezelőfelületek,
infotainment, ülések, fűtés és
légkondicionálás, utastér, motor
és sebességváltó) összesen
177 lehetséges problémára kér-
deztek rá a szervezők.

A tanulmány szerint a Toyota
típusaival van a legkevesebb
probléma: 100 járműre átlago-
san 101 meghibásodás jut. Ez-
zel nemcsak a tömegpiaci már-
kák között, hanem a teljes pia-

con az abszolút legmegbízha-
tóbb márkának bizonyult; a piaci
átlag 133 hibapont/100 jármű
volt. A vállalat teljes körű győzel-
me mellett a Toyota Yaris is első-
séget könyvelhetett el, mint Né-
metország legmegbízhatóbb kis-
autója, és ezzel megvédte tavalyi
kategóriagyőzelmét.

A felmérés során sajátos ösz-
szefüggést mutattak ki az elem-
zők a megbízhatóság és a már-
kahűség között. A prémium mo-
dellek tulajdonosai ugyanis haj-
lamosabbak elnézni autójuk hi-
báit, és a viszonylag rossz meg-
bízhatósági pontszámok ellené-
re is kitartanak választott márká-
juk mellett, míg a tömegpiaci
gyártók ügyfelei ebből a szem-
pontból következetesebben el-
várják a minőséget.

A márkahűséget romboló első
számú „hibajelenség” a túlzott
üzemanyag-fogyasztás: a 177
mért probléma közül a vártnál jó-

val magasabb fogyasztás kapta
a legsúlyosabb (a maximálisan
adható 5 pontból 4,0 pontos) el-
marasztaló minősítést a teljes
felmérésen. Logikus, hiszen ezt
a legtöbb esetben nem lehet
szakszervizben orvosolni. 
A WhatCar.com a legnagyobb
brit autós véleménygyűjtő portál
14 ezer olvasó válaszaiból állítot-
ta össze a 10 legmegbízhatatla-
nabb modell listáját, amit a Daily
Mail összeállításából ismerhet-
tünk meg. A megbízhatósági fel-
mérés az alapján készült, hogy
mennyi gond volt az autó motor-
jával a múlt évben, és a javítás
alatt milyen szintű szolgáltatást
kaptak, az menyi ideig tartott. A
válaszok alapján pontozták a
modelleket, íme, a 10 legkevés-
bé megbízható típus:
10. Mercedes-Benz B-osztá-
ly. Megbízhatóság: 46,2 száza-
lék. A B-osztályos Mercedes tu-
lajdonosainak több mint harma-
da, 35 százaléka mondta, hogy
hibát észlelt az autója működése
közben a tavalyi év során. És
nem csak jelentéktelen hibákat:
sokan tapasztaltak motor-, elekt-
ronikus-, váltó- és kuplungprob-
lémákat, melyek miatt nem tud-

ták használni az autójukat, a javí-
tás pedig több mint egy hetet
vett igénybe.
9. Mercedes-Benz E-Class.
Megbízhatóság: 46,1 százalék.
Az Egyesült Királyság prémium
szalonjainak egyik legkereset-
tebb típusa is felkerült a 10-es
listára. A legújabb E-osztályos
Mercedes ára alapján könnyen
gondolhatnánk, hogy tartós jár-
gányról van szó, valójában azon-
ban az új tulajdonosok csaknem
negyede, 24 százaléka állította
róla a tavalyi évben, hogy nem
megbízható. Az egyik leggyako-
ribb problémaként a belső borí-
tást említették, valamint egyéb
elektronikai meghibásodások
miatt panaszkodtak – igaz, a
problémákat garanciálisan meg-
javították.  
8. Nissan Qashqai (dízel).
Megbízhatóság: 44,2 százalék.
A modellek csaknem felével volt
probléma újkorában a tulajdono-
sok szerint, főként az elektroni-
kával: a navigációs, kommuniká-
ciós rendszerrel és a légkondi-
val. Ötből egy esetben bizonyult
hibásnak az akkumulátor. Ezek-
től persze még nem vált használ-
hatatlanná az autó, és a Nissan
meg is javította őket garanciáli-
san.
7. Land Rover Discovery
Sport (dízel). Megbízhatóság:

Angoloknál a Land Rover, németeknél a BMW a „leggyengébb”

A Toyota a legüzembiztosabb autó
Nem csak veszélyes üzem a közlekedés, de a gépjárművek
sem olcsók, így a megfontolt vásárló igyekszik tájékozódni,
hogy mit kap a pénzéért. A tudatos vevő számos tesztet,
öszszehasonlítást megismerve mérlegel, ám akadnak olya-
nok is, akik a márkahűséget helyezik előtérbe, függetlenül
az eredményektől. Összeállításunkban a német és a brit au-
tópiacon napvilágot látott tanulmányokat tesszük közzé.
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43,8 százalék. A Land Rovere-
ket úgy hirdetik, mint erőtől duz-
zadó monstrumokat, amelyek
számára nem létezik akadály.
Ám a Discovery Sport nem telje-
sít olyan jól, mint azt elvárhat-
nánk tőle. A nyilatkozók szerint
ötből két esetben észleltek hibát
az elmúlt 12 hónapban, legtöbb-
ször a karosszériára és a belső
burkolatra panaszkodtak. A szer-
vizben ezeket a hibákat azonban
ingyen megjavították, és keve-
sebb mint egy hét múlva már új-
ra lehetett velük közlekedni.
6. Jeep Renegade. Megbízha-
tóság: 42,1 százalék. A Jeep leg-
utóbbi modelljét, a Renegade-ot
úgy reklámozzák, mint a tökéle-
tes off-road modellt. A
WhatCar.com olvasóinak ehhez
képest 100-ból 43 modellel
problémájuk volt, és nagyészt
nem apróságok miatt panasz-
kodtak: motor-, elektromos- és
fékproblémáik is voltak, főleg
nem motorikus, elektromos
meghibásodásokat jelentettek.
De panaszkodtak a karosszériá-
ra, a benzinrendszerre, a kormá-
nyozhatóságra és felfüggesztési
hibákra is. Igaz, a gyártó vállalta
a felelősséget és garanciálisan
kijavította a hibákat.
5. Jaguar XE (dízel). Megbíz-
hatóság: 36,7 százalék. Míg en-
nek a modellnek a benzines vál-
tozata igazi robusztus, addig a
dízelmotorosok már gyakrabban
hagyták cserben a tulajdonosu-
kat. A válaszadók 44 százaléka
állította, hogy volt gond a kocsi-
jával az elmúlt 12 hónapban.
4. Fiat 500X. Megbízhatóság:
32,3 százalék. A Fiat 500-as si-
kerén felbuzdulva kezdte el gyár-
tani az olasz cég is az utcai te-

repjárókat, ám a 14 ezer
WhatCar olvasó körében
nem ez a legnépszerűbb autó
megbízhatóság szempontjá-
ból: harmaduknak volt problé-
mája vele a közelmúltban. Fő-
ként a karosszériára és elekt-
ronikai hibákra panaszkodtak,
és általában egy napnál töb-
bet vett igénybe a javításuk.
3. Nissan Qashqai (benzi-
nes). Megbízhatóság: 28,9
százalék. Sem a dízeles, sem
a benzines Qashqai nem tel-
jesített jól ebben a felmérés-
ben, hiszen mindketten felke-
rültek a 10-es listára. A válasz-
adók 56 százalékának akadt
problémája vele: akkumulátor,
karosszéria és nem motori-
kus elektronikai hibákat ész-
leltek.
2. Volvo XC90. Megbízható-
ság: 22,6 százalék. A máso-
dik legrosszabbul teljesítő
modell ebben az összehason-
lításban a Volvo XC90 lett: a
nyilatkozók 53 százaléka pa-
naszkodott rá. Főként szoft-
verproblémák voltak vele, me-
lyeket nem is tudtak első alka-
lommal megjavítani a szerviz-
ben.
1. Land Rover Range Ro-
ver Sport (dízel). Megbíz-
hatóság: 14,5 százalék. Ha-
talmas különbséggel került a
lista élére, azaz a legmegbíz-
hatatlanabb autó a dízelmoto-
ros Range Rover Sport lett.
Ötből három tulajdonos ész-
lelt problémát a motorral, a
karosszériával, a sebességváltó-
val, a meghajtással és a felfüg-
gesztéssel is. De ami a legrosz-
szabb, ellentétben a fenti model-
lekkel, a Land Rover szerviz nem

javította meg ezeket a hibákat
minden esetben garanciálisan –
állították az olvasók.

Olvasva a tanulmányokat, az
talán kevésbé meglepő, hogy a
Toyota jól szerepel és igencsak

megbízható jármű, ám a prémi-
um kategóriás Mercedes, BMW,
illetve Land Rover modellek alul
szereplése, ha nem is megdöb-
bentő, de figyelemre érdemes. 

Cash

1. Helyes a „C” válasz. Kikerülési szándék jel-
zésére – ha egyébként nincs balesetveszély –
hangjelzés nem adható.
2. Helyes a „B” válasz. A „Villamos” tábla
azt jelzi, hogy az utat villamospálya keresztezi.
3. Helyes az „A” válasz. A rajzon látható
gépkocsi vezetõje helyesen cselekszik, mert
nagy sugarú íven kanyarodik, és így a kanyar-
ból való kisodródás veszélye kisebb.
4. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megállni –
ha közúti jelzésbõl, illetve a KRESZ más elõírá-
sából nem következik – csak az úttest menet-
irány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan,
egy sorban szabad.
5.  Helyes a „C” válasz. utat keresztezõ villa-
mos áthaladásának biztosítására szolgáló két
lámpából álló fényjelzõkészülék sorrendben
villogó sárga, folyamatos sárga, majd piros
fényjelzést ad.

6. Helyes a „C” válasz. Kétkerekû motorke-
rékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és ke-
rékpárnak gépjármûvel való elõzésének kivéte-
lével vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti át-
járó elõtt tilos elõzni. 
7. Helyes a „C” válasz. Hátramenetet végez-
ni csak úgy szabad, hogy a tolató jármû az út-
testen haladó gyalogosok közlekedését ne
akadályozza.
8. Helyes a „B” válasz. A „Megfordulni tilos”
tábla nem tiltja az út menti ingatlanra történõ
bekanyarodást. 
9. Helyes az „A” válasz. Ha az úttest mind-
két irányból belátható szakaszon egy forgalmi
sávra szûkül, és a közúti jelzésekbõl más nem
következik, a szembejövõ jármûvek közül an-
nak van elsõbbsége, amelyik útját irányváltoz-
tatás nélkül tudja folytatni.
10. Helyes az „A” válasz. A „Várakozóhely”

tábla alatt lévõ kiegészítõ tábla azt az idõsza-
kot jelzi, amelyben a parkolás a kiegészítõ táb-
lán feltüntetett módon a „Várakozási övezet
(zóna) vége” jelzõtábláig feltételhez kötött.
11. Helyes a „C” válasz. Meg kell állítania ta-
xiját a vasúti átjáró elõtt, ha látja, hogy bár-
mely irányból vasúti jármû közeledik.
12. Helyes az „A” válasz. Autópályán vagy
autóúton az elromlott gépkocsit csak a legkö-
zelebbi lehajtásra szolgáló útig, illetõleg útke-
resztezõdésig szabad vontatni.
13. Helyes a „B” válasz. Csak akkor kell
irányjelzést adni, ha a jármû szilárd burkolatú
útról tér le. Fordított esetben nincs a vezetõ-
nek ilyen kötelezettsége.
14. Helyes a „C” válasz. A „Várakozni tilos”
tábla alatt lévõ kiegészítõ tábla azt jelzi, hogy
a szabálytalanul ott várakozó jármûvet elszállí-
tással eltávolíthatják. Ha a mozgásában korlá-
tozott személy a parkolási igazolványát a jár-
mûvében elhelyezte, akkor nem követ el sza-
bálysértést a parkolással.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Japánban eljött a mindig rendelkezésre álló jár-
műszolgáltatások és járműtámogatások ideje,
méghozzá a szigetországban most bemutatott
két népszerű Toyota-modellnek, a zászlóshajó
Crown, illetve a Corolla Sport modelleknek kö-
szönhetően. A Crown és a Corolla Sport az
„összekapcsolt autók” első generációjaként
alapfelszereltségként rendelkeznek fedélzeti
Adatkommunikációs Modullal (DCM), amivel a
Területi Irányítóhálózathoz (CAN) kapcsolódnak.
E hardver alkalmazása révén a Toyota különféle
kapcsolódó szolgáltatásokat tud biztosítani a T-
Connect előfizetők számára, saját levédett Mobi-
litási Szolgáltatási Platformja (MSPF) segítségé-
vel; ez a platform a vállalat által az összekap-
csolt autók számára kifejlesztett információs inf-
rastruktúra. A jövőben a Toyota arra törekszik
majd, hogy a hazai piacon forgalmazott új sze-
mélyautóinak többségét felszerelje a DCM-mel.

„Az a célunk, hogy a mobilitási szolgáltatási platfor-
munkra feltöltött járműadatok felhasználásával fejlesszük a vásárló-
ink számára nyújtott szolgáltatásokat” – avat be Shigeki Tomoyama,
a Toyota ügyvezető alelnöke és a Toyota Connected Company elnö-
ke. „Emellett fontos megjegyez-

n i ,
hogy az összekapcsoltságot felhasználjuk majd arra is, hogy az
egész országban megváltoztassuk együttműködésünk módját már-
kakereskedőinkkel.”
A Toyota olyan összekapcsolt szolgáltatásokat vizsgál, amelyek alap-
vető fontosságúak ahhoz, hogy az autósok biztonságban, ösztönö-
sen és fáradság nélkül élvezhessék autóikat. A MSPF-hez csatlakoz-
tatott, összekapcsolt autók lehetővé teszik majd az autósok számá-
ra, hogy jobban megértsék és használják autóikat, illetve hogy job-
ban gondoskodhassanak járműveikről. A Toyota szerint a humán- és
technológia-alapú támogatás a „Humán Összekapcsolt Szolgálta-
tásnak” elnevezett formában, a legjobb minőségű kapcsolódó szol-
gáltatásokban ötvöződik majd. 

NYUGODT AUTÓZÁS A JÁRMŰADATOK SEGÍTSÉGÉVEL
1. e-Care Driving Guidance 
Az operátor-alapú szolgáltatásoknak két alapvető hasznuk van az au-
tósok szempontjából. Az első előny, hogy egy operátor áll majd ren-

delkezésre a fedélzeti navigációs rendszer
úticéljának beállításához. A második előny a vezetéstámogatás-
ra szolgál, és tanácsokat ad az autóvezetőnek a járműadatok
alapján diagnosztizált műszaki hibákkal kapcsolatban. Ezt egy
„e-Care Driving Guidance” nevű funkció teszi lehetővé, amely-
nél műszaki meghibásodás esetén egy operátor közvetlen kap-

csolatba lép az autóvezetővel a fedélzeti hangszóró és mikrofon se-
gítségével. Az operátor áttekinti a DCM révén továbbított járműada-
tokat és lépésről lépésre segíthet az autósnak megoldani a helyze-
tet, vagy tanácsolhatja a legközelebbi, illetve a megszokott márka-
szerviz felkeresését. 
2. e-Care Health Check Report
A Toyota Smart Center folyamatosan, napi 24 órában figyeli és ellen-
őrzi a járművet. A Toyota elérhetővé teszi ezeket az adatokat márka-
kereskedői számára, így a vásárló választott márkakereskedője kap-
csolatba léphet a jármű felhasználójával, hogy ideális időpontban
hozza be szervizre az autót. Idővel például minden jármű hagyomá-
nyos akkumulátorának csökken az indítófeszültsége. A begyűjtött
adatok alapján riasztás jelenik meg a márkakereskedés operációs
platformján, így a dolgozók kapcsolatba tudnak lépni az autóvezető-
vel, hogy az akkumulátor kicserélését javasolhassák, mielőtt gondja
lenne a jármű elindításával. A márkakereskedés üzenete az autó na-
vigációs egységébe érkezik, ami hangosan felolvassa azt az autós-
nak. 
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3. HELPNET
A Toyota egy, a légzsák működéshez kapcsoló-
dó segélyhívó szolgáltatást kínál, aminek a ne-
ve „HELPNET”. A légzsák működésének érzé-

kelésekor egy operátor azonnal meg-
vizsgálja a DCM által továbbított adato-
kat, illetve megpróbál kapcsolatba lépni
az autóvezetővel, hogy felmérje a hely-
zetet. Az autóvezető reagálásától füg-
gően – vagy annak hiánya miatt – az
operátor riasztja a mentőket vagy a tűz-
oltókat. Ha a vészhelyzeti szolgálatok
szerint valószínűleg súlyos az autóveze-
tő sérülése, akkor ennek megfelelően
reagálnak, akár mentőhelikopter és or-
vos kiküldésével, hogy a sérült azonna-
li ellátásban részesüljön. Ez a szolgálta-
tás lefedi majd Japán egész területét.
Az új szolgáltatások bevezetésével a
Toyota igyekszik megteremteni a nap
mind a 24 órájában egyformán bizton-
ságos és megnyugtató autózás lehetősé-
gét. A kapcsolódó szolgáltatások zökkenőmentes működésé-
nek biztosítására a Toyota létrehoz egy „Összekapcsolt Műkö-
dési Kaizen Dojo-t” a Nisshinben (Aichi prefektúra) található
képzési központjában, ahol a márkakereskedések dolgozóit fel-

készítik majd a rendszer kezelésére. 
4. Az autós vezetési szokásain alapuló biztosítás
A DCM alapfelszereltségként történő bevezetése lehetővé teszi a
tényleges autóvezetői viselkedéssel kapcsolatos adatokon alapuló
járműbiztosítás bevezetését is. Az autóvezetők az MSPF-ben begyűj-
tött járműadatoktól függően kapnak vezetésbiztonsági pontszámot,
amit okostelefon segítségével ellenőrizhetnek. Ez a pontszám fontos
szerepet játszik majd egy új, adat-alapú biztosítás működésében,
amit „Toyota Összekapcsolt Autósbiztosítási Konstrukciónak” nevez-
nek, és amit az Aioi Nissei Dowa Insurance Co., Ltd. biztosítótársa-
ság kínál majd. A biztosított vezetésbiztonsági pontszámától és a
megtett távolságtól függően havonta korrigálják a biztosítási díjat,
amiről okostelefonon értesítik az ügyfeleket. A biztosítási díjkedvez-
mények elérhetik a használat-alapú biztosítási díj 80 százalékát, illet-
ve a teljes díj 9 százalékát.

A DCM alapfelszereltségként történő bevezetése révén javuló
online szolgáltatások 

1. AI hangfelismerő szolgáltatás 
Az autóvezető vagy utasa természetes szófordulatokat használva ve-
heti igénybe a beszédfelismerést alkalmazó, mesterséges intelligen-
ciával (AI) működő, virtuális ügyfélszolgálati munkatárs segítségét a
navigációs rendszer úticél-beállításához, az audiorendszer kezelésé-

hez, vagy akár az
autó berendezé-
seinek használa-
tával kapcsolatos
útmutatáshoz is.
A mesterséges
i n t e l l i g e n c i a
olyan összetett
kéréseket is ké-
pes megérteni,
mint például: „Ké-
rem, keressen
Soba éttermeket
ezen a környéken,
lehetőleg olyano-
kat, ahol van par-
koló!”
2. My Car
Account a LINE
alkalmazáson
Az autóvezetők a
népszerű LINE
okostelefonos al-
kalmazást is hasz-
nálhatják autójuk-
ban. A LINE „My
Car Account” ré-
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Japánban eljött a mindig rendelkezésre álló jár-
műszolgáltatások és járműtámogatások ideje,
méghozzá a szigetországban most bemutatott
két népszerű Toyota-modellnek, a zászlóshajó
Crown, illetve a Corolla Sport modelleknek kö-
szönhetően. A Crown és a Corolla Sport az
„összekapcsolt autók” első generációjaként
alapfelszereltségként rendelkeznek fedélzeti
Adatkommunikációs Modullal (DCM), amivel a
Területi Irányítóhálózathoz (CAN) kapcsolódnak.
E hardver alkalmazása révén a Toyota különféle
kapcsolódó szolgáltatásokat tud biztosítani a T-
Connect előfizetők számára, saját levédett Mobi-
litási Szolgáltatási Platformja (MSPF) segítségé-
vel; ez a platform a vállalat által az összekap-
csolt autók számára kifejlesztett információs inf-
rastruktúra. A jövőben a Toyota arra törekszik
majd, hogy a hazai piacon forgalmazott új sze-
mélyautóinak többségét felszerelje a DCM-mel.

„Az a célunk, hogy a mobilitási szolgáltatási platfor-
munkra feltöltött járműadatok felhasználásával fejlesszük a vásárló-
ink számára nyújtott szolgáltatásokat” – avat be Shigeki Tomoyama,
a Toyota ügyvezető alelnöke és a Toyota Connected Company elnö-
ke. „Emellett fontos megjegyez-

n i ,
hogy az összekapcsoltságot felhasználjuk majd arra is, hogy az
egész országban megváltoztassuk együttműködésünk módját már-
kakereskedőinkkel.”
A Toyota olyan összekapcsolt szolgáltatásokat vizsgál, amelyek alap-
vető fontosságúak ahhoz, hogy az autósok biztonságban, ösztönö-
sen és fáradság nélkül élvezhessék autóikat. A MSPF-hez csatlakoz-
tatott, összekapcsolt autók lehetővé teszik majd az autósok számá-
ra, hogy jobban megértsék és használják autóikat, illetve hogy job-
ban gondoskodhassanak járműveikről. A Toyota szerint a humán- és
technológia-alapú támogatás a „Humán Összekapcsolt Szolgálta-
tásnak” elnevezett formában, a legjobb minőségű kapcsolódó szol-
gáltatásokban ötvöződik majd. 

NYUGODT AUTÓZÁS A JÁRMŰADATOK SEGÍTSÉGÉVEL
1. e-Care Driving Guidance 
Az operátor-alapú szolgáltatásoknak két alapvető hasznuk van az au-
tósok szempontjából. Az első előny, hogy egy operátor áll majd ren-

delkezésre a fedélzeti navigációs rendszer
úticéljának beállításához. A második előny a vezetéstámogatás-
ra szolgál, és tanácsokat ad az autóvezetőnek a járműadatok
alapján diagnosztizált műszaki hibákkal kapcsolatban. Ezt egy
„e-Care Driving Guidance” nevű funkció teszi lehetővé, amely-
nél műszaki meghibásodás esetén egy operátor közvetlen kap-

csolatba lép az autóvezetővel a fedélzeti hangszóró és mikrofon se-
gítségével. Az operátor áttekinti a DCM révén továbbított járműada-
tokat és lépésről lépésre segíthet az autósnak megoldani a helyze-
tet, vagy tanácsolhatja a legközelebbi, illetve a megszokott márka-
szerviz felkeresését. 
2. e-Care Health Check Report
A Toyota Smart Center folyamatosan, napi 24 órában figyeli és ellen-
őrzi a járművet. A Toyota elérhetővé teszi ezeket az adatokat márka-
kereskedői számára, így a vásárló választott márkakereskedője kap-
csolatba léphet a jármű felhasználójával, hogy ideális időpontban
hozza be szervizre az autót. Idővel például minden jármű hagyomá-
nyos akkumulátorának csökken az indítófeszültsége. A begyűjtött
adatok alapján riasztás jelenik meg a márkakereskedés operációs
platformján, így a dolgozók kapcsolatba tudnak lépni az autóvezető-
vel, hogy az akkumulátor kicserélését javasolhassák, mielőtt gondja
lenne a jármű elindításával. A márkakereskedés üzenete az autó na-
vigációs egységébe érkezik, ami hangosan felolvassa azt az autós-
nak. 
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3. HELPNET
A Toyota egy, a légzsák működéshez kapcsoló-
dó segélyhívó szolgáltatást kínál, aminek a ne-
ve „HELPNET”. A légzsák működésének érzé-

kelésekor egy operátor azonnal meg-
vizsgálja a DCM által továbbított adato-
kat, illetve megpróbál kapcsolatba lépni
az autóvezetővel, hogy felmérje a hely-
zetet. Az autóvezető reagálásától füg-
gően – vagy annak hiánya miatt – az
operátor riasztja a mentőket vagy a tűz-
oltókat. Ha a vészhelyzeti szolgálatok
szerint valószínűleg súlyos az autóveze-
tő sérülése, akkor ennek megfelelően
reagálnak, akár mentőhelikopter és or-
vos kiküldésével, hogy a sérült azonna-
li ellátásban részesüljön. Ez a szolgálta-
tás lefedi majd Japán egész területét.
Az új szolgáltatások bevezetésével a
Toyota igyekszik megteremteni a nap
mind a 24 órájában egyformán bizton-
ságos és megnyugtató autózás lehetősé-
gét. A kapcsolódó szolgáltatások zökkenőmentes működésé-
nek biztosítására a Toyota létrehoz egy „Összekapcsolt Műkö-
dési Kaizen Dojo-t” a Nisshinben (Aichi prefektúra) található
képzési központjában, ahol a márkakereskedések dolgozóit fel-

készítik majd a rendszer kezelésére. 
4. Az autós vezetési szokásain alapuló biztosítás
A DCM alapfelszereltségként történő bevezetése lehetővé teszi a
tényleges autóvezetői viselkedéssel kapcsolatos adatokon alapuló
járműbiztosítás bevezetését is. Az autóvezetők az MSPF-ben begyűj-
tött járműadatoktól függően kapnak vezetésbiztonsági pontszámot,
amit okostelefon segítségével ellenőrizhetnek. Ez a pontszám fontos
szerepet játszik majd egy új, adat-alapú biztosítás működésében,
amit „Toyota Összekapcsolt Autósbiztosítási Konstrukciónak” nevez-
nek, és amit az Aioi Nissei Dowa Insurance Co., Ltd. biztosítótársa-
ság kínál majd. A biztosított vezetésbiztonsági pontszámától és a
megtett távolságtól függően havonta korrigálják a biztosítási díjat,
amiről okostelefonon értesítik az ügyfeleket. A biztosítási díjkedvez-
mények elérhetik a használat-alapú biztosítási díj 80 százalékát, illet-
ve a teljes díj 9 százalékát.

A DCM alapfelszereltségként történő bevezetése révén javuló
online szolgáltatások 

1. AI hangfelismerő szolgáltatás 
Az autóvezető vagy utasa természetes szófordulatokat használva ve-
heti igénybe a beszédfelismerést alkalmazó, mesterséges intelligen-
ciával (AI) működő, virtuális ügyfélszolgálati munkatárs segítségét a
navigációs rendszer úticél-beállításához, az audiorendszer kezelésé-

hez, vagy akár az
autó berendezé-
seinek használa-
tával kapcsolatos
útmutatáshoz is.
A mesterséges
i n t e l l i g e n c i a
olyan összetett
kéréseket is ké-
pes megérteni,
mint például: „Ké-
rem, keressen
Soba éttermeket
ezen a környéken,
lehetőleg olyano-
kat, ahol van par-
koló!”
2. My Car
Account a LINE
alkalmazáson
Az autóvezetők a
népszerű LINE
okostelefonos al-
kalmazást is hasz-
nálhatják autójuk-
ban. A LINE „My
Car Account” ré-
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vén az autósok vagy utasaik be-
szélgethetnek is a járművel, miu-
tán regisztrálták ismerősként a
LINE alkalmazáson. Például ha
egy LINE-felhasználó megjelöl
egy úticélt a chat funkcióban a
„My Car Account” segítségével,
akkor az eljut a fedélzeti navigá-
ciós rendszerbe is. Emellett a
LINE alkalmazás olyan informá-
ciókkal is tud szolgálni, mint az
ideális indulási idő, a megtehe-
tő távolság a tank kiürüléséig,
vagy az üzemanyag-felhaszná-
lás hatékonysága az úticélig
megtett távolság és eltelt idő
alapján. 
3. Hibrid Navigáció 
A big data és a felhőalapú

adatszolgáltatás segítségével a fedélzeti navigációs rendszer min-
denkor hozzáfér a szoftverek és térképadatok legfrissebb változa-
taihoz. Annak érdekében, hogy a vásárlók valós idejű szolgáltatá-
sokat kapjanak, a navigációs rendszer valós idejű térkép- és for-
galmi adatok alapján javasol majd optimális útvonalat, ezzel is se-
gítve az autóvezetőket úticéljuk elérésében. Eközben a rendszer
automatikusan váltogatja a felhőalapú, illetve a fedélzeti kalkuláci-
ót az optimális útvonaltervezés és címkeresés érekében. 

Mindez nem öncélú technológia, hanem „Humán Kapcsolt
Szolgáltatás”: a Toyota hisz abban, hogy az általa kidolgozott kap-
csolt szolgáltatások lényege nem az IT vagy a mesterséges intel-
ligencia öncélú alkalmazása – hiszen ezek csupán a vásárlói él-
mény gazdagítását szolgáló eszközök. „Az ügyfélszolgálatot min-
dig embereknek kell biztosítaniuk. Ezért ragaszkodunk a Humán
Kapcsolt Szolgáltatás nevű elképzeléshez” – fogalmaz
Tomoyama. A Toyota célja a kapcsolódó technológiák révén ösz-
szekötni a járműveket, a gyártót és a márkakereskedőket, és ma-
ximális nyugalmat biztosítani vásárlói számára, ezzel is hozzájá-
rulva egy eleven mobilitási társadalom kialakulásához.

Toyota Central Europe Kft.
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A munka becsülete
Valaha a mesteremberek nem pénzért dolgoztak. Pontosabban nem
csak pénzért. Büszkék voltak a munkájukra, selejtet nem adtak ki a
kezükből. A szolgáltatásban dolgozók igyekeztek a vendégüket elé-
gedetté tenni. Ha már holtfáradtak voltak is, nekik a vendég volt az
első. A közigazgatásban mindig is voltak bürokraták, ám aki szívvel-
lélekkel végezte munkáját, az igyekezett megoldani a hozzá fordulók
ügyeit, gondját-baját. Nem hálapénzt várt, hanem egyszerűen tette a
dolgát legjobb tudása szerint. Apropó hálapénz! Te is érezted már
úgy, hogy neked kell szégyenkezned, ha nem adsz az orvosnak pa-
raszolvenciát? Érezted úgy, hogy szinte elvárja? Vagy esetleg az ára-
kat is előre közli? Ma már nem foghatják rá az alacsony fizetésekre.
Legalábbis nem mindenki. Szerencsére még vannak olyan orvosok,
akik hivatástudatból végzik a munkájukat. Nélkülük nagy bajban
lennénk…

Van nálunk a kisvárosban egy maszek pékség. Az idős mester szív-
vel-lélekkel dolgozott, büszke volt arra, hogy az emberek kilométerek-
ről is elmennek hozzá vásárolni. Finom kenyereket, péksüteményeket
sütött, egyre nagyobb lett a forgalom. Később fia vette át a boltot, foly-
tatta a családi hagyományt. Az egyre nagyobb kereslet miatt bővítette
az üzletet, új termékeket vezetett be. Ugyanakkor viszont elkezdett
költségeket csökkenteni, a nagyobb nyereség érdekében. A pénz imá-
data felülírta a szakmai büszkeséget. Ma már ugyanolyan a zsömléje,

mint amilyet bármelyik multiban meg lehet venni. Csak drágább. Kez-
denek is elpártolni a vevők…

Egy másik példa: nagymamámnak volt egy pénztárcája, talán még
az édesanyjától kapta. Nem mindenféle műanyagokkal összefércelve
(akkor még nem is volt olyan), hanem vékony bőrszíjakkal összevarrva.
A mestert, aki anno készítette, valószínűleg nem a gyors pénzkereset
motiválta, ő tartós, minőségi árut adott ki a kezéből. Az a tárca még
ma is megvan, még ma is használható. Több mint százéves! Csak már
nem „divatos”.

Mi a jellemző manapság? Csapjuk össze, aztán gyorsan menjünk
haza/kocsmába. Csak azt csináljuk meg, amit muszáj, amivel megbíz-
tak. Véletlenül se jusson eszünkbe valami plusz, amivel többé, jobbá
tehetjük, amit elvégzünk. Gyorsan essünk túl rajta!

Ismerős helyzet? A mi szakmánkban is van ám ilyen! Morózus, udva-
riatlan, sőt csaló sofőrök határozzák meg a képet, amit a közvélemény
felé tükrözünk. Hiába van száz taxis, aki előzékeny, udvarias, pontos,
ha van mellette egy, aki semmibe veszi utasát, aki durva, agresszív. Az
az egy marad meg az utas emlékezetében, arról az egyről ítélik meg a
taxisok társadalmát. 

Ennek ellenére azt mondom, inkább legyünk egy a száz közül. Le-
gyünk mi az, akitől utasa jó érzéssel száll ki. Mindig adjunk valami
pluszt, ami nem elvárható, de jólesik neki. Legyünk büszkék arra, hogy
legjobb tudásunk szerint szolgáltatunk. Legyen meg a munkánk be-
csülete…

-oli-
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Az unió számos területen egységes
szabályozásra törekszik, ám a közle-
kedés nem tartozik ezek közé. A
nemzetállamok saját hatáskörben
alkothatnak törvényeket, rendelete-
ket, amelyek kihatnak mindenkire,
akik átlépik a virtuális határt. Auszt-
ria például augusztus elseje óta –
kísérleti jelleggel – egyes autópá-
lya-szakaszokon nagyobb sebessé-
get enged meg, míg a franciák visz-
szafogják a gyeplőszárat. Érdemes
informálódni, hol, mit engednek
meg a szabályok.  

A sógoroknál az új sebességhatár a
140 km/h nem érvényes a teljes pályán,
csupán két szakaszon. Az egyik egy 32-
es szakasz Felső-Ausztriában Haid és
Sattledt települések között. A másik 88
kilométer hosszú Alsó-Ausztriában

Melk és Oed között mindkét
irányban. Az új sebességhatárokról elektronikusan és táblák
formájában is tájékoztatják a közlekedőket. A szóban forgó
mintegy 120 kilométeres útszakasz az osztrák fővárost, Bé-
cset Salzburggal összekötő A1-es autópályán található.

Norbert Hofer közlekedési miniszter kifejtette: az osztrák
autópályák fenntartója folyamatosan méri a levegő szennye-
zettségét, a zajhatásokat és elemzi a balesetek számát is. E
három együttható alapján döntenek majd egy év múlva, ma-
rad-e a 130, vagy végleges lesz a 140 km/h.

Az EU-ban általában 130 kilométeres sebesség az átlag
autópályán. 140-el csak Lengyelországban és Bulgáriában
hajthatnak az autósok, de nagyon sok országban mindössze
120 a felső határ, mint Portugáliában, Belgiumban, Finnor-
szágban vagy éppen Spanyolországban. Németországban
ugyan nincs határ, de nagyon sok szakaszon van korlátozás.
Hosszú évek óta megy a vita, vezessenek-e be generális kor-
látozást.

Érdekesség, míg az osztrákok emelik a sebességhatárt,
addig a franciák pont a mérséklés irányába mozdultak el pár
hete. Az Edouard Philippe francia miniszterelnök által idén
január közepén bejelentett, 18 közlekedésbiztonsági intéz-
kedésből álló csomag leglényegesebb eleme, hogy azokon
a lakott területen kívüli főútvonalakon, amelyeknél a haladá-
si irányokat fizikai akadályok (korlát, fal) nem választják el, a
megengedett legnagyobb sebességet óránként 90-ről 80
kilométerre csökkentették. A francia főútvonal-hálózat túl-
nyomó részét, mintegy 400 ezer kilométernyi utat érintő
rendelkezés július 1-jén lépett hatályba.

A korlátozás célja a halálos balesetek számának csök-
kentése. A bejelentés azonban óriási felháborodást váltott
ki az autósokat és motorosokat képviselő egyesületek és
képviselők részéről is, s a felmérések szerint a franciák 76
százaléka nem támogatja az intézkedést. A miniszterelnök
elmondta: vállalja a népszerűtlenséget, ha azzal évente
300-400 életet menthet meg.

Illusztrációnkból kiderül, Európában hol, milyen sebes-
ségkorlátozások vannak érvényben, ám érdemes indulás
előtt tájékozódni az érintett országok aktuális szabályozá-
sáról, nehogy útközben érjen meglepetés bárkit is.

k.z.t.
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vén az autósok vagy utasaik be-
szélgethetnek is a járművel, miu-
tán regisztrálták ismerősként a
LINE alkalmazáson. Például ha
egy LINE-felhasználó megjelöl
egy úticélt a chat funkcióban a
„My Car Account” segítségével,
akkor az eljut a fedélzeti navigá-
ciós rendszerbe is. Emellett a
LINE alkalmazás olyan informá-
ciókkal is tud szolgálni, mint az
ideális indulási idő, a megtehe-
tő távolság a tank kiürüléséig,
vagy az üzemanyag-felhaszná-
lás hatékonysága az úticélig
megtett távolság és eltelt idő
alapján. 
3. Hibrid Navigáció 
A big data és a felhőalapú

adatszolgáltatás segítségével a fedélzeti navigációs rendszer min-
denkor hozzáfér a szoftverek és térképadatok legfrissebb változa-
taihoz. Annak érdekében, hogy a vásárlók valós idejű szolgáltatá-
sokat kapjanak, a navigációs rendszer valós idejű térkép- és for-
galmi adatok alapján javasol majd optimális útvonalat, ezzel is se-
gítve az autóvezetőket úticéljuk elérésében. Eközben a rendszer
automatikusan váltogatja a felhőalapú, illetve a fedélzeti kalkuláci-
ót az optimális útvonaltervezés és címkeresés érekében. 

Mindez nem öncélú technológia, hanem „Humán Kapcsolt
Szolgáltatás”: a Toyota hisz abban, hogy az általa kidolgozott kap-
csolt szolgáltatások lényege nem az IT vagy a mesterséges intel-
ligencia öncélú alkalmazása – hiszen ezek csupán a vásárlói él-
mény gazdagítását szolgáló eszközök. „Az ügyfélszolgálatot min-
dig embereknek kell biztosítaniuk. Ezért ragaszkodunk a Humán
Kapcsolt Szolgáltatás nevű elképzeléshez” – fogalmaz
Tomoyama. A Toyota célja a kapcsolódó technológiák révén ösz-
szekötni a járműveket, a gyártót és a márkakereskedőket, és ma-
ximális nyugalmat biztosítani vásárlói számára, ezzel is hozzájá-
rulva egy eleven mobilitási társadalom kialakulásához.

Toyota Central Europe Kft.
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A munka becsülete
Valaha a mesteremberek nem pénzért dolgoztak. Pontosabban nem
csak pénzért. Büszkék voltak a munkájukra, selejtet nem adtak ki a
kezükből. A szolgáltatásban dolgozók igyekeztek a vendégüket elé-
gedetté tenni. Ha már holtfáradtak voltak is, nekik a vendég volt az
első. A közigazgatásban mindig is voltak bürokraták, ám aki szívvel-
lélekkel végezte munkáját, az igyekezett megoldani a hozzá fordulók
ügyeit, gondját-baját. Nem hálapénzt várt, hanem egyszerűen tette a
dolgát legjobb tudása szerint. Apropó hálapénz! Te is érezted már
úgy, hogy neked kell szégyenkezned, ha nem adsz az orvosnak pa-
raszolvenciát? Érezted úgy, hogy szinte elvárja? Vagy esetleg az ára-
kat is előre közli? Ma már nem foghatják rá az alacsony fizetésekre.
Legalábbis nem mindenki. Szerencsére még vannak olyan orvosok,
akik hivatástudatból végzik a munkájukat. Nélkülük nagy bajban
lennénk…

Van nálunk a kisvárosban egy maszek pékség. Az idős mester szív-
vel-lélekkel dolgozott, büszke volt arra, hogy az emberek kilométerek-
ről is elmennek hozzá vásárolni. Finom kenyereket, péksüteményeket
sütött, egyre nagyobb lett a forgalom. Később fia vette át a boltot, foly-
tatta a családi hagyományt. Az egyre nagyobb kereslet miatt bővítette
az üzletet, új termékeket vezetett be. Ugyanakkor viszont elkezdett
költségeket csökkenteni, a nagyobb nyereség érdekében. A pénz imá-
data felülírta a szakmai büszkeséget. Ma már ugyanolyan a zsömléje,

mint amilyet bármelyik multiban meg lehet venni. Csak drágább. Kez-
denek is elpártolni a vevők…

Egy másik példa: nagymamámnak volt egy pénztárcája, talán még
az édesanyjától kapta. Nem mindenféle műanyagokkal összefércelve
(akkor még nem is volt olyan), hanem vékony bőrszíjakkal összevarrva.
A mestert, aki anno készítette, valószínűleg nem a gyors pénzkereset
motiválta, ő tartós, minőségi árut adott ki a kezéből. Az a tárca még
ma is megvan, még ma is használható. Több mint százéves! Csak már
nem „divatos”.

Mi a jellemző manapság? Csapjuk össze, aztán gyorsan menjünk
haza/kocsmába. Csak azt csináljuk meg, amit muszáj, amivel megbíz-
tak. Véletlenül se jusson eszünkbe valami plusz, amivel többé, jobbá
tehetjük, amit elvégzünk. Gyorsan essünk túl rajta!

Ismerős helyzet? A mi szakmánkban is van ám ilyen! Morózus, udva-
riatlan, sőt csaló sofőrök határozzák meg a képet, amit a közvélemény
felé tükrözünk. Hiába van száz taxis, aki előzékeny, udvarias, pontos,
ha van mellette egy, aki semmibe veszi utasát, aki durva, agresszív. Az
az egy marad meg az utas emlékezetében, arról az egyről ítélik meg a
taxisok társadalmát. 

Ennek ellenére azt mondom, inkább legyünk egy a száz közül. Le-
gyünk mi az, akitől utasa jó érzéssel száll ki. Mindig adjunk valami
pluszt, ami nem elvárható, de jólesik neki. Legyünk büszkék arra, hogy
legjobb tudásunk szerint szolgáltatunk. Legyen meg a munkánk be-
csülete…

-oli-
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Az unió számos területen egységes
szabályozásra törekszik, ám a közle-
kedés nem tartozik ezek közé. A
nemzetállamok saját hatáskörben
alkothatnak törvényeket, rendelete-
ket, amelyek kihatnak mindenkire,
akik átlépik a virtuális határt. Auszt-
ria például augusztus elseje óta –
kísérleti jelleggel – egyes autópá-
lya-szakaszokon nagyobb sebessé-
get enged meg, míg a franciák visz-
szafogják a gyeplőszárat. Érdemes
informálódni, hol, mit engednek
meg a szabályok.  

A sógoroknál az új sebességhatár a
140 km/h nem érvényes a teljes pályán,
csupán két szakaszon. Az egyik egy 32-
es szakasz Felső-Ausztriában Haid és
Sattledt települések között. A másik 88
kilométer hosszú Alsó-Ausztriában

Melk és Oed között mindkét
irányban. Az új sebességhatárokról elektronikusan és táblák
formájában is tájékoztatják a közlekedőket. A szóban forgó
mintegy 120 kilométeres útszakasz az osztrák fővárost, Bé-
cset Salzburggal összekötő A1-es autópályán található.

Norbert Hofer közlekedési miniszter kifejtette: az osztrák
autópályák fenntartója folyamatosan méri a levegő szennye-
zettségét, a zajhatásokat és elemzi a balesetek számát is. E
három együttható alapján döntenek majd egy év múlva, ma-
rad-e a 130, vagy végleges lesz a 140 km/h.

Az EU-ban általában 130 kilométeres sebesség az átlag
autópályán. 140-el csak Lengyelországban és Bulgáriában
hajthatnak az autósok, de nagyon sok országban mindössze
120 a felső határ, mint Portugáliában, Belgiumban, Finnor-
szágban vagy éppen Spanyolországban. Németországban
ugyan nincs határ, de nagyon sok szakaszon van korlátozás.
Hosszú évek óta megy a vita, vezessenek-e be generális kor-
látozást.

Érdekesség, míg az osztrákok emelik a sebességhatárt,
addig a franciák pont a mérséklés irányába mozdultak el pár
hete. Az Edouard Philippe francia miniszterelnök által idén
január közepén bejelentett, 18 közlekedésbiztonsági intéz-
kedésből álló csomag leglényegesebb eleme, hogy azokon
a lakott területen kívüli főútvonalakon, amelyeknél a haladá-
si irányokat fizikai akadályok (korlát, fal) nem választják el, a
megengedett legnagyobb sebességet óránként 90-ről 80
kilométerre csökkentették. A francia főútvonal-hálózat túl-
nyomó részét, mintegy 400 ezer kilométernyi utat érintő
rendelkezés július 1-jén lépett hatályba.

A korlátozás célja a halálos balesetek számának csök-
kentése. A bejelentés azonban óriási felháborodást váltott
ki az autósokat és motorosokat képviselő egyesületek és
képviselők részéről is, s a felmérések szerint a franciák 76
százaléka nem támogatja az intézkedést. A miniszterelnök
elmondta: vállalja a népszerűtlenséget, ha azzal évente
300-400 életet menthet meg.

Illusztrációnkból kiderül, Európában hol, milyen sebes-
ségkorlátozások vannak érvényben, ám érdemes indulás
előtt tájékozódni az érintett országok aktuális szabályozá-
sáról, nehogy útközben érjen meglepetés bárkit is.

k.z.t.
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