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A BKIK Ipari Tagozat, a fővárosi taxitásaságok és az Országos Taxis Szövetség 2019.
február 21-én levélben fordult a miniszterelnök úrhoz. Ebben segítségét és intézkedését
kérik a jelenleginél sűrűbb ellenőrzéshez, és a jogszabályok hatékonyabb betartatásá-
hoz. A levelet az Országos Taxis Szövetség küldte el, így a válasz az OTSZ nevére
érkezett, de minden aláírónak szól.

Az eredményekről talán már a következő számunkban beszámolhatunk.

I P A R I  T A G O Z A T
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Több román nagyvárosban de-
monstráltak az elmúlt hetekben,
hónapokban a taxisok az inter-
netes fuvarszervező cégek ellen.
Úgy tűnik, a tiltakozások eredmé-
nyesnek bizonyultak, mert március
végén sürgősségi rendelettel mó-
dosította a taxitörvényt a
román kormány, meg-
könnyítve az engedély
nélküli üzletszerű sze-
mélyszállítás leleplezé-
sét. 

A kabinet az Uber és a hozzá
hasonló internetes fuvar-
megosztó cégek betiltását kö-
vetelő taxistüntetések nyomására módosí-
totta a jogszabályt. A taxisok azt kifogásol-
ták, hogy míg az ő működésüket számos
engedély beszerzéséhez kötik, és alapfel-
tétel a kizárólag személyszállításra hasz-
nált gépkocsi, az internetes alkalmazáso-
kat működtető cégeknél bárki üzletszerű
személyszállításra használhatja autóját,
márpedig ez tisztességtelen konkurenciát
jelent számukra.

A hivatalos fuvarozók által „kalóztaxi-
soknak” nevezett gépkocsivezetők meg-
bírságolását gyakorlatilag lehetetlenné
tette az, hogy a taxitörvény szerint eddig
csak a „rendszeres” engedély nélküli üz-
letszerű személyszállítást büntették, már-
pedig a rendszerességet egy egyszerű
közúti ellenőrzés során nem lehet megál-
lapítani. Az elfogadott módosított rende-
letből törölték a „rendszeres” kifejezést,
így ezentúl az alkalmi „taxisok” helyszíni
megbírságolására is lehetőség nyílik.

Daniel Suciu miniszterelnök-helyettes a
kabinet aktuális sajtótájékoztatóján azt ál-
lította, a kormányrendelet a kalózkodás-
nak akar véget vetni a személyfuvarozás-
ban, de nem irányul senki ellen és a buka-
resti grémium az internetes fuvarmegosz-
tók működését is szabályozni fogja a há-

rom héten belül elfogadandó másik sür-
gősségi kormányrendelettel.

Az Uber romániai leányvállalata sajtó-
közleményben üdvözölte a kormányfő-he-
lyettes szándéknyilatkozatát, hozzátéve,
megítélése szerint a már elfogadott

törvénymódosí-
tás nem érinti a céget, amely folytatni
szándékszik tevékenységét.

A gazdasági szaksajtó szerint Romániá-
ban több mint tízezer – jövedelme után
adózó és tb-járulékot fizető – gépkocsive-
zető áll szerződéses viszonyban az Uber
vagy a Bolt (korábban Taxify) fuvarmeg-
osztóval, és több mint kétmillió utas hasz-
nálja rendszeresen szolgáltatásaikat – de-
rül ki a hírügynökségi jelentésből.
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Budapest balesetveszélyes 
kereszteződései 24. rész 31.
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útinapló 1. rész – A taxizásról 37.

Havi aforizma 

Ha mindig azt teszed, amit mindig is tettél,

akkor mindig azt kapod, amit mindig is kap-

tál.                    
                   Ismeretlen
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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,
2019. 04.09-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.

Sürgősségi rendelet a „kalóztaxik” ellen Romániában

ErEr edménedményy es tiltes tilt akakozásokozások

A szõke nõ a kirakatokat bámulja
az utcán, és véletlenül beleesik egy
csatornanyílásba. Amikor nagy nehe-
zen kikászálódik belõle, megjegyzi: 

– Még szerencse, hogy nem volt raj-
ta az a nehéz fedél, különben ki sem
tudtam volna mászni…
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VI. Andrássy út
Korábban hosszú sor várakozott a Hősök tere előtt. Az új forgal-
mi rendben két sáv helyett három sáv lett, így felgyorsult a for-
galom. A jobb oldali sávból jobbra lehet menni, a középsőből
jobbra és balra, míg a bal oldaliból csak balra. Ha a bal oldali
sávban közlekedünk, figyeljünk a Dózsa György útról jobbra ka-
nyarodókra, mert aki nem ismeri az új forgalmi rendet, esetleg a
mi sávunkba sorol. 
IX. Soroksári út
Egészen Pesterzsébettől van már buszsáv a Soroksári úton. To-
vábbi részletek a buszsávról a „Taxisok kérései, közlekedésszer-
vezők válaszai” rovatban olvashattok. 

Orvosnál:
– Uram, önnek egy rendkívül ritka

betegsége van.
– Mennyire ritka?
– Annyira, hogy ön találhatja ki a

nevét…
* * *

Nem tudom, mi van ezzel a pár-
nával, de reggelre teljesen megme-
revedett a nyakam. Ma este a lá-
bam közé teszem, hátha ott is hat…

4

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

VI. Andrássy út: Felgyorsult a forgalom

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút
VI. Bajcsy – Zsilinszky út 20.

• Kialakítottak egy új ta-
xiállomást, köszönet ér-

te. Azonban a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát eldugták egy fa mögé,
kérjük áthelyezni a jelzőtáblát jobban látható helyre.
• A Podmaniczky tér rekonstrukciója miatt a kivitelező helyezte
át jelen formájában a taxiállomást. A problémával összefüggés-
ben felkerestük a tervezőn keresztül a kivitelezőt, aki tájékozta-
tott, hogy a taxiállomás végleges helyére történő áthelyezését
követően a jelzett probléma megszűnik. 

X. Harmat utca 168. (Kővágó út) 
• Aszfaltozás volt a környéken, eltűntek a TAXIÁLLOMÁS útbur-
kolati jelek. Kérjük az útburkolati jeleket pótolni.
• A kivitelező ígérete szerint az időjárástól függően a lehető leg-
rövidebb időn belül elvégzi az útburkolati jelek felfestését.

X. Harmat utca: Eltűntek a taxi-
állomást jelző útburkolati jelek

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Eldug-
ták a taxiállomás jelzőtáblát
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Március 22. és 24. között rendezte meg az Autós Nagykoalcíó a
Magyarok a világ járműgyártásban című kiállítást Budapes-
ten, az AMTS részeként. Knezsik István, az Autós Nagykoalíció
elnöke immár hetedszer tisztelgett a kiállítással a sikeres magya-
rok előtt. A rendezvényt Palkovics László innovációs- és techno-
lógia miniszter nyitotta meg, aki maga is járműipari mérnök.

Az Autós Nagykoalíció jóvoltából közel hétszáz fiatal vett részt
a megnyitón az ország minden pontjáról. Olyan motivációt sze-
retnénk adni a pályaválasztáskor a fiataloknak, hogy ezt a nagy-
szerű szakmát válasszák, amit úgy hívnak: magyar járműipar –
hangsúlyozta köszöntőjében Knezsik István.

Mérnöknek lenni
jó, járműmérnöknek
lenni még jobb, au-
tómérnöknek lenni
pedig a legjobb do-
log – fordult a fiata-
lokhoz megnyitó
beszédében a mi-
niszter. Palkovics
László nem csak
politikusként vett
részt a rendezvé-
nyen, hanem elis-
mert szakember-
ként is. A Széche-
nyi-díjas gépész-
mérnök, aki szá-
mos hazai és né-
met szakmai ki-
tüntetés birtoko-

sa, közéleti szerep-
vállalása előtt kimagaslót alkotott. Ő hozta Budapestre a Knorr-
Bremse európai fejlesztő központját, s vezetőjeként kifejlesztet-

5

Kiállítás az AMTS-en 

Magyarok a világ járműgyártásában

Citroën
Type A

A látogatók ezt a csodát is csak a filmekből is-
merhetik. Most közelről is beleleshettek

A fotó nem a reklám miatt, inkább csak a fiatalabbak
kedvéért született. Sokan nem hiszik, hogy milyen elér-
hetetlen autó is volt sokaknak még az ilyen Trabant is

A Citroën kiállításán legalább annyian nézték meg az
elmúlt évtizedek legendás autóit, mint a jelenlegi kíná-
latot. A képen a korábbi DS sorozat autója is látható

Anisits Ferenc, a jobb szélen

Citroën Type A, 1919-ből. Hihetetlen, de
nem a múzeumból jött. Az autót gazdá-
ja ma is használja, horgászni jár vele

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:44  Page 5



VI. Andrássy út
Korábban hosszú sor várakozott a Hősök tere előtt. Az új forgal-
mi rendben két sáv helyett három sáv lett, így felgyorsult a for-
galom. A jobb oldali sávból jobbra lehet menni, a középsőből
jobbra és balra, míg a bal oldaliból csak balra. Ha a bal oldali
sávban közlekedünk, figyeljünk a Dózsa György útról jobbra ka-
nyarodókra, mert aki nem ismeri az új forgalmi rendet, esetleg a
mi sávunkba sorol. 
IX. Soroksári út
Egészen Pesterzsébettől van már buszsáv a Soroksári úton. To-
vábbi részletek a buszsávról a „Taxisok kérései, közlekedésszer-
vezők válaszai” rovatban olvashattok. 

Orvosnál:
– Uram, önnek egy rendkívül ritka

betegsége van.
– Mennyire ritka?
– Annyira, hogy ön találhatja ki a

nevét…
* * *

Nem tudom, mi van ezzel a pár-
nával, de reggelre teljesen megme-
revedett a nyakam. Ma este a lá-
bam közé teszem, hátha ott is hat…

4

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

VI. Andrássy út: Felgyorsult a forgalom

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút
VI. Bajcsy – Zsilinszky út 20.

• Kialakítottak egy új ta-
xiállomást, köszönet ér-

te. Azonban a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáblát eldugták egy fa mögé,
kérjük áthelyezni a jelzőtáblát jobban látható helyre.
• A Podmaniczky tér rekonstrukciója miatt a kivitelező helyezte
át jelen formájában a taxiállomást. A problémával összefüggés-
ben felkerestük a tervezőn keresztül a kivitelezőt, aki tájékozta-
tott, hogy a taxiállomás végleges helyére történő áthelyezését
követően a jelzett probléma megszűnik. 

X. Harmat utca 168. (Kővágó út) 
• Aszfaltozás volt a környéken, eltűntek a TAXIÁLLOMÁS útbur-
kolati jelek. Kérjük az útburkolati jeleket pótolni.
• A kivitelező ígérete szerint az időjárástól függően a lehető leg-
rövidebb időn belül elvégzi az útburkolati jelek felfestését.

X. Harmat utca: Eltűntek a taxi-
állomást jelző útburkolati jelek

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Eldug-
ták a taxiállomás jelzőtáblát
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Március 22. és 24. között rendezte meg az Autós Nagykoalcíó a
Magyarok a világ járműgyártásban című kiállítást Budapes-
ten, az AMTS részeként. Knezsik István, az Autós Nagykoalíció
elnöke immár hetedszer tisztelgett a kiállítással a sikeres magya-
rok előtt. A rendezvényt Palkovics László innovációs- és techno-
lógia miniszter nyitotta meg, aki maga is járműipari mérnök.

Az Autós Nagykoalíció jóvoltából közel hétszáz fiatal vett részt
a megnyitón az ország minden pontjáról. Olyan motivációt sze-
retnénk adni a pályaválasztáskor a fiataloknak, hogy ezt a nagy-
szerű szakmát válasszák, amit úgy hívnak: magyar járműipar –
hangsúlyozta köszöntőjében Knezsik István.

Mérnöknek lenni
jó, járműmérnöknek
lenni még jobb, au-
tómérnöknek lenni
pedig a legjobb do-
log – fordult a fiata-
lokhoz megnyitó
beszédében a mi-
niszter. Palkovics
László nem csak
politikusként vett
részt a rendezvé-
nyen, hanem elis-
mert szakember-
ként is. A Széche-
nyi-díjas gépész-
mérnök, aki szá-
mos hazai és né-
met szakmai ki-
tüntetés birtoko-

sa, közéleti szerep-
vállalása előtt kimagaslót alkotott. Ő hozta Budapestre a Knorr-
Bremse európai fejlesztő központját, s vezetőjeként kifejlesztet-
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Kiállítás az AMTS-en 

Magyarok a világ járműgyártásában

Citroën
Type A

A látogatók ezt a csodát is csak a filmekből is-
merhetik. Most közelről is beleleshettek

A fotó nem a reklám miatt, inkább csak a fiatalabbak
kedvéért született. Sokan nem hiszik, hogy milyen elér-
hetetlen autó is volt sokaknak még az ilyen Trabant is

A Citroën kiállításán legalább annyian nézték meg az
elmúlt évtizedek legendás autóit, mint a jelenlegi kíná-
latot. A képen a korábbi DS sorozat autója is látható

Anisits Ferenc, a jobb szélen

Citroën Type A, 1919-ből. Hihetetlen, de
nem a múzeumból jött. Az autót gazdá-
ja ma is használja, horgászni jár vele
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ték a nehézgépjárművekre
az elektronikus menetstabi-
lizátor-rendszert, az ESP-t.
Palkovics László 35 évesen
az év fiatal menedzsere lett,
43 évesen pedig megvá-
lasztották az MTA tagjává.

Ugyancsak a pályaválasz-
tás fontosságát hangsú-
lyozta a népes fiatal közön-
ségnek Fülöp József, a
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem tatabányai szár-
mazású rektora, s arról be-
szélt, hogy a MOME-n vég-
zettek szinte minden nagy
járműgyártónál megtalál-
hatók, s biztatta a fiatalo-
kat, hogy ha kedvet érez-
nek, váljanak formaterve-
zővé, mert szép perspektí-
vával kecsegtet.

Kocs ezúttal sem ma-
radt ki a kiállításból. Eb-
ben a kis Komárom-Esz-
tergom megyei települé-
sen született meg Mária
Terézia korában a kocsi,
ami felváltotta a szekeret,

Valószínűleg nincs olyan jogosítvány-tulajdonos,
kinek szívét nem dobogtatják meg az ilyen autók

Magyar traktor

Palkovics László és Knezsik István

A katonásított változatból ma is látható
jónéhány példány a közútakon

Fiatalok a megnyitón
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s elindult európai hódító útjára. Tiszteletére évente kocsitoló ver-
senyt rendeznek. A települést két korábbi és a jelenlegi polgármester,
Simon László képviselte.

Ugyancsak Mária Terézia korát idézte meg Habsburg György. Ősei
indították el a Bécs–Budapest postakocsi-járatot, a delizsánsz tavaly
volt látható a kiállításon. Idén a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a 18.
századi gálahintót mutatta be Budapesten.

A színpadon egymást váltották a hazai kiválóságok. Knezsik István
Renner Tamást, a Renner Bt. tulajdonosát szólította színpadra. A vállal-
kozás Jánoshalmán saját fejlesztésű traktort fejlesztett Rene 5044 né-
ven, amelyből hat darab nullszériás modell már a piacon van. Két év
múlva újabb magyar traktort ígér a vállalkozás.

Újabb vendég következett: Boros László, a Magnus Aircraft Zrt. vezér-
igazgatója, akik Pécsen repülőgépet gyártanak és minden földrészre ex-
portálják. Szalay Balázst a Dakar császáraként konferálta fel az ANK el-

nöke. Autójuk ugyancsak látható volt az idei

Hyundai autó ez is, csak kissé átalakítva
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AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:

2019. április 3-tól, visszavonásig.
Kedvezményes listaár 325 Ft/kg.
A 300 Ft/kg ár a Taxis kedvezménykártya 
felmutatásával vehető igénybe.
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

További részletek:

AKC!Ó

www.mobiliti.hu

TANKOLJON MOST
TAXIS KEDVEZMÉNNYEL

ÁRON!300 Ft/kg

NKM-CNG-AKCIÓ – TAXISOK VILÁGA 204X145

2019-04



6

ték a nehézgépjárművekre
az elektronikus menetstabi-
lizátor-rendszert, az ESP-t.
Palkovics László 35 évesen
az év fiatal menedzsere lett,
43 évesen pedig megvá-
lasztották az MTA tagjává.

Ugyancsak a pályaválasz-
tás fontosságát hangsú-
lyozta a népes fiatal közön-
ségnek Fülöp József, a
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem tatabányai szár-
mazású rektora, s arról be-
szélt, hogy a MOME-n vég-
zettek szinte minden nagy
járműgyártónál megtalál-
hatók, s biztatta a fiatalo-
kat, hogy ha kedvet érez-
nek, váljanak formaterve-
zővé, mert szép perspektí-
vával kecsegtet.

Kocs ezúttal sem ma-
radt ki a kiállításból. Eb-
ben a kis Komárom-Esz-
tergom megyei települé-
sen született meg Mária
Terézia korában a kocsi,
ami felváltotta a szekeret,

Valószínűleg nincs olyan jogosítvány-tulajdonos,
kinek szívét nem dobogtatják meg az ilyen autók

Magyar traktor

Palkovics László és Knezsik István

A katonásított változatból ma is látható
jónéhány példány a közútakon

Fiatalok a megnyitón

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:44  Page 6

s elindult európai hódító útjára. Tiszteletére évente kocsitoló ver-
senyt rendeznek. A települést két korábbi és a jelenlegi polgármester,
Simon László képviselte.

Ugyancsak Mária Terézia korát idézte meg Habsburg György. Ősei
indították el a Bécs–Budapest postakocsi-járatot, a delizsánsz tavaly
volt látható a kiállításon. Idén a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a 18.
századi gálahintót mutatta be Budapesten.

A színpadon egymást váltották a hazai kiválóságok. Knezsik István
Renner Tamást, a Renner Bt. tulajdonosát szólította színpadra. A vállal-
kozás Jánoshalmán saját fejlesztésű traktort fejlesztett Rene 5044 né-
ven, amelyből hat darab nullszériás modell már a piacon van. Két év
múlva újabb magyar traktort ígér a vállalkozás.

Újabb vendég következett: Boros László, a Magnus Aircraft Zrt. vezér-
igazgatója, akik Pécsen repülőgépet gyártanak és minden földrészre ex-
portálják. Szalay Balázst a Dakar császáraként konferálta fel az ANK el-

nöke. Autójuk ugyancsak látható volt az idei

Hyundai autó ez is, csak kissé átalakítva

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:44  Page 7

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:

2019. április 3-tól, visszavonásig.
Kedvezményes listaár 325 Ft/kg.
A 300 Ft/kg ár a Taxis kedvezménykártya 
felmutatásával vehető igénybe.
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

További részletek:

AKC!Ó

www.mobiliti.hu

TANKOLJON MOST
TAXIS KEDVEZMÉNNYEL

ÁRON!300 Ft/kg

NKM-CNG-AKCIÓ – TAXISOK VILÁGA 204X145

2019-04

ujtaxi.qxd  4/13/16 08:47  Page 10
ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor
Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

Taxi februar 48o.indd   6 2/12/14   2:16 PM

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
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Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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kiállításon. Fotón pedig fel-
tűnt az a vízibusz, amely Halásztelken született újjá, ott,
ahol a Die Hard című film legendás járműve is készült.

A hölgyeket Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabá-
nya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója képviselte, aki nő-
ként jutott magasra, nem csak nőként, magyarként is az el-
ső a multinacionális ab-
roncsgyártó magyar gyárá-
ban.

A sikeres magyar vállal-
kozókat Karsai Béla és lá-
nya, Szilvia követte a szín-
padon. Legyetek kíváncsi-
ak, akkor megtaláljátok
azt a szakmát, amit élve-
zettel csináltok – adta a
fiataloknak a jó tanácsot
Karsai Béla, akinek cége
évente 270 millió mű-
anyag alkatrészt gyárt, s
újdonságuk a fűthető
motoros ruha.

A víz magyar kiválósá-
gai is a kiállítás színpadá-
ra léptek. Viszkei András
WIA 230 típusú elektro-
mos hajóiból már több mint 150-et gyár-
tottak.  Rádi Péter Narke elektromos
jetjéről egy amerikai lap azt írta, Magyaror-
szág felkerült a hajóépítés térképére, ép-
pen a sorozatgyártásra készülnek.
Bemutatkott Járai Tamás, a Flaar 5.7 RIB
elektromos hajójának fejlesztője is.

Majd újabb vendégek váltották egy-
mást a színpadon. Keszte Róbert a
Continental Automotive Hungarynál ír si-
kertörténetet, náluk fejlesztik az önvezető
járműveket. Szászi István a Boschnál si-
keres, április egytől ő lesz a vezetője a
budapesti fejlesztőközpontnak.

Itt volt Budapesten Bocsi Attila, Né-
meth Gábor és Wittinger Csaba forma-
tervező. Attila a Pikes Peak, Gábor a Mer-
cedes B-osztály, Csaba pedig a Merce-
des B AMG Line formatervezőjeként bizo-
nyította: a magyar tehetséges nép, s bár-
hol megállja a helyét.

A járművek sorából a kerékpár sem maradt ki. Neuzer
András, a Neuzer Kerékpár Kft. tulajdonosa úgy fogal-
mazott, a termékük gulyáslevessel működik. A cég veze-
tő helyet tölt be városi kerékpárkölcsönző rendszerek
gyártásában.

Kovács Tamás az Opel Europe regionális kereskedel-
mi igazgatójaként, Papp Tamás a DRÄXLMAIER érdi
interiőr tervezőközpontjában bizonyította azt, amit
Knezsik István megfogalmazott: Álmodj velem. Ha elég
szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére.

Eljutott oda a BMW dízelpápája, Anisits Ferenc, aki
ezúttal is ott volt a kiállításon. Az autó művészet, szere-
lem, életkedv, hobbi, és fizetnek is ér-

te – fogalmazott a bajor
autógyárnál történelmet
író Anisits Ferenc, ajánl-
va a fiataloknak az autó-
ipart pályaválasztáskor.

A rendezvényen megje-
lent közel hétszáz fiatal,
az autóiparban bizonyított
magyarokat kérdezhette
is a rendezvény végén. 

-  ANK  - 

8

Magyar fejlesztésű repülő

Michelisz Norbert csapatának új autója a Hyundai kiállításán volt látható

Most nem „Robog az úthenger“. Józsi a tréle-
ren áll. Talán az idősebbek látták filmben is

Vidéken még ma is legendás
magyar traktor, a DUTRA
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ipart pályaválasztáskor.

A rendezvényen megje-
lent közel hétszáz fiatal,
az autóiparban bizonyított
magyarokat kérdezhette
is a rendezvény végén. 

-  ANK  - 

8

Magyar fejlesztésű repülő

Michelisz Norbert csapatának új autója a Hyundai kiállításán volt látható

Most nem „Robog az úthenger“. Józsi a tréle-
ren áll. Talán az idősebbek látták filmben is

Vidéken még ma is legendás
magyar traktor, a DUTRA

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:44  Page 8

A City Taxi
Fuvarszervező

Szövetkezet

angol nyelvtudással és
gyakorlattal rendelkező

DISZPÉCSEREK 

jelentkezését várja.

Szakmai önéletrajzukat
kérjük a dkv@citytaxi.hu

címre szíveskedjenek
eljuttatni.

Köszönjük az érdeklődők jelentkezését.
Tisztelettel a City Taxi vezetősége

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CityTaxi_2019-01.ai   1   2019. 01. 11.   9:48:21



A Volkswagen az 1937-
óta íródó története során már
több alkalommal teremtett
időtálló modellt, elég, ha a
Bogárra, a Golfra vagy a
Transporterre gondolunk. Az
ID. család tagjai szintén kor-
szakalkotó szerepre készül-
nek: a hálózatba kapcsolt
kompakt e-modellek nyithat-
nak utat a jövő mobilitása felé.
A 2016-os Párizsi Autószalo-
non mutatkozott be elsőként a
magyar formatervezők,
Száz Ákos és Fogarasi-
Benkő László által rajzolt
I.D. koncepció, amely
alapjaiban újította meg a
Volkswagen formanyelvét,
s vetítette előre az új mo-
dellcsalád dizájnját is. A
cél az volt, hogy egy
olyan barátságos kinéze-
tű autót alkossanak meg
a mérnökök, amelyről el-
sőre kiderül, hogy elekt-
romos hajtású, például
úgy, hogy ne legyen hű-
tőrácsa. Egyben olyan
formanyelvet hozzanak
létre, ami alapjaiban tar-
talmazza a Volkswage-
nes vonásokat.

Ebből a prototípus-
ból indult ki a Volkswa-
gen MEB platformra
épülő ID. családjának
vonalvezetése is, s ezt az
irányt képviseli az első soro-
zatgyártású típus, a jelenleg
ID. NEO néven ismert modell
is, amely 2020-ban érkezhet a
márkakereskedésekbe. Az ID.

CROZZ, az ID. BUZZ, az ID.
VIZZION a tervek alapján
2021-től és 2022-től lesz
megvásárolható, ekkor telje-
sedhet ki a paletta, amely mé-

retében,
hatótávolságában és felsze-
reltségében eltérő lehetősé-
get biztosít a közeljövőben a
vásárlóknak.

A Volkswagen jóvoltából
Magyarországon elsőként a
kupék és a szabadidő-autók
tulajdonságait ötvöző
crossover-tanulmány, az ID.
CROZZ volt megtekinthető a
2019. március 22-24. között
rendezett AMTS-en, a
Hungexpo területén. A kom-
pakt ID. NEO és az egyterű
ID. BUZZ mellett az ID.
CROZZ az ID. elektromos
modellcsalád harmadik tagja,
mely a jelenlegi kínálatból leg-
inkább a Tiguan Allspacehez

hasonlítható, még ak-
kor is, ha 4625 milli-
méteres hosszúságá-
val 77 milliméterrel rö-
videbb annál, de az
elektromos járművek
következő generációs
felépítésének köszön-
hetően azonban ugyan-
olyan tágas belső teret
kínál.

A futóművek és a haj-
táslánc elemei a jármű
elejére és végére kerül-
tek, így az ülések kiala-
kításánál a tervezők a
maximális rugalmasság-
ra törekedhettek, ami
sokoldalú variálhatósá-
got biztosít. Így akár a
kerékpárunkat is elhe-
lyezhetjük hátul, amit a
felhajtható hátsó ülések,
az elektromosan nyíló,

széles ajtók, valamint a B-
oszlop hiánya tesz lehetővé.

Az utastérben a tágas bel-
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A 2019-es AMTS-en mutatkozott be aVW ID. család Magyarországon 

ID. CROZZ - Crossover a jövőből

A már hűtőrács nélküli
VW hamarosan kapható
lesz, elektromos csúcs-
technológiával telerakva

A VW hátsó fele sem hagy
kétséget a típust illetően

Belülről inkább a minimáldizájn jön le jelenleg a
szemlélődőnek, de miután mindent számítógép in-
téz majd ebben a járműben, nem is kell több műszer

Ez a VW még csak egyedi darab, pontosabban csak ez az egy
van belőle a földön jelenleg. Néhány éven belül, a tervek sze-
rint viszont a márkakínálat része lesz az elektromos csoda
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ső mellett a high-tech környe-
zet is lenyűgöző. A tanulmány
minden kijelzője és kezelőele-
me digitális, az ID. CROZZ lé-
nyegében olyan, mint egy ke-
rekeken közlekedő okostele-
fon. A legfontosabb informáci-
ókat kiterjesztett valóság vetíti
ki a vezető látóterébe, és már
az átlátszó panorámatetőn ta-
lálható új fejlesztésű fényre-
dőny mozgatása is gesztusve-
zérléssel történik. Az innova-
tív, LED-technikájú fénycsíko-
kat használó redőny a külső
és belső hangulatvilágítás tel-
jesen új formáját nyújtja. A
szintén újdonságnak számító
CleanAir-rendszer pedig a kül-
ső körülményektől függetlenül
mindig kitűnő minőségű leve-
gőről gondoskodik az utastér-
ben. Az infotainment egysé-
gen keresztül előre beállított
klíma üzemmódokat is bekap-
csolhatunk, így a légmozgás,
a hőmérséklet és a páratarta-
lom pontosan olyan lehet,
mint egy kellemes klímájáról

ismert helyen. Vagyis Buda-
pest belvárosában a
Kékestető friss levegőjét léle-
gezzük be az autóban. 

Az ID. CROZZ felkészült az
elektromosautó-forradalom
utáni újabb radikális változás-
ra, az önvezető autók korsza-
kára, amely a jelenlegi tervek
szerint 2025-től veszi kezde-
tét. Elegendő ugyanis három
másodpercig megnyomni a
kormánykerék Volkswagen-
emblémáját, máris aktíválódik
az autonóm „ID. Pilot” üzem-
mód, és az autó magától indul
útjára. A C-alakot formázó,
LED-technikájú nappali me-
netfény és a változó vezérlésű
LED-fényszórók ilyenkor
egyetlen elektromosan „moz-
gó” szemként egyesülnek, és
kommunikálnak a környezet-
tel. Jelzik, hogy az autó merre
tart, ha pedig a szenzorok
gyalogosokat fedeznek fel az
út mentén, akkor azokra „pil-
lantva” igyekszik kontaktust te-
remteni.

Az ID. CROZZ a padlóle-
mezében elhelyezett, 83 kilo-
wattóra kapacitású lítiumion-
akkumulátortelepnek köszön-
hető – a gyári mérések alap-
ján – akár 500 kilométert is
képes megtenni egyhuzam-
ban, ha lemerülünk, gyorstöl-
tővel 30 perc alatt 80 százalé-
kos töltöttséget is elérhetünk. 

A prototípus meghajtásáról
két elektromos motor gondos-
kodik: a hátsó tengelynél egy
150 kW (204 LE), elöl pedig
egy 75 kW (102 LE) teljesít-
ményű erőforrás dolgozik. A
225 kW (306 LE) rendszertel-
jesítményű ID. CROZZ alap-
esetben hátsókerék-hajtású,
de szükség esetén egy elekt-
ronikus „kardántengely” a má-
sodperc tört része alatt eloszt-
ja a nyomatékot az első és a
hátsó kerekek között. A jármű
terepen, vagy havas, csúszós
útfelületen természetesen ál-
landó összkerékhajtással is
képes haladni. Az akkumulá-
tortelep és a két elektromotor

ideális elhelyezése alacsony
súlypontot és optimális súlyel-
osztást (48/52) eredményez.
Az elektronikusan szabályo-
zott lengéscsillapítással és az
új fejlesztésű felfüggesztéssel
együtt mindez a Golf GTI-hez
mérhető stabilitást és kezelhe-
tőséget biztosít. 

Az ID. NEO előrendelése
2019. május 8-án indul ha-
zánkban, az ügyfelek 320
ezer forintos letéti díjért cse-
rébe lehetnek a modell első
hazai vásárlói, bár ekkor a
végleges ár, a felszereltség és
az akkupakk sem lesz még
teljesen ismert. A prebooking
során vásárolt autók olyan
egyedi jegyeket viselnek,
amely utal az első szériára, s
a letéti díj kifizetésétől kezdve
a vevők rendszeres informáci-
ót kapnak a kocsiról. Ezt a dí-
jat egyébként szerződéskötés-
kor visszafizeti a márka, de
abban az esetben is visszaté-
rítik, ha az ügyfél időközben
meggondolja magát.
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Folytatás a 10. oldalról

A legújabb szálloda Budapesten: 

Budapest Great Market Hall
Ahogy már beszámoltunk róla, tucatnyi szálloda épül, vagy átépül Budapesten. A leg-
újabb elkészült, és átadott szálloda a MEININGER-lánc tagja. A Szabadság
híd, a Nagycsarnok közelében, a turistacentrum köze-
pében található.  Címe: V. kerület, Csarnok tér 2. 

BTI-hírek
A katán kívül minden más adózási
formát választó egyéni vállalkozó
(tételes, átalányadózó) személyi jö-
vedelemadóját a magánszemélyek
adózásához hasonlóan, május 20-ig
vallhatja be. 

A helyi iparûzési adó bevallásának
határideje pedig május 31.

* * *
A BTI-Taxicentrum irodában tovább-
ra is várjuk azokat a kollégákat, akik
nem kívánnak egyedül bajlódni a
nyomtatványok kitöltésével, ellenõr-
zésével. Címünk: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán körút 12-14. (Lur-
dy Ház) C (zöld) lépcsõház 2. em
401. Kövesd a City Taxi táblákat! 

* * *
Irodánk a nyári hónapokban sza-

badság miatt zárva lesz elõrelátha-
tólag a következõ idõpontokban:

Július 18-tól augusztus 2-ig
Augusztus 12-20-ig

– Legalább vigyél el vacsoráz-
ni!

– Házas nõkkel nem megyek!
– De hát én a feleséged va-

gyok!
– Nem teszek kivételt…
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Taxis kolléga keresett meg, hogy miféle
kameráknak látszó tárgyak vannak Buda-
pesten a józsefvárosi Kun utca–Dologház
utca sarkon? Természetesen megkeres-
tem a fővárosi illetékest (Budapest Közút),
ahonnan azt a választ kaptam, nem ők he-
lyezték ki a szó-

ban forgó tárgyakat. Men-
tem a józsefvárosi Önkor-
mányzathoz, de ők sem tud-
nak a „kamerákról”. Jobb
ötlet nem lévén, alaposab-
ban körülnéztem a helyszí-

nen. A „kameráktól” elektromos kábelek
vezetnek a gyalogátkelőhely előtt talajba
helyezett kis lámpákhoz. Valószínűleg
ugyanaz a helyzet, mint a Százados utcá-
ban. Úgynevezett „okos gyalogátkelőhe-
lyet” alakítottak, ahol fényjelzéssel figyel-
meztetik a járművezetőket a gyalogátkelő-
hely meglétére. 

Juhász Péter
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Mik ezek a „kamerák”?

Kamerának látszó érzékelők

Talán te is érzékeled: csökken a fuvarszám. Nem azért, mintha
az utasoknak elment volna a kedve a taxizástól, hanem azért,
mert egyre többen osztozunk ugyanazon a tortán. A legális, en-
gedélyekkel rendelkező, minden feltételnek megfelelő taxik szá-
ma ugyan nőtt az utóbbi időben, de a fő baj nem ez. Utasaink
jelentős részét olyanok viszik, aki erre a tevékenysére semmiféle
jogosultsággal nem rendelkeznek. És számuk egyre nő. 

A taxiszolgáltatás egyszerűsített definíciója a következő: az
utast díj ellenében A pontból B pontba szállítani személygépko-
csival. Hogy az utas a taxit hogyan éri el, hol rendeli, hogy hol ül
be, az ebből a szempontból közömbös. 

Évek óta kérjük a szigorúbb ellenőrzést, de ez jószerivel a le-
gális taxisok felé irányul. Néhány üdítő kivétel ugyan már jelent-
kezett a közelmúltban – rendszámlevételekről is hallottunk. Az
ál-taxisok száma azonban nem csökken, sőt újabb és újabb trük-
köket vetnek be az utasszerzés céljából. Itt a fővárosi helyzetet
elemezzük, de köszönettel vesszük, ha vidéki kollégáink tájékoz-
tatnak a területükön lévő esetleg hasonló jellegű problémákról. 

A sajtónak nem feladata, és nincs is lehetősége az anomáliák
megoldására. Lehetőségünk az ezekről történő információk
adására, tájékoztatásra terjed ki

Szóval a taxinak látszó tárgyak:

• Taxinak vizsgáztatott, sárga rendszámú, de Budapestre szó-
ló taxiengedéllyel nem rendelkező, viszont sárga színű, a fő-
városi taxikra megtévesztően hasonlító autók. Az utas nem
fogja keresni a „Minősített budapesti taxi” feliratot sem ma-
gyarul, sem angolul, legjobb esetben azt figyeli, hogy a taxi
és a rendszám is sárga. De valószínűleg azt sem…

• Sárgára fóliázott, kockasorral is ellátott, szabadjelzős, ám-
de fehér rendszámos, tehát engedély nélküli taxik. Az utas
minden kételkedés nélkül beül, hiszen a taxijelleget látja, a
rendszámmal nemigen törődik.

• Taxisárgára fóliázott autó, fehér rendszámmal, taxijelleg
nélkül. Kell még ismételni, hogy temészetesen mindenféle

engedély nélkül? A színe miatt még így is tud utasokat
fogni.

• Más színű, taxi felirattal, szabadjelzővel is rendelkező kocsi.
Még az is lehet, hogy valamely vidéki településre szóló en-
gedélye rendben van. Ő már csak az alkalmankét taxizókat
tudja megtéveszteni, de a világító szabadjelző bizalmat éb-
reszt.

• Bármilyen színű gépkocsi, tetején világító felirat: „Fuvar”,
Futár, „Transfer”, stb., vagy csak egy üres sárga doboz. A
kissé már illuminált utas gond nélkül beszáll.

• Bármilyen színű, személygépkocsis személyszállító enge-
déllyel rendelkező gépkocsi. Hivatalosan taxiszolgáltatást
nem végezhet. De végez.

• Bérautó gépkocsivezetővel. Rendszerint hosszabb távra
bérlik. Díj ellenében szállítja személygépkocsival az utast.
Ez is részben taxiszolgáltatás.

• Telekocsi. Alapvetően arról szól, hogy ha az autó tulajdono-
sának mennie kell mondjuk Debrecenbe, akkor ehhez utas-
társakat szerez, akik beszállnak az üzemanyagköltségbe. A
gyakorlatban ezek a „telekocsik” szinte már naponta, me-
netrendszerűen indulnak vidékre, külföldre, szabott tarifák-
kal. 

• Sofőrszolgálat. Működésének alapja, hogy az alkoholt fo-
gyasztó ügyfelek ne vezessék a saját kocsijukat, azt a sofőr-
szolgálat majd velük együtt hazaviszi. Időnként ezt megte-
szik a kocsi nálkül is. Az pedig már taxiszolgáltatás…

• Transzfer. Legtöbbször repülőtéri. Hirdetik sajtóban, inter-
neten. Az utas megrendeli, kiviszik a repülőtérre (vagy visz-
sza), fizet, kiszáll. Ez is taxiszolgáltatás.

• Viber taxi. Az általunk ismert legújabb próbálkozás.
Internetes telefonvonalon történik a megrendelés, vissza-
igazolás. A taxitarifáknál rendszerint olcsóbb a fuvarozás. 

Ismersz még hasonlókat? Írd meg szerkesztőségünknek!
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Taxinak látszó tárgyak

Apró lámpák az úttestben

Az áramot napelem
biztosítja
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• Van különleges oka a májusi
közgyűlésnek?
• Nincs. Általában egy évben
két közgyűlést tartunk, és ebből
az egyiket mindig májusban, a
mérlegünk elfogadása okán hív-
juk össze. Amennyiben rendkívü-
li probléma merül fel, úgy soron
kívül hívjuk össze a tulajdonoso-
kat. Tavaly az ingatlanvétel, illetve
-bérlés témában kellett egy
gyors döntést hozni tagságunk-
nak, így soron kívül hívtuk össze
a közgyűlést. Ez a májusi ese-
mény immár a 40. lesz, mely az
én elnöki időszakomban lezajlik.
Most a szokásos beszámolók
meghallgatása és elfogadása
mellett van egy tisztségviselő-vá-
lasztásról szóló napirendi pon-
tunk is. Az egyik igazgatósági ta-
gunknak, Bodnár Lászlónak lejár
a mandátuma. Megragadom az
alkalmat, hogy itt is megköszön-
jem a hároméves munkáját.  
• A helyszín a szokásoknak
megfelelően a Bolgár Kulturális
Központ lesz?
• Nem, ebben változás lesz, a
közgyűlést a Lurdy Ház egyik
konferencia-termében bonyolít-
juk le. Nagyon várom a reakció-
kat, és bízom benne, hogy a tag-
ság megelégedéssel fogadja
majd az új helyszínt. Miután, már
lassan egy éve itt vagyunk, min-
denki hozzászokott a megközelí-
téshez, és az egyéb funkciók, az
éttermek, büfék, kávézók, és a
parkolás is a korábbiaknál ma-
gasabb szinten biztosítható a
tagságunknak. Remélem, jó he-
lyet választottunk.
• Ha már szóba került a Lurdy
Ház, azt tudjuk, hogy a City nem
jókedvében költözött ide, hiszen
a korábbi irodát már el is bontot-
ták, helyén lakóházak épülnek.
Kérdés, hogy a jelenlegi bérle-
mény beváltotta-e a hozzáfűzött
reményeket?
• Sajnos a költözés valóban
kényszerből történt, a bontás mi-
att, és hamar le kellett bonyolíta-
nunk. Egy év tapasztalatait figye-
lembe véve elmondható, hogy a
helyszín kiválasztása úgy a költsé-
gekben, mint a komfortban meg-
felelő döntésnek bizonyult. Itt
minden technikai és kényelmi
funkciót megkapunk, az épület
biztonságos. Az épületen belüli

megközelítés – el kell ismerni –
közel sem olyan egyszerű, mint
például a Vahot utcában volt. De
ma már olyan bérleményt szinte
lehetetlen találni a főváros elér-
hető területén belül, különösen
jó áron, ami hasonló szolgáltatást
nyújt, az utcáról közvetlen bejárat-
tal rendelkezik, egyébként nagy
parkoló is jár hozzá. Tehát ezzel a
jelenlegi kompromisszummal
együtt kell élnünk. A kollégáink
egyébként megszokták, nekik
már ismerős a járás. Ami a mű-
szaki problémákat illeti, ahogy
mondani szokták: lakva ismeri
meg az ember a másikat, je-
len esetben akár egy épüle-
tet is. Az elmúlt időszak
alatt, apróbb-nagyobb mű-
szaki problémák felme-
rültek, de hála Istennek,
azóta ezeket mind ki
tudtuk küszöbölni. Így
ma már azt tudom
mondani, hogy a mű-
ködésünk zökkenő-
mentes. 
• Úgy tudom, az
időközönként
előforduló prob-
lémák többsé-
gükben nem a
City Taxin múl-
tak, hanem a különféle építkezé-
sek váltották ki, melyek házon, il-
letve folyosón belül történtek. 
• Így van. A Lurdy Ház egy közel
20 ezer négyzetméteres üzlet-
központ, ahol folyamatos a fúrás-
faragás-költözés, cégek jönnek-
mennek. Problémáink egy része
ennek volt köszönhető. Ezek a
mozgások a minket is kiszolgáló
folyosón csillapodtak, itt már
minden irodában van bérlő, az
építési-átalakítási munkák befe-
jeződtek. Bízhatunk benne, hogy
nyugodt időszak következik. 
• Az idei év terveiről, feladatai-
ról, fejlesztéseiről mi tudható?
• Az elmúlt évek eseményei, (a
hatósági ár, POS-terminál-csere,
online pénztárgép, sárgítás,
tablet-beszerzés, csendes címki-
adás, költözés) után reményked-
tünk benne, hogy csendesebb
időszak következik. De, hogy
szép frázissal éljek, az élet nem
áll meg! A készülékek elavulnak,
a szoftverek frissítésre szorul-
nak. Ez határozza meg az idei te-

endőinket. A címkiadásunk fej-
lesztésének gátja jelenleg a régi
Android 4-es program. Meg kell
kérnünk a kollégáinkat, hogy ké-
szülékcsere esetén minimum 6-

os verziószámú tableteket vásá-
roljanak. Kérjük, hogy ezt januá-
rig tegyék meg. Ahogy mond-
tam, megy az idő. A jelenleg
használt POS-termináljaink öt-
évesek. Ezek cseréje is lassan
időszerű. A harmadik nagy beru-
házásunk 2019-re a 12 éve
használt pénzügyi-könyvelői
programunk cseréje. Ez már el-
kezdődött és a terveink szerint
júliusra befejeződik. Tehát azt hi-
szem, hogy ezt az évet sem lehet
„állóvíznek” tekinteni. Lesz do-
log bőven.
• Amennyiben áttérünk a min-
dennapok más jellegű problémá-
ira, felvetődtek gondok az appli-
kációtokkal kapcsolatban is. Mik
voltak ezek és hová jutottatok?
• Akár az utasok, akár a kollégá-
ink részéről rendszeres a kritika,
hogy az applikáció-
val probléma van.
Természetesen eze-
ket a felvetéseket,
panaszokat, javasla-
tokat befogadjuk és
mindet kivizsgáljuk.

Ezen vizsgálatok alapján állítha-
tom, hogy összehasonlítva az ös-
szes cég, összes ilyen fuvarszer-
vezésre készített applikációjával,
a mi fejlesztésünk minden kriti-
kát elbír. Azt viszont botorság
lenne állítani, hogy semmiféle
fejlesztésre nincs szükség. Még
a napi használat is rendszere-
sen hoz olyan funkciókra vonat-
kozó igényeket, melyeket aktua-
lizálva be kell építeni az alkal-
mazásba. Az is felmerült, hogy
a folyamatos fejlesztés által túl
bonyolulttá vált a rendelési fe-
lületünk. Nagyon sok meg-
rendelőnk már annak az igé-
nyének ad hangot, hogy le-
gyen egyszerűbb ez a felü-
let. Tehát a „rendelek egy
taxit, igen-nem” funkció
sokszor népszerűbb, mint
az egyre bonyolultabb ren-
delési felület. Erre szok-
ták mondani, hogy a keve-
sebb, sok esetben több.
Ugyanakkor viszont egy
ilyen modern alkalma-
zásban nem tudjuk, és
nem is akarjuk bezárni
azokat a lehetősége-
ket, amelyekre a kor
fejlettsége lehetősé-
get ad, csak azért,
hogy visszatérjünk
egy alap-funkcióhoz.
Tehát inkább azt
mondom, hogy
olyan fejlesztés felé

megyünk, amiben van
egy „gyorsrendelés” funkció, az
alapkérdéssel: „rendelek egy ta-
xit, igen-nem”.  Ezen a felületen
keresztül a sztenderd rendelé-
sek jönnek, és ugyanezen menü-
soron belül el lehet érni egy
részletesebben kibontott felület,
ahol az összes létező és model-
lezhető igény felajánlható a
megrendelőnek. Mindkettőt
használhatják, és ezt a fejlesz-
tést már megcsináltuk. 
• Van olyan statisztikátok, ami
mutatja, hogy az összfuvarszám
mekkora részét adja az appliká-
ciós rendelésszám?  Illetőleg,
hogy ez növekszik, csökken,
vagy stagnál? 
• Az applikáción keresztül érke-
ző megrendelések száma az in-
dulástól nagyon markánsan nö-
vekedett. Szinte hónapról hó-

Abból is látszik, hogy a nõk jobban
vezetnek, mint a férfiak, mert a férfiak
behúzott kézifékkel el sem tudnak in-
dulni, nemhogy egész nap közlekedni…
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Taxis kolléga keresett meg, hogy miféle
kameráknak látszó tárgyak vannak Buda-
pesten a józsefvárosi Kun utca–Dologház
utca sarkon? Természetesen megkeres-
tem a fővárosi illetékest (Budapest Közút),
ahonnan azt a választ kaptam, nem ők he-
lyezték ki a szó-

ban forgó tárgyakat. Men-
tem a józsefvárosi Önkor-
mányzathoz, de ők sem tud-
nak a „kamerákról”. Jobb
ötlet nem lévén, alaposab-
ban körülnéztem a helyszí-

nen. A „kameráktól” elektromos kábelek
vezetnek a gyalogátkelőhely előtt talajba
helyezett kis lámpákhoz. Valószínűleg
ugyanaz a helyzet, mint a Százados utcá-
ban. Úgynevezett „okos gyalogátkelőhe-
lyet” alakítottak, ahol fényjelzéssel figyel-
meztetik a járművezetőket a gyalogátkelő-
hely meglétére. 

Juhász Péter

14

Mik ezek a „kamerák”?

Kamerának látszó érzékelők

Talán te is érzékeled: csökken a fuvarszám. Nem azért, mintha
az utasoknak elment volna a kedve a taxizástól, hanem azért,
mert egyre többen osztozunk ugyanazon a tortán. A legális, en-
gedélyekkel rendelkező, minden feltételnek megfelelő taxik szá-
ma ugyan nőtt az utóbbi időben, de a fő baj nem ez. Utasaink
jelentős részét olyanok viszik, aki erre a tevékenysére semmiféle
jogosultsággal nem rendelkeznek. És számuk egyre nő. 

A taxiszolgáltatás egyszerűsített definíciója a következő: az
utast díj ellenében A pontból B pontba szállítani személygépko-
csival. Hogy az utas a taxit hogyan éri el, hol rendeli, hogy hol ül
be, az ebből a szempontból közömbös. 

Évek óta kérjük a szigorúbb ellenőrzést, de ez jószerivel a le-
gális taxisok felé irányul. Néhány üdítő kivétel ugyan már jelent-
kezett a közelmúltban – rendszámlevételekről is hallottunk. Az
ál-taxisok száma azonban nem csökken, sőt újabb és újabb trük-
köket vetnek be az utasszerzés céljából. Itt a fővárosi helyzetet
elemezzük, de köszönettel vesszük, ha vidéki kollégáink tájékoz-
tatnak a területükön lévő esetleg hasonló jellegű problémákról. 

A sajtónak nem feladata, és nincs is lehetősége az anomáliák
megoldására. Lehetőségünk az ezekről történő információk
adására, tájékoztatásra terjed ki

Szóval a taxinak látszó tárgyak:

• Taxinak vizsgáztatott, sárga rendszámú, de Budapestre szó-
ló taxiengedéllyel nem rendelkező, viszont sárga színű, a fő-
városi taxikra megtévesztően hasonlító autók. Az utas nem
fogja keresni a „Minősített budapesti taxi” feliratot sem ma-
gyarul, sem angolul, legjobb esetben azt figyeli, hogy a taxi
és a rendszám is sárga. De valószínűleg azt sem…

• Sárgára fóliázott, kockasorral is ellátott, szabadjelzős, ám-
de fehér rendszámos, tehát engedély nélküli taxik. Az utas
minden kételkedés nélkül beül, hiszen a taxijelleget látja, a
rendszámmal nemigen törődik.

• Taxisárgára fóliázott autó, fehér rendszámmal, taxijelleg
nélkül. Kell még ismételni, hogy temészetesen mindenféle

engedély nélkül? A színe miatt még így is tud utasokat
fogni.

• Más színű, taxi felirattal, szabadjelzővel is rendelkező kocsi.
Még az is lehet, hogy valamely vidéki településre szóló en-
gedélye rendben van. Ő már csak az alkalmankét taxizókat
tudja megtéveszteni, de a világító szabadjelző bizalmat éb-
reszt.

• Bármilyen színű gépkocsi, tetején világító felirat: „Fuvar”,
Futár, „Transfer”, stb., vagy csak egy üres sárga doboz. A
kissé már illuminált utas gond nélkül beszáll.

• Bármilyen színű, személygépkocsis személyszállító enge-
déllyel rendelkező gépkocsi. Hivatalosan taxiszolgáltatást
nem végezhet. De végez.

• Bérautó gépkocsivezetővel. Rendszerint hosszabb távra
bérlik. Díj ellenében szállítja személygépkocsival az utast.
Ez is részben taxiszolgáltatás.

• Telekocsi. Alapvetően arról szól, hogy ha az autó tulajdono-
sának mennie kell mondjuk Debrecenbe, akkor ehhez utas-
társakat szerez, akik beszállnak az üzemanyagköltségbe. A
gyakorlatban ezek a „telekocsik” szinte már naponta, me-
netrendszerűen indulnak vidékre, külföldre, szabott tarifák-
kal. 

• Sofőrszolgálat. Működésének alapja, hogy az alkoholt fo-
gyasztó ügyfelek ne vezessék a saját kocsijukat, azt a sofőr-
szolgálat majd velük együtt hazaviszi. Időnként ezt megte-
szik a kocsi nálkül is. Az pedig már taxiszolgáltatás…

• Transzfer. Legtöbbször repülőtéri. Hirdetik sajtóban, inter-
neten. Az utas megrendeli, kiviszik a repülőtérre (vagy visz-
sza), fizet, kiszáll. Ez is taxiszolgáltatás.

• Viber taxi. Az általunk ismert legújabb próbálkozás.
Internetes telefonvonalon történik a megrendelés, vissza-
igazolás. A taxitarifáknál rendszerint olcsóbb a fuvarozás. 

Ismersz még hasonlókat? Írd meg szerkesztőségünknek!
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Taxinak látszó tárgyak

Apró lámpák az úttestben

Az áramot napelem
biztosítja
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• Van különleges oka a májusi
közgyűlésnek?
• Nincs. Általában egy évben
két közgyűlést tartunk, és ebből
az egyiket mindig májusban, a
mérlegünk elfogadása okán hív-
juk össze. Amennyiben rendkívü-
li probléma merül fel, úgy soron
kívül hívjuk össze a tulajdonoso-
kat. Tavaly az ingatlanvétel, illetve
-bérlés témában kellett egy
gyors döntést hozni tagságunk-
nak, így soron kívül hívtuk össze
a közgyűlést. Ez a májusi ese-
mény immár a 40. lesz, mely az
én elnöki időszakomban lezajlik.
Most a szokásos beszámolók
meghallgatása és elfogadása
mellett van egy tisztségviselő-vá-
lasztásról szóló napirendi pon-
tunk is. Az egyik igazgatósági ta-
gunknak, Bodnár Lászlónak lejár
a mandátuma. Megragadom az
alkalmat, hogy itt is megköszön-
jem a hároméves munkáját.  
• A helyszín a szokásoknak
megfelelően a Bolgár Kulturális
Központ lesz?
• Nem, ebben változás lesz, a
közgyűlést a Lurdy Ház egyik
konferencia-termében bonyolít-
juk le. Nagyon várom a reakció-
kat, és bízom benne, hogy a tag-
ság megelégedéssel fogadja
majd az új helyszínt. Miután, már
lassan egy éve itt vagyunk, min-
denki hozzászokott a megközelí-
téshez, és az egyéb funkciók, az
éttermek, büfék, kávézók, és a
parkolás is a korábbiaknál ma-
gasabb szinten biztosítható a
tagságunknak. Remélem, jó he-
lyet választottunk.
• Ha már szóba került a Lurdy
Ház, azt tudjuk, hogy a City nem
jókedvében költözött ide, hiszen
a korábbi irodát már el is bontot-
ták, helyén lakóházak épülnek.
Kérdés, hogy a jelenlegi bérle-
mény beváltotta-e a hozzáfűzött
reményeket?
• Sajnos a költözés valóban
kényszerből történt, a bontás mi-
att, és hamar le kellett bonyolíta-
nunk. Egy év tapasztalatait figye-
lembe véve elmondható, hogy a
helyszín kiválasztása úgy a költsé-
gekben, mint a komfortban meg-
felelő döntésnek bizonyult. Itt
minden technikai és kényelmi
funkciót megkapunk, az épület
biztonságos. Az épületen belüli

megközelítés – el kell ismerni –
közel sem olyan egyszerű, mint
például a Vahot utcában volt. De
ma már olyan bérleményt szinte
lehetetlen találni a főváros elér-
hető területén belül, különösen
jó áron, ami hasonló szolgáltatást
nyújt, az utcáról közvetlen bejárat-
tal rendelkezik, egyébként nagy
parkoló is jár hozzá. Tehát ezzel a
jelenlegi kompromisszummal
együtt kell élnünk. A kollégáink
egyébként megszokták, nekik
már ismerős a járás. Ami a mű-
szaki problémákat illeti, ahogy
mondani szokták: lakva ismeri
meg az ember a másikat, je-
len esetben akár egy épüle-
tet is. Az elmúlt időszak
alatt, apróbb-nagyobb mű-
szaki problémák felme-
rültek, de hála Istennek,
azóta ezeket mind ki
tudtuk küszöbölni. Így
ma már azt tudom
mondani, hogy a mű-
ködésünk zökkenő-
mentes. 
• Úgy tudom, az
időközönként
előforduló prob-
lémák többsé-
gükben nem a
City Taxin múl-
tak, hanem a különféle építkezé-
sek váltották ki, melyek házon, il-
letve folyosón belül történtek. 
• Így van. A Lurdy Ház egy közel
20 ezer négyzetméteres üzlet-
központ, ahol folyamatos a fúrás-
faragás-költözés, cégek jönnek-
mennek. Problémáink egy része
ennek volt köszönhető. Ezek a
mozgások a minket is kiszolgáló
folyosón csillapodtak, itt már
minden irodában van bérlő, az
építési-átalakítási munkák befe-
jeződtek. Bízhatunk benne, hogy
nyugodt időszak következik. 
• Az idei év terveiről, feladatai-
ról, fejlesztéseiről mi tudható?
• Az elmúlt évek eseményei, (a
hatósági ár, POS-terminál-csere,
online pénztárgép, sárgítás,
tablet-beszerzés, csendes címki-
adás, költözés) után reményked-
tünk benne, hogy csendesebb
időszak következik. De, hogy
szép frázissal éljek, az élet nem
áll meg! A készülékek elavulnak,
a szoftverek frissítésre szorul-
nak. Ez határozza meg az idei te-

endőinket. A címkiadásunk fej-
lesztésének gátja jelenleg a régi
Android 4-es program. Meg kell
kérnünk a kollégáinkat, hogy ké-
szülékcsere esetén minimum 6-

os verziószámú tableteket vásá-
roljanak. Kérjük, hogy ezt januá-
rig tegyék meg. Ahogy mond-
tam, megy az idő. A jelenleg
használt POS-termináljaink öt-
évesek. Ezek cseréje is lassan
időszerű. A harmadik nagy beru-
házásunk 2019-re a 12 éve
használt pénzügyi-könyvelői
programunk cseréje. Ez már el-
kezdődött és a terveink szerint
júliusra befejeződik. Tehát azt hi-
szem, hogy ezt az évet sem lehet
„állóvíznek” tekinteni. Lesz do-
log bőven.
• Amennyiben áttérünk a min-
dennapok más jellegű problémá-
ira, felvetődtek gondok az appli-
kációtokkal kapcsolatban is. Mik
voltak ezek és hová jutottatok?
• Akár az utasok, akár a kollégá-
ink részéről rendszeres a kritika,
hogy az applikáció-
val probléma van.
Természetesen eze-
ket a felvetéseket,
panaszokat, javasla-
tokat befogadjuk és
mindet kivizsgáljuk.

Ezen vizsgálatok alapján állítha-
tom, hogy összehasonlítva az ös-
szes cég, összes ilyen fuvarszer-
vezésre készített applikációjával,
a mi fejlesztésünk minden kriti-
kát elbír. Azt viszont botorság
lenne állítani, hogy semmiféle
fejlesztésre nincs szükség. Még
a napi használat is rendszere-
sen hoz olyan funkciókra vonat-
kozó igényeket, melyeket aktua-
lizálva be kell építeni az alkal-
mazásba. Az is felmerült, hogy
a folyamatos fejlesztés által túl
bonyolulttá vált a rendelési fe-
lületünk. Nagyon sok meg-
rendelőnk már annak az igé-
nyének ad hangot, hogy le-
gyen egyszerűbb ez a felü-
let. Tehát a „rendelek egy
taxit, igen-nem” funkció
sokszor népszerűbb, mint
az egyre bonyolultabb ren-
delési felület. Erre szok-
ták mondani, hogy a keve-
sebb, sok esetben több.
Ugyanakkor viszont egy
ilyen modern alkalma-
zásban nem tudjuk, és
nem is akarjuk bezárni
azokat a lehetősége-
ket, amelyekre a kor
fejlettsége lehetősé-
get ad, csak azért,
hogy visszatérjünk
egy alap-funkcióhoz.
Tehát inkább azt
mondom, hogy
olyan fejlesztés felé

megyünk, amiben van
egy „gyorsrendelés” funkció, az
alapkérdéssel: „rendelek egy ta-
xit, igen-nem”.  Ezen a felületen
keresztül a sztenderd rendelé-
sek jönnek, és ugyanezen menü-
soron belül el lehet érni egy
részletesebben kibontott felület,
ahol az összes létező és model-
lezhető igény felajánlható a
megrendelőnek. Mindkettőt
használhatják, és ezt a fejlesz-
tést már megcsináltuk. 
• Van olyan statisztikátok, ami
mutatja, hogy az összfuvarszám
mekkora részét adja az appliká-
ciós rendelésszám?  Illetőleg,
hogy ez növekszik, csökken,
vagy stagnál? 
• Az applikáción keresztül érke-
ző megrendelések száma az in-
dulástól nagyon markánsan nö-
vekedett. Szinte hónapról hó-

Abból is látszik, hogy a nõk jobban
vezetnek, mint a férfiak, mert a férfiak
behúzott kézifékkel el sem tudnak in-
dulni, nemhogy egész nap közlekedni…
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napra duplázódott. Mondhatni,
„ijesztő méreteket” is öltött.
Majd hirtelen, úgy 30%-nál meg-
állt. Egy 130 ezres fuvarszámnál
könnyű kiszámolni mennyi is ez.
Érdekes ez a jelenség. Mi is
gondolkodtunk a miérten. Nyil-
ván ez az a megrendelői kör,
amely okostelefonnal rendelke-
zik, és használja is a készülék
adta vívmányokat, például a
taxirendelő applikációt. Viszont
e tekintetben lassan fél éve
nincs növekedés, talán csak egy
minimális változás van előre-hát-
ra. Úgy tűnik, ez a felhasználási
arány tartósan megmarad.
• Ki használja inkább ezt a fu-
varrendelési módot? Idősek, fia-
talok, középkorúak? Vagy az üz-
leti réteg? 
• Itt figyelembe kell venni, hogy
egyáltalán ki veszi igénybe a ta-
xit. A mért adatok szerint a lakos-
ság mindössze 2-3%-a. E réteg
döntő többségének már okoste-
lefonja van. Ma már nem mond-
ható ki, hogy csak a fiatalok,
mert szerintem minden generá-
ció használja a modern készülé-
keket. Úgy látjuk, hogy aki akart,
és akinek tetszett ez a dolog, az
már átállt az applikáció-haszná-
latra. Függetlenül attól, hogy fia-
tal, középkorú, vagy idős. Ezért

állt meg ezen a szinten a növe-
kedés. És még mindig van egy
sokkal jelentősebb kör, amely a
hangalapú rendelést részesíti
előnyben. Ők adják jelenleg ren-
deléseink 70%-át. Illetve ki-
mondható, hogy akkor mozdul el
jelentősen az applikációval tör-
ténő rendelések száma, amikor
a központunk nehezen, vagy alig
elérhető. Csúcsidőben és pén-
teken-szombaton esténként.  
• Népszerűnek látszik, főleg a
fiatalok között a közvetlenül a
bankszámláról való fizetés, pon-
tosabban a fuvardíj-levonás, ami
nem igényel készpénzt, sem
bankkártyát. Ebbe az irányba
nem terveztek elmozdulást?
• A bankkártyás fizetés eleve
minden fővárosi taxiban kötele-
ző lehetőség. Az utólagos fize-
tés is része a lehetőségeknek,
melyet utasaink felé kínálunk.
Fuvardíj-kiegyenlítés tekinteté-
ben elsősorban a készpénz, il-
letve a bankkártyás fizetés van
döntő többségben. Természete-
sen az applikációs felületünkön
megvalósítható az általad emlí-
tett fuvardíj-levonás.
• Korábban, egy veled készült
anyagban említetted, hogy a köz-
gyűlésetek csak egy minimális
létszámbővítést tett lehetővé, pe-

dig akkor jóval nagyobb igény
volt a taxira, mint amennyi meg-
rendelést ki tudtatok szolgálni.
Mintha változott volna a helyzet… 
• Talán már decemberben is
érezhető volt a korábbi időszak-
ban tapasztalt „fuvardömping”
megszűnte. Az ún. „jóvilág” kis-
sé átrendeződött. Magyarul bi-
zonyos mértékű fuvarcsökkenés
tapasztalható jelenleg is. Mi,
mint szövetkezet, illetőleg a szin-
te minden rezdülésre érzéke-
nyen reagáló vezetőség, a meg-
felelő lépéseket megtettük,
megtesszük. Nyilván egy fuvar-
eséses időszak miatt, kollégákat
elbocsátani eszünkben sincs,
nem ilyen megoldáson gondol-
kodunk. Azt viszont megtettük,
hogy ismét létszámstopot hirdet-
tünk. Lassan most már 5 hónap-
ja nem veszünk fel új embert.
Csak egy esetben teszünk kivé-
telt, ha egy szövetkezeti tagunk
maga helyett delegál egy új kol-
légát. Ezzel próbáljuk egyszer-
smind a régi problémánkat is
enyhíteni, nevezetesen szeret-
nénk az átlagéletkort a jelenlegi-
nél lejjebb vinni. Vagyis egy
idős, nyugdíjba menő tagunk he-
lyett egy lelkes, lehetőség sze-
rint fiatal, vagy fiatalabb kollégát
felvenni. 

• Ha már említetted, hogy álltok
az életkorral?
• Van erre nézve is adatunk.
Sajnos jelenleg 55 év körül áll
az átlagos életkor nálunk. Ezt az
értéket nagyon nehéz „lenyom-
ni”. Az igazi probléma az, hogy
nagyon kevés a fiatal jelentkező.
Illetve, most, hogy nem veszünk
fel embert, csak a delegáltakat,
ezen a számon nem is áll mó-
dunkban jelentősen változtatni. 
• A fuvarszám-csökkenést elő-
idézheti a fővárosi taxilétszám
növekedése, illetve az egyre sza-
porodó engedély nélküli fuvaro-
zók száma is. Van, akinek csak a
fővárosra szóló engedélye hi-
ányzik, van olyan is, akinek egy-
általán nincs engedélye, de van
sárga autója. A különféle fehér
rendszámmal végzett, mindenfé-
le néven nevezett fuvarozásról
már ne is beszéljünk. 
• Amikor próbáltam azokat az
okokat összeszedni, amelyek az
üzletmenet látványos megtorpa-
nását okozhatták, legalább 10
befolyásoló tényezőt írtam le
magamnak. Ebben valóban ve-
zető helyen van a megnöveke-
dett taxilétszám. Miért is nőtt a
szolgáltatók száma? Mert a taxi-
ra vonatkozó intézkedések, fő-
leg a hatósági rögzített ár beve-
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Olvastam az újságban legutóbb a repülőtéri gyorsforgalmi útra ki-
helyezett magasságkorlátozó vaskorlátról. Nagyon helyesen úgy
alakították ki, hogy a befelé jövő oldal magasabban van, mint a kife-
lé haladó oldali. Ez logikus is, hiszen aki már átbujt az alagút alatt,
az mehessen tovább akadálytalanul a belváros felé. 

Viszont nem szerepelt az írásban egy nagyon fontos dolog. Ko-
rábban fix volt a vaskorlát, ezért történt a halálos tragédia az autó-
busz-balesetnél is. Nekiment a jármű a vaskorlátnak, az meg letarol-
ta a jármű tetejét. Most egy tengelyre erősített műtárgy az akadály,

ha nekimegy a jármű, akkor a műtárgy elmozdul, de nem történik tra-
gédia! A járművezető a csattanást érzékelve megáll, visszatolat. A to-
latás után a műtárgy
visszamegy eredeti hely-
zetébe. Köszönet és
gratuláció a közlekedés-
szervezőknek, tervezők-
nek, a kivitelezőknek.

Mészáros Szabolcs

Még egyszer a vaskorlátról
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zetése óta mást sem hall az em-
ber a médiából, mint hogy nincs
elég taxi, mennyit kell a taxira
várni. Ezzel egyben azt is üzen-
jük, hogy ha ennyire nincs taxi,
akkor ez ideális munka, érde-
mes ide befektetni, vállalkozni,
sofőrködni. Ez az egyik oka an-
nak, hogy a korábban évekig
beállt optimális létszámtól
(5400-5600 fő) eltértünk kb.
ezer fővel, felfelé. A másik ok, a
már-már unalomig emlegetett
időjárás. Amikor nem teszi meg
a természet, hogy egy kemény
telet, egy kis jeget-havat-hideget
adjon, akkor sajnos, az évet
egyébként is gyengébben kez-
dő cégek, magánszemélyek
nem, vagy csak jóval keveseb-
bet taxiznak. Az okokból még
bőven van. Most például nem-
rég megjelent a „VIBER-taxi”, il-
letve mellette számtalan olyan,
engedélylyel nem rendelkező
ügyeskedő egyén, vagy tömörü-
lés, mely semmiféle engedéllyel
nem rendelkezik, áthág minden
szabályt, és a fuvarokat a tör-
vénytisztelő vállalkozók elől lop-
kodja. Ezzel a törvényesen mű-
ködő vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak nagyon súlyos károkat
okoznak. Évek óta. Ide számíta-
nak a különféle repülőtéri

transzfereket végzők, az idegen-
forgalomra, a turizmusra rossz
fényt vető taxisnak látszó sze-
mélyek, de a helyközi személy-
szállítást végzők is. Ők az inter-
neten oldalszámra hirdetik ma-
gukat fél- vagy harmadáron. Te-
szik ezt a hatóságok tudtával, ki-
használva a jogszabályok adta
kiskapukat. Nem szabad lebe-
csülni az általuk okozott káro-
kat, mert ez havonta, csak a fő-
városban, több százezres fuvar-
kiesést okoz az ágazatnak. Or-
szágosan is érdekes a kép,
mert a helyközi személyszállí-
tást legálisan végző Volánok is
elképesztő bevétel-kiesésről
számolnak be, amit például a
népszerű „telekocsi” okoz ne-
kik. Sőt, már a nemzetközi for-
galomban is szép számmal talá-
lunk, akár napi rendszerben in-
duló autót Ausztriába, vagy Né-
metországba. Mindezt engedé-
lyek nélkül az adózást, járulékfi-
zetést megkerülve.
• Amennyiben lenne megfelelő
ellenőrzés, ez kiszűrhető lenne.
Ám még mindig azokat a kollé-
gákat ellenőrzik, akiknek min-
den engedélyük megvan, miköz-
ben a taxiállomás előtt álló sár-
ga, de fehér rendszámos autó
vezetője röhög a markába, hoz-

zá ugyanis a jelenlegi keretek
között nem szólhatnak. 
• Ez valóban rendkívül méltány-
talan, és igazságtalan. Ezért jog-
gal lázadoznak a kollégáink. Ami-
kor elolvassák a hírekben, hogy
újra elindul a taxisok ellenőrzé-
se, ennek nem örül senki, mert
ebből többnyire az következik,
hogy a tisztességes taxisokat, és
nem az engedély nélküli szemé-
lyeket vegzálják. Különösen
bosszantó, ha már éppen ötöd-
ször ellenőrzik az egyébként
rendben lévő papírjait. Miközben
minden nap látja, hogy az ugyan-
ezt a tevékenységet végző, sem-
miféle engedéllyel, akár sárga
rendszámmal sem rendelkezők
pedig háborítatlanul dolgoznak
és lopkodják a taxifuvarokat. Két-
ségtelen, hogy az ilyen tevékeny-
séget csak próbautazásokkal, a
hatóságok öszszefogásával le-
hetne kiszűrni. Olyan szankciók-
kal, hogy az valóban elijessze az
illegális ügyeskedőket. Ami
egyúttal üzenet lehetne a vállal-
kozóinknak, hogy lám-lám, érde-
mes becsületesen dolgozni. Jó
lenne azt érezni, hogy a rend-
szer, a társadalom, a hatóságok,
és a kormányzat megtesznek
mindent, a vállalkozásod védel-
me érdekében. Hiszen beszedik

tőled az adót, rendesen fizeted a
járulékokat, eleget teszel a köte-
lezettségeidnek, ezért téged vé-
denek, a nem ide valókat pedig
kiszűrik. Most ezt még abszolút
nem látják a kollégáink, és ez na-
gyon szomorú.
• Van arra lehetőség, hogy a
City Taxi, mint 900 taxis vállalko-
zó képviselője valahol hallassa
ezekről a dolgokról a vélemé-
nyét? Vagy ezt megpróbáltátok,
de nem történt semmi?
• Mi is csatlakoztunk ahhoz a le-
vélhez, amiben a miniszterelnök
úrnak jeleztük a kialakult helyzet
tarthatatlanságát. Ebben a ko-
rábbiaknál jóval erősebb fellé-
pést kérünk. E mellett az ösz-
szes törvényes eszközt megpró-
báljuk kihasználni. Így a kama-
rán belül tagként, tisztségviselő-
ként kérjük a kamara vezetését,
hogy lépjen fel a törvényes vál-
lalkozások védelmében és nyo-
matékosan jelezze a hatóságok-
nak, hogy hatásosan lépjenek
fel az illegális tevékenységet
végzőkkel szemben. Sajnos ez
már erőteljes kenyérharc, amit
kizárólag az ellenőrzések foko-
zásával, a szankciók szigorításá-
val lehet megvívni. 
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-

Egy élelmiszerbolti eladó
feljegyzéseibõl: Miket ke-
restek a vásárlók:

• flitteres tea
• exhumált kenyér
• könyökcsõ tészta
• lókeksz
• csokis kroasszony
• karbonella szósz
• maci ízû méz
• cukorbeteg télapó
• korpamentes sampon
• olyan kóla, amit meg le-

het inni (?)
• háromszögletû kocka-

sajt kerek dobozban
• feka sajt 
• kanember sajt
• goromba só
• cicaszopogtató
• sistergõs botrafagyó
• sajtos miapicsa
• zacskós pezsgõ, tudja,

ami megbüfögtet (?)
• fiszfasz sör
• kinder buheró
• színes paprika
• valériás cukor
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Norvégiában már több mint 50 százalék
fölötti az elektromos autók aránya, nem
csoda, hogy a töltőállomások száma is
meghaladja a hagyományos kutakét. A
taxisoknak azonban fuvarkiesést okoz,
ha töltőre kell tenniük autójukat, ezért
most azzal álltak elő a szakértők: úgyne-
vezett indukciós töltőállomásokat hoz-
nak létre, így akár a droszton, vezeték
nélkül is tölthetők a gépjárművek.

2023-tól kizárólag nulla emissziós taxik fuvaroz-
hatják az utasokat a norvég fővárosban, ám ah-
hoz, hogy az autóik töltése a lehető legkényel-
mesebben történjen a taxisofőrök számára, és
ne vezessen örökké tartó konfliktusokhoz a vil-
lanyautós közösséggel, egy speciális töltőháló-
zat kiépítésére van szükség Oslóban. Ezzel a
céllal állt össze a tiszta energia szolgáltatásáért
felelős Fortum, a töltési megoldások amerikai
szakértője, a Momentum Dynamics, és a főváros
önkormányzata, akik egy jelenleg még egyálta-
lán nem szokványos módját választották az elekt-
romosautó-töltésnek: vezeték nélküli töltőhálóza-
tot hoznak létre a taxik számára. Az indukciós el-
ven működő töltők a taxiállásokban lesznek az
aszfaltra szerelve, a járműveket pedig egy foga-

dó berendezéssel szerelik fel, így a taxisnak
nincs más dolga, mint a töltő fölé parkolni, és
már indulhat is automatikusan az aksi táplálása,
maximálisan 75 kW-os teljesítménnyel.

A Fortum állítása szerint az indukciós töltés
azért a legmegfelelőbb megoldás erre a feladat-
ra, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy
a taxisok számára túl sok időt jelent töltőt találni,
rácsatlakozni, és megvárni a töltés végét. Márpe-
dig ha a sofőrnek ott kell hagyni a taxik sorában el-
foglalt helyét, azzal fontos ügyfeleket veszíthet el.
Ha viszont a taxiálláson automatikusan tölthet,
olyan simán működhet az ügyfelek fogadása,
mintha sosem kellene újratölteni a járművet.

Ugyan a vezeték nélküli töltést rengeteg kriti-
ka éri, elsősorban a magas fokú veszteségek mi-
att, a Momentum Dynamics szerint az elmúlt
évek fejlesztéseinek köszönhetően mára sikerült
nagyobb hatékonyságot elérni, mint kábeles töl-
tés esetén. A vállalat szerint ez a projekt az
egész világ számára megmutatja, hogyan lehet
napi 24 órában mozgásban tartani az elektro-
mos taxikat. Az indukciós töltőhálózatával Osló
lesz a legelső város a világon, mely vezeték nél-
küli töltési lehetőséget valósít meg a taxitársasá-
gok számára – derül ki a tájékoztatóból.

Cash

Vezeték nélküli töltőállomás taxisoknak

A világon először Oslóban
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napra duplázódott. Mondhatni,
„ijesztő méreteket” is öltött.
Majd hirtelen, úgy 30%-nál meg-
állt. Egy 130 ezres fuvarszámnál
könnyű kiszámolni mennyi is ez.
Érdekes ez a jelenség. Mi is
gondolkodtunk a miérten. Nyil-
ván ez az a megrendelői kör,
amely okostelefonnal rendelke-
zik, és használja is a készülék
adta vívmányokat, például a
taxirendelő applikációt. Viszont
e tekintetben lassan fél éve
nincs növekedés, talán csak egy
minimális változás van előre-hát-
ra. Úgy tűnik, ez a felhasználási
arány tartósan megmarad.
• Ki használja inkább ezt a fu-
varrendelési módot? Idősek, fia-
talok, középkorúak? Vagy az üz-
leti réteg? 
• Itt figyelembe kell venni, hogy
egyáltalán ki veszi igénybe a ta-
xit. A mért adatok szerint a lakos-
ság mindössze 2-3%-a. E réteg
döntő többségének már okoste-
lefonja van. Ma már nem mond-
ható ki, hogy csak a fiatalok,
mert szerintem minden generá-
ció használja a modern készülé-
keket. Úgy látjuk, hogy aki akart,
és akinek tetszett ez a dolog, az
már átállt az applikáció-haszná-
latra. Függetlenül attól, hogy fia-
tal, középkorú, vagy idős. Ezért

állt meg ezen a szinten a növe-
kedés. És még mindig van egy
sokkal jelentősebb kör, amely a
hangalapú rendelést részesíti
előnyben. Ők adják jelenleg ren-
deléseink 70%-át. Illetve ki-
mondható, hogy akkor mozdul el
jelentősen az applikációval tör-
ténő rendelések száma, amikor
a központunk nehezen, vagy alig
elérhető. Csúcsidőben és pén-
teken-szombaton esténként.  
• Népszerűnek látszik, főleg a
fiatalok között a közvetlenül a
bankszámláról való fizetés, pon-
tosabban a fuvardíj-levonás, ami
nem igényel készpénzt, sem
bankkártyát. Ebbe az irányba
nem terveztek elmozdulást?
• A bankkártyás fizetés eleve
minden fővárosi taxiban kötele-
ző lehetőség. Az utólagos fize-
tés is része a lehetőségeknek,
melyet utasaink felé kínálunk.
Fuvardíj-kiegyenlítés tekinteté-
ben elsősorban a készpénz, il-
letve a bankkártyás fizetés van
döntő többségben. Természete-
sen az applikációs felületünkön
megvalósítható az általad emlí-
tett fuvardíj-levonás.
• Korábban, egy veled készült
anyagban említetted, hogy a köz-
gyűlésetek csak egy minimális
létszámbővítést tett lehetővé, pe-

dig akkor jóval nagyobb igény
volt a taxira, mint amennyi meg-
rendelést ki tudtatok szolgálni.
Mintha változott volna a helyzet… 
• Talán már decemberben is
érezhető volt a korábbi időszak-
ban tapasztalt „fuvardömping”
megszűnte. Az ún. „jóvilág” kis-
sé átrendeződött. Magyarul bi-
zonyos mértékű fuvarcsökkenés
tapasztalható jelenleg is. Mi,
mint szövetkezet, illetőleg a szin-
te minden rezdülésre érzéke-
nyen reagáló vezetőség, a meg-
felelő lépéseket megtettük,
megtesszük. Nyilván egy fuvar-
eséses időszak miatt, kollégákat
elbocsátani eszünkben sincs,
nem ilyen megoldáson gondol-
kodunk. Azt viszont megtettük,
hogy ismét létszámstopot hirdet-
tünk. Lassan most már 5 hónap-
ja nem veszünk fel új embert.
Csak egy esetben teszünk kivé-
telt, ha egy szövetkezeti tagunk
maga helyett delegál egy új kol-
légát. Ezzel próbáljuk egyszer-
smind a régi problémánkat is
enyhíteni, nevezetesen szeret-
nénk az átlagéletkort a jelenlegi-
nél lejjebb vinni. Vagyis egy
idős, nyugdíjba menő tagunk he-
lyett egy lelkes, lehetőség sze-
rint fiatal, vagy fiatalabb kollégát
felvenni. 

• Ha már említetted, hogy álltok
az életkorral?
• Van erre nézve is adatunk.
Sajnos jelenleg 55 év körül áll
az átlagos életkor nálunk. Ezt az
értéket nagyon nehéz „lenyom-
ni”. Az igazi probléma az, hogy
nagyon kevés a fiatal jelentkező.
Illetve, most, hogy nem veszünk
fel embert, csak a delegáltakat,
ezen a számon nem is áll mó-
dunkban jelentősen változtatni. 
• A fuvarszám-csökkenést elő-
idézheti a fővárosi taxilétszám
növekedése, illetve az egyre sza-
porodó engedély nélküli fuvaro-
zók száma is. Van, akinek csak a
fővárosra szóló engedélye hi-
ányzik, van olyan is, akinek egy-
általán nincs engedélye, de van
sárga autója. A különféle fehér
rendszámmal végzett, mindenfé-
le néven nevezett fuvarozásról
már ne is beszéljünk. 
• Amikor próbáltam azokat az
okokat összeszedni, amelyek az
üzletmenet látványos megtorpa-
nását okozhatták, legalább 10
befolyásoló tényezőt írtam le
magamnak. Ebben valóban ve-
zető helyen van a megnöveke-
dett taxilétszám. Miért is nőtt a
szolgáltatók száma? Mert a taxi-
ra vonatkozó intézkedések, fő-
leg a hatósági rögzített ár beve-
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zetése óta mást sem hall az em-
ber a médiából, mint hogy nincs
elég taxi, mennyit kell a taxira
várni. Ezzel egyben azt is üzen-
jük, hogy ha ennyire nincs taxi,
akkor ez ideális munka, érde-
mes ide befektetni, vállalkozni,
sofőrködni. Ez az egyik oka an-
nak, hogy a korábban évekig
beállt optimális létszámtól
(5400-5600 fő) eltértünk kb.
ezer fővel, felfelé. A másik ok, a
már-már unalomig emlegetett
időjárás. Amikor nem teszi meg
a természet, hogy egy kemény
telet, egy kis jeget-havat-hideget
adjon, akkor sajnos, az évet
egyébként is gyengébben kez-
dő cégek, magánszemélyek
nem, vagy csak jóval keveseb-
bet taxiznak. Az okokból még
bőven van. Most például nem-
rég megjelent a „VIBER-taxi”, il-
letve mellette számtalan olyan,
engedélylyel nem rendelkező
ügyeskedő egyén, vagy tömörü-
lés, mely semmiféle engedéllyel
nem rendelkezik, áthág minden
szabályt, és a fuvarokat a tör-
vénytisztelő vállalkozók elől lop-
kodja. Ezzel a törvényesen mű-
ködő vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak nagyon súlyos károkat
okoznak. Évek óta. Ide számíta-
nak a különféle repülőtéri

transzfereket végzők, az idegen-
forgalomra, a turizmusra rossz
fényt vető taxisnak látszó sze-
mélyek, de a helyközi személy-
szállítást végzők is. Ők az inter-
neten oldalszámra hirdetik ma-
gukat fél- vagy harmadáron. Te-
szik ezt a hatóságok tudtával, ki-
használva a jogszabályok adta
kiskapukat. Nem szabad lebe-
csülni az általuk okozott káro-
kat, mert ez havonta, csak a fő-
városban, több százezres fuvar-
kiesést okoz az ágazatnak. Or-
szágosan is érdekes a kép,
mert a helyközi személyszállí-
tást legálisan végző Volánok is
elképesztő bevétel-kiesésről
számolnak be, amit például a
népszerű „telekocsi” okoz ne-
kik. Sőt, már a nemzetközi for-
galomban is szép számmal talá-
lunk, akár napi rendszerben in-
duló autót Ausztriába, vagy Né-
metországba. Mindezt engedé-
lyek nélkül az adózást, járulékfi-
zetést megkerülve.
• Amennyiben lenne megfelelő
ellenőrzés, ez kiszűrhető lenne.
Ám még mindig azokat a kollé-
gákat ellenőrzik, akiknek min-
den engedélyük megvan, miköz-
ben a taxiállomás előtt álló sár-
ga, de fehér rendszámos autó
vezetője röhög a markába, hoz-

zá ugyanis a jelenlegi keretek
között nem szólhatnak. 
• Ez valóban rendkívül méltány-
talan, és igazságtalan. Ezért jog-
gal lázadoznak a kollégáink. Ami-
kor elolvassák a hírekben, hogy
újra elindul a taxisok ellenőrzé-
se, ennek nem örül senki, mert
ebből többnyire az következik,
hogy a tisztességes taxisokat, és
nem az engedély nélküli szemé-
lyeket vegzálják. Különösen
bosszantó, ha már éppen ötöd-
ször ellenőrzik az egyébként
rendben lévő papírjait. Miközben
minden nap látja, hogy az ugyan-
ezt a tevékenységet végző, sem-
miféle engedéllyel, akár sárga
rendszámmal sem rendelkezők
pedig háborítatlanul dolgoznak
és lopkodják a taxifuvarokat. Két-
ségtelen, hogy az ilyen tevékeny-
séget csak próbautazásokkal, a
hatóságok öszszefogásával le-
hetne kiszűrni. Olyan szankciók-
kal, hogy az valóban elijessze az
illegális ügyeskedőket. Ami
egyúttal üzenet lehetne a vállal-
kozóinknak, hogy lám-lám, érde-
mes becsületesen dolgozni. Jó
lenne azt érezni, hogy a rend-
szer, a társadalom, a hatóságok,
és a kormányzat megtesznek
mindent, a vállalkozásod védel-
me érdekében. Hiszen beszedik

tőled az adót, rendesen fizeted a
járulékokat, eleget teszel a köte-
lezettségeidnek, ezért téged vé-
denek, a nem ide valókat pedig
kiszűrik. Most ezt még abszolút
nem látják a kollégáink, és ez na-
gyon szomorú.
• Van arra lehetőség, hogy a
City Taxi, mint 900 taxis vállalko-
zó képviselője valahol hallassa
ezekről a dolgokról a vélemé-
nyét? Vagy ezt megpróbáltátok,
de nem történt semmi?
• Mi is csatlakoztunk ahhoz a le-
vélhez, amiben a miniszterelnök
úrnak jeleztük a kialakult helyzet
tarthatatlanságát. Ebben a ko-
rábbiaknál jóval erősebb fellé-
pést kérünk. E mellett az ösz-
szes törvényes eszközt megpró-
báljuk kihasználni. Így a kama-
rán belül tagként, tisztségviselő-
ként kérjük a kamara vezetését,
hogy lépjen fel a törvényes vál-
lalkozások védelmében és nyo-
matékosan jelezze a hatóságok-
nak, hogy hatásosan lépjenek
fel az illegális tevékenységet
végzőkkel szemben. Sajnos ez
már erőteljes kenyérharc, amit
kizárólag az ellenőrzések foko-
zásával, a szankciók szigorításá-
val lehet megvívni. 
• Köszönöm a beszélgetést!

-kó-

Egy élelmiszerbolti eladó
feljegyzéseibõl: Miket ke-
restek a vásárlók:

• flitteres tea
• exhumált kenyér
• könyökcsõ tészta
• lókeksz
• csokis kroasszony
• karbonella szósz
• maci ízû méz
• cukorbeteg télapó
• korpamentes sampon
• olyan kóla, amit meg le-

het inni (?)
• háromszögletû kocka-

sajt kerek dobozban
• feka sajt 
• kanember sajt
• goromba só
• cicaszopogtató
• sistergõs botrafagyó
• sajtos miapicsa
• zacskós pezsgõ, tudja,

ami megbüfögtet (?)
• fiszfasz sör
• kinder buheró
• színes paprika
• valériás cukor
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Norvégiában már több mint 50 százalék
fölötti az elektromos autók aránya, nem
csoda, hogy a töltőállomások száma is
meghaladja a hagyományos kutakét. A
taxisoknak azonban fuvarkiesést okoz,
ha töltőre kell tenniük autójukat, ezért
most azzal álltak elő a szakértők: úgyne-
vezett indukciós töltőállomásokat hoz-
nak létre, így akár a droszton, vezeték
nélkül is tölthetők a gépjárművek.

2023-tól kizárólag nulla emissziós taxik fuvaroz-
hatják az utasokat a norvég fővárosban, ám ah-
hoz, hogy az autóik töltése a lehető legkényel-
mesebben történjen a taxisofőrök számára, és
ne vezessen örökké tartó konfliktusokhoz a vil-
lanyautós közösséggel, egy speciális töltőháló-
zat kiépítésére van szükség Oslóban. Ezzel a
céllal állt össze a tiszta energia szolgáltatásáért
felelős Fortum, a töltési megoldások amerikai
szakértője, a Momentum Dynamics, és a főváros
önkormányzata, akik egy jelenleg még egyálta-
lán nem szokványos módját választották az elekt-
romosautó-töltésnek: vezeték nélküli töltőhálóza-
tot hoznak létre a taxik számára. Az indukciós el-
ven működő töltők a taxiállásokban lesznek az
aszfaltra szerelve, a járműveket pedig egy foga-

dó berendezéssel szerelik fel, így a taxisnak
nincs más dolga, mint a töltő fölé parkolni, és
már indulhat is automatikusan az aksi táplálása,
maximálisan 75 kW-os teljesítménnyel.

A Fortum állítása szerint az indukciós töltés
azért a legmegfelelőbb megoldás erre a feladat-
ra, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy
a taxisok számára túl sok időt jelent töltőt találni,
rácsatlakozni, és megvárni a töltés végét. Márpe-
dig ha a sofőrnek ott kell hagyni a taxik sorában el-
foglalt helyét, azzal fontos ügyfeleket veszíthet el.
Ha viszont a taxiálláson automatikusan tölthet,
olyan simán működhet az ügyfelek fogadása,
mintha sosem kellene újratölteni a járművet.

Ugyan a vezeték nélküli töltést rengeteg kriti-
ka éri, elsősorban a magas fokú veszteségek mi-
att, a Momentum Dynamics szerint az elmúlt
évek fejlesztéseinek köszönhetően mára sikerült
nagyobb hatékonyságot elérni, mint kábeles töl-
tés esetén. A vállalat szerint ez a projekt az
egész világ számára megmutatja, hogyan lehet
napi 24 órában mozgásban tartani az elektro-
mos taxikat. Az indukciós töltőhálózatával Osló
lesz a legelső város a világon, mely vezeték nél-
küli töltési lehetőséget valósít meg a taxitársasá-
gok számára – derül ki a tájékoztatóból.

Cash

Vezeték nélküli töltőállomás taxisoknak

A világon először Oslóban
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Új szabályokat tervez az Európai
Parlament az utak biztonsága és a
közlekedési balesetek csökkenté-
se érdekében. E cél eléréséhez a
gyártóknak az új gépjárműveket
számos biztonsági eszközzel kell
ellátniuk.

Az EU útjai a legbiztonsá-
gosabbak a világon, egy-
millió lakosra 49 halálos
közúti baleset jut, míg ez a
szám világszerte 174. Az
EU útjain bekövetkezett
halálos balesetek száma
ugyan több mint a felére
csökkent az elmúlt két évti-
zedben, a legutóbbi ada-
tok szerint azonban ez je-
lenleg stagnál, így további
intézkedésekre van szük-
ség az utak és az utasok
biztonsága érdekében.

A március 11–14. közöt-
ti strasbourgi plenáris ülé-
sen az Európai Parlament
zöld jelzést adott azoknak
az új szabályoknak, ame-
lyek kötelezővé tennék a
különböző fejlett biztonsá-
gi berendezéseket az ösz-
szes új, az EU-s piacon értékesített gép-
járműben. A javaslatnak az is célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a technológiai fej-
lesztésekre, az olyan társadalmi tendenci-
ákra, mint az elöregedő társadalom, vagy
a vezetők figyelmét elvonó elektronikus
eszközök egyre gyakoribb használata, il-
letve az egyre több kerékpárosra és gyalo-
gosra.

Minden új gépjárműben lennie kellene
olyan életmentő technológiáknak, mint
például:

• Intelligens sebességszabályozó
rendszer, amely a gázpedálon keresztüli
vibrálással figyelmezteti a vezetőt, ha az
túllépte a sebességkorlátot.

• A vezető álmosságára és figyelmet-
lenségére reagáló rendszer, ha az éber-
ség csökkenne.

• A figyelemelvonásra reagáló rend-
szer, amely figyelmeztet, ha adott forgalmi
szituációban a vezető figyelme lankad.

• Vészfékjelzés, amely a gépjármű mö-
gött haladókat figyelmezteti villogó fény-
nyel arra, hogy az előttük haladó hirtelen
fékezni fog.

• Tolatás-érzékelő rendszer, amely se-
gít elkerülni a tárgyakkal és személyekkel
való ütközéseket, egy kamera vagy egy
monitor segítségével.

• Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer.

• Beépített alkoholszonda, amely arra
kötelezi a vezetőt, hogy fújjon bele egy
szondába, mielőtt beindítja a gépjárművet.

• Baleseti adatrögzítő, amely a rele-
váns információkat gyűjti össze a baleset
előtt, közben és után.

A személygépkocsikban és a könnyű
haszongépjárművekben kötelező lenne a
vészfék és a sávelhagyás-jelző rendszer.
A teherautókban és buszokban olyan be-
rendezések, amelyek abban segítik a ve-
zetőt, hogy tükrök és kamerák nélkül is

lássa a veszélyeztetett út-
használókat, és azonnal ri-
asztja a sofőrt, ha a kerék-
párosok vagy a gyalogo-
sok a gépjármű közelébe
kerülnek.

Ezek a kötelező bizton-
sági felszerelések abban
is segítenék a vezetőket,
hogy hozzászokjanak az
autonóm technikák hasz-
nálatához és így egyre szé-
lesebb körben elfogadják
a vezető nélküli autókat –
derül ki a közzétett doku-
mentumokból.

Mindezek egyelőre
megvalósításra váró célok,
melyek szép lassan azon-
ban a mindennapok részé-
vé válnak, elősegítve a
mind biztonságosabb köz-
lekedést.

k.z.t.

2001 és 2017 között a halálos
közúti balesetek száma 57,5 szá-
zalékkal csökkent. Az EU-n belül
Svédországban, az Egyesült Ki-
rályságban és Hollandiában a leg-
biztonságosabbak az utak, míg
Romániában, Bulgáriában és
Horvátországban a legkevésbé.
Magyarország az uniós átlag alat-
ti: 2017-ben a közlekedési bal-
esetekben egymillió lakosra 64
halálos áldozat jutott, az EU átlag
49.

A halálos kimenetelű közleke-
dési balesetek 8 százaléka törté-
nik autópályákon, 55 százalékuk
vidéki utakon, 37 százalékuk pe-
dig városi területeken.

Az áldozatok 14 százaléka 18

és 24 év közötti, míg az európai la-
kosság csupán 8 százaléka tarto-
zik ebbe a korosztályba.

A demográfiai változásoknak
köszönhetően a közúti balesetek
idős (65 év feletti) áldozatainak
aránya a 2010-es 22 százalékról
2017-re 27 százalékra emelke-
dett.

A közúti balesetek áldozatainak
76 százaléka férfi, 24 százaléka
nő. A 15 év alattiak aránya 2 szá-
zalék. 

A veszélyeztetett úthasználók:
21 százalékban a gyalogosok, 14
százalékban a motorkerékpáros-
ok, 8 százalékban a kerékpárosok
és 3 százalékban a segédmotor-
kerékpárosok.

TTénényyekek, adat, adatokok

Főállású vagy nem főállású a katás? Mi-
kor, milyen mértékű tb-ellátásokra szá-
míthat?
A nem főállású kisadózóra nem terjed ki a biz-
tosítás, így a havi 25 ezer forintos kata megfi-
zetésével semmilyen társadalombiztosítási el-
látásra sem szerez jogosultságot. Ehhez per-
sze hozzátartozik, hogy egyéb jogviszonyá-
ban (alkalmazotti főállás, öregségi nyugdíj)
biztosítottnak minősül. 

A főállású kisadózó ellenben biztosított és
a társadalombiztosítás valamennyi ellátására
jogosultságot szerezhet. Ellátási alapja a
2012. évi CXLVII. (Kiva) törvény 10. § (1) be-
kezdése értelmében havi 50 ezer forint kata
esetében 94 400 forint, míg a havi 75 ezer fo-
rintos kata választása esetén 158 400 forint.

Az a kisadózó tehát, aki nem vállalja önként
a magasabb összegű adó megfizetését, a tár-
sadalombiztosítási ellátások tekintetében
(táppénz, CSED, GYED, nyugdíj, stb.) alacso-
nyabb összeggel számolhat, mint az egyéb
módon adózó egyéni vállalkozó, hiszen ellátá-
si alapja a minimálbért sem éri el.

Ez például a nyugellátás vonatkozásában
azt jelenti, hogy a kisadózói időszak – minél
hosszabban, annál jelentősebben – rontja a
nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset
összegét, ennek következtében a majdani

nyugdíj összegét. Az ellátási összeg megálla-
pításánál az arányos szolgálati időszámítás
miatt, bizonyos tekintetben megkurtítja a szol-
gálati időt is.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szó-
ló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) értelmében,
amennyiben a biztosítottnak a biztosítási köte-
lezettséggel járó jogviszonya keretében elért
nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jöve-
delme a minimálbérnél kevesebb, akkor a biz-
tosítási időnek csak az arányos időtartama ve-
hető szolgálati időként figyelembe

Ez például egy, 2019-ben folyamatosan kis-
adózói tevékenységet folytató, havi 50 ezer fo-
rint adót fizető katás esetében azt jelenti,
hogy ebben az évben várhatóan  231 nap
szolgálati időt szerez.

A szolgálati idő ilyetén csökkenése nem je-
lenti azt, hogy a vállalkozó később mehet
nyugdíjba! Továbbá ez a szabály  nem befolyá-
solja a nők kedvezményes nyugdíjához szük-
séges 40 éves jogosultsági idejét sem (tehát
1 nap biztosításban töltött idő = 1 nap jogo-
sultsági idő, függetlenül a járulékalap össze-
gétől), ahogy nem érinti a nyugellátáshoz mi-
nimálisan szükséges 20 év szolgálati idő szá-
mítását sem. Az arányos szolgálati időszámí-
tás szabályait kizárólag a nyugdíj összegének
a megállapításánál kell alkalmazni.

Nyugdíjbiztosítási ellátások katásoknál

Vibráló gázpedál, alkoholszondára induló gépjármű

Fókuszban a közlekedésbiztonság
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Köteles vagyok-e bankszámlát nyitni?
A vállalkozók és vállalkozások közül egye-
dül az alanyi áfamentes egyéni vállalkozók
köre nem köteles vállalkozói bankszámlát
nyitni, mindenki másnak kötelező. Megje-
gyezzük azonban, hogy az egyre elterjet-
tebb kártyás viteldíjfizetés, és a POS-termi-
nál használata ma már indokolttá teszi a
bankszámla nyitását. A vállalkozás bevéte-
leinek elkülönítése édekében vállalkozói
számla nyitása ugyan nem kötelező, de
megfontolandó.

Kell-e bélyegzőt használnom?
A bélyegző használata nem előírás, vi-
szont célszerű abban az esetben, ha a ta-
xis számlát ad ki. A számla kézzel való ki-
töltése időigényes, és a felhasználó részé-
ről gyakran nehezen olvasható. A bélyeg-
zőre javasolt adatok minimálisan a vállal-
kozó neve, székhelye, adószáma, nyilván-
tartási száma, továbbá KATA alapján adó-
zók esetén a „kisadózó” megjelölés is. 

Miért kell ráírnom a lakcímemet a ki-
adott számláimra?

Nem kell ráírni a lakcímet. A székhely cí-
mét kell a számlán feltüntetni, bár tudjuk,
hogy ez az esetek túlnyomó részében
megegyezik a vállalkozó lakáscímével. A
miértre pedig az a válasz, hogy azért,
mert a vonatkozó jogszabály előírja. A vál-
lalkozó neve, címe és adószáma nélkül a
kiadott bizonylat nem minősíthető sem
nyugtának, sem számlának.

Fizethetem havonta az adóelőleget?
Főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulé-
kaikat havonta, adóelőlegeiket negyed-
évente kötelesek fizetni. Azt, hogy valaki
az előírtnál sűrűbben fizet, azt semmiféle
szabály nem tiltja. Az adóbevallásban a
negyedéves előlegek lesznek feltüntetve,
az adóhatóság ennek figyelembevételé-
vel számítja az esetleges késedelmet. 
KATA alapján adózók azonban havi fize-
tésre kötelezettek, függetlenül attól hogy
főállású, másodos, vagy nyugdíj melletti
vállalkozóról van szó.

Ha majd nem tartok igényt a nyugdíj-
ra, akkor is fizetnem kell a nyugdíjjá-
rulékot?

Furcsa állapotok uralkodnának, ha min-
denki eldönthetné, hogy fizeti adóit és já-
rulékait, vagy nem. Gyanítom, legtöbben
nem fizetnének, így aztán nem lenne
nyugdíj, orvos és kórház, nem lenne
rendőrség, tűzoltóság, nem mennének a
villamosok, buszok és a metró (ja, az
időnként egyébként se…). A lényeg: főál-
lású vállalkozó legalább a mindenkori mi-

nimálbér (és az érvényes szorzók) alap-
ján köteles fizetni járulékait – ha tetszik
neki, ha nem. Katás vállalkozók nem fizet-
nek külön járulékot, azt a kata befizetésé-
vel letudják.

Nyugdíjas vállalkozó mehet-e beteg-
állományba?

Nem, a nyugdíj melletti vállalkozók táp-
pénzt nem kapnak, viszont betegség, ill.
munkaképtelenség esetére mégiscsak
érdemes orvosi igazolást kérni, ugyanis a
keresőképtelenség időszakára nem kell
fizetni az egyébként fix összegű (jelenleg
7.500 Ft/hó) egészségügyi szolgáltatási
járulékot. Katás (nyugdíj melletti) vállalko-
zók esetén csak az egy hónapot megha-
ladó keresőképtelenség időszakára nem
kell a katát fizetni. 

A drosztokért fizetek. Megállhatok a
taxidroszt végében, amíg elmegyek
ebédelni? 

A taxiállomásokról szóló fővárosi szabá-
lyozás szerint a droszt a taxik várakozásá-
ra szolgál, de csak  fuvarfelvétel céljából.
Vagyis nem hogy egy ebéd időtartamára,
de még egy percre sem szabad a taxit
bezárva a droszton hagyni, akár elöl akár
hátul. Voltak már javaslatok e szabály mó-
dosítására (várakozást jelző tárcsa stb.)
de egyelőre eredménytelenül.

Van taxis jogsegélyszolgálat?
Hogyne lenne! Úgy hívják, hogy ügyvéd,
és egy rakás pénzbe kerül! Ez megint
egy olyan téma, amikor néhány kolléga
azt hiszi, hogy valamely felsőbb hatalom,
merő szívjóságból üzemeltet egy olyan in-
tézményt, ami majd neki segít, ha baj van.
Vegyük végre észre: nincs ingyen ebéd! 

Évek óta nem kapok adófolyószám-
lát. Honnan tudjam, hogy állok?

A főállású és másodos egyéni vállalkozók
több mint tíz éve, 2006 óta elektronikus
ügyintézésre kötelezettek. Az ehhez szük-
séges feltételeket a vállalkozó saját ma-
ga, vagy könyvelője segítségével teremti
meg. Az elektronikus ügyintézés célja
sok más mellett a költségek csökkentése
is, így az adóhivatal már nem küld folyó-
számla-kivonatot, hiszen az az ügyfélka-
pun keresztül bármikor naprakészen
megtekinthető.

Katás vállalkozóknak is kell könyve-
lő?

A katás adózási módot (hivatalos nevén:
kisadózó vállalkozók tételes adója) beve-
zetése óta egyre többen alkalmazzák.
Előnye, hogy egyszerű, nem kell a tételes

könyveléssel bajlódni. Valamilyen nyilván-
tartást vezetni azonban itt is kell, hiszen
az éves bevétel csak úgy állapítható meg.
Arról pedig bevallást is kell adni. Ezért,
és az elforduló eseti ügyintézések lebo-
nyolítása céljából (adóigazolások kérése,
adatmódosítás, határozatok értelmezése,
stb.) mégiscsak megfontolandó szakem-
bert megfizetni. 

Mikor érdemes nyugdíjba menni?
Egyéni vállalkozók esetében vélhetően a
tényleges nyugdíjkorhatár betöltésekor
azonnal. Alkalmazottaknál lehetnek más
szempontok is, de a vállalkozó maga fize-
ti járulékait, így nem érdekelt abban,
hogy csak a magasabb nyugdíj elérése
céljából további évekig fizessen. A mi
szakmánkban egyébként is az a jellemző,
hogy a nyugdíj mellett tovább dolgozunk
– de már kisebb közterhek mellett. 

Dolgozhat az alkalmazottam, miköz-
ben én táppénzen vagyok?

Egyre több egyéni vállalkozó foglalkoztat
alkalmazottat. Táppénzes betegállománya
esetén a saját fizetendő járulékai arányo-
san csökkennek, viszont az alkalmazotti
adókat és járulékokat fizetni kell. Speciá-
lis helyzetben van a katás adózó, akinek
alkalmazottja van. Harminc napot megha-
ladó táppénzes állomány esetén már
nem kellene fizetnie a katát, viszont ha al-
kalmazottja ez idő alatt is dolgozik (miért
is ne tenné), akkor bizony fennáll a kata
fizetési kötelezettség, hiszen a vállalko-
zás „működik”.

Inzulinos cukorbeteg vagyok. Úgy tu-
dom, van erre valami adókedvezény

A személyi kedvezményt (más néven sú-
lyos fogyatékosság miatti kedvezményt) a
335/2009. Kormányrendeletben felsorolt
betegségekben szenvedő, illetve fogyaté-
kossági támogatásban, valamint rokkant-
sági járadékban részesülő személyek ér-
vényesíthetik személyi jövedelemadó alap-
jukból. Bizonyos típusú cukorbetegségre
érvényesíthető, a szakorvos az ún. BNO
kód alapján határozza meg. Az állapot
fennállása alatt érvényesíthető kedvez-
mény összege havonta a mindenkori mini-
málbér 5 százalékának megfelelő összeg.
A kedvezmény csak a személyi jövedelem-
ből vehető igénybe (tehát katából NEM!),
feltétele orvosi igazolás megléte. Az iga-
zolást nem kell beküldeni, csak egy eset-
leges ellenőrzés során felmutatni.

19

Gyakori kérdések
…és válaszok

– Fõnök! Kivehetnék két nap sza-
bit, hogy meglátogassam a vidéken
élõ anyósomat?

– Szó sem lehet róla!
– Köszönöm! Tudtam, hogy megér-

tõ lesz…
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Új szabályokat tervez az Európai
Parlament az utak biztonsága és a
közlekedési balesetek csökkenté-
se érdekében. E cél eléréséhez a
gyártóknak az új gépjárműveket
számos biztonsági eszközzel kell
ellátniuk.

Az EU útjai a legbiztonsá-
gosabbak a világon, egy-
millió lakosra 49 halálos
közúti baleset jut, míg ez a
szám világszerte 174. Az
EU útjain bekövetkezett
halálos balesetek száma
ugyan több mint a felére
csökkent az elmúlt két évti-
zedben, a legutóbbi ada-
tok szerint azonban ez je-
lenleg stagnál, így további
intézkedésekre van szük-
ség az utak és az utasok
biztonsága érdekében.

A március 11–14. közöt-
ti strasbourgi plenáris ülé-
sen az Európai Parlament
zöld jelzést adott azoknak
az új szabályoknak, ame-
lyek kötelezővé tennék a
különböző fejlett biztonsá-
gi berendezéseket az ösz-
szes új, az EU-s piacon értékesített gép-
járműben. A javaslatnak az is célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a technológiai fej-
lesztésekre, az olyan társadalmi tendenci-
ákra, mint az elöregedő társadalom, vagy
a vezetők figyelmét elvonó elektronikus
eszközök egyre gyakoribb használata, il-
letve az egyre több kerékpárosra és gyalo-
gosra.

Minden új gépjárműben lennie kellene
olyan életmentő technológiáknak, mint
például:

• Intelligens sebességszabályozó
rendszer, amely a gázpedálon keresztüli
vibrálással figyelmezteti a vezetőt, ha az
túllépte a sebességkorlátot.

• A vezető álmosságára és figyelmet-
lenségére reagáló rendszer, ha az éber-
ség csökkenne.

• A figyelemelvonásra reagáló rend-
szer, amely figyelmeztet, ha adott forgalmi
szituációban a vezető figyelme lankad.

• Vészfékjelzés, amely a gépjármű mö-
gött haladókat figyelmezteti villogó fény-
nyel arra, hogy az előttük haladó hirtelen
fékezni fog.

• Tolatás-érzékelő rendszer, amely se-
gít elkerülni a tárgyakkal és személyekkel
való ütközéseket, egy kamera vagy egy
monitor segítségével.

• Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer.

• Beépített alkoholszonda, amely arra
kötelezi a vezetőt, hogy fújjon bele egy
szondába, mielőtt beindítja a gépjárművet.

• Baleseti adatrögzítő, amely a rele-
váns információkat gyűjti össze a baleset
előtt, közben és után.

A személygépkocsikban és a könnyű
haszongépjárművekben kötelező lenne a
vészfék és a sávelhagyás-jelző rendszer.
A teherautókban és buszokban olyan be-
rendezések, amelyek abban segítik a ve-
zetőt, hogy tükrök és kamerák nélkül is

lássa a veszélyeztetett út-
használókat, és azonnal ri-
asztja a sofőrt, ha a kerék-
párosok vagy a gyalogo-
sok a gépjármű közelébe
kerülnek.

Ezek a kötelező bizton-
sági felszerelések abban
is segítenék a vezetőket,
hogy hozzászokjanak az
autonóm technikák hasz-
nálatához és így egyre szé-
lesebb körben elfogadják
a vezető nélküli autókat –
derül ki a közzétett doku-
mentumokból.

Mindezek egyelőre
megvalósításra váró célok,
melyek szép lassan azon-
ban a mindennapok részé-
vé válnak, elősegítve a
mind biztonságosabb köz-
lekedést.

k.z.t.

2001 és 2017 között a halálos
közúti balesetek száma 57,5 szá-
zalékkal csökkent. Az EU-n belül
Svédországban, az Egyesült Ki-
rályságban és Hollandiában a leg-
biztonságosabbak az utak, míg
Romániában, Bulgáriában és
Horvátországban a legkevésbé.
Magyarország az uniós átlag alat-
ti: 2017-ben a közlekedési bal-
esetekben egymillió lakosra 64
halálos áldozat jutott, az EU átlag
49.

A halálos kimenetelű közleke-
dési balesetek 8 százaléka törté-
nik autópályákon, 55 százalékuk
vidéki utakon, 37 százalékuk pe-
dig városi területeken.

Az áldozatok 14 százaléka 18

és 24 év közötti, míg az európai la-
kosság csupán 8 százaléka tarto-
zik ebbe a korosztályba.

A demográfiai változásoknak
köszönhetően a közúti balesetek
idős (65 év feletti) áldozatainak
aránya a 2010-es 22 százalékról
2017-re 27 százalékra emelke-
dett.

A közúti balesetek áldozatainak
76 százaléka férfi, 24 százaléka
nő. A 15 év alattiak aránya 2 szá-
zalék. 

A veszélyeztetett úthasználók:
21 százalékban a gyalogosok, 14
százalékban a motorkerékpáros-
ok, 8 százalékban a kerékpárosok
és 3 százalékban a segédmotor-
kerékpárosok.

TTénényyekek, adat, adatokok

Főállású vagy nem főállású a katás? Mi-
kor, milyen mértékű tb-ellátásokra szá-
míthat?
A nem főállású kisadózóra nem terjed ki a biz-
tosítás, így a havi 25 ezer forintos kata megfi-
zetésével semmilyen társadalombiztosítási el-
látásra sem szerez jogosultságot. Ehhez per-
sze hozzátartozik, hogy egyéb jogviszonyá-
ban (alkalmazotti főállás, öregségi nyugdíj)
biztosítottnak minősül. 

A főállású kisadózó ellenben biztosított és
a társadalombiztosítás valamennyi ellátására
jogosultságot szerezhet. Ellátási alapja a
2012. évi CXLVII. (Kiva) törvény 10. § (1) be-
kezdése értelmében havi 50 ezer forint kata
esetében 94 400 forint, míg a havi 75 ezer fo-
rintos kata választása esetén 158 400 forint.

Az a kisadózó tehát, aki nem vállalja önként
a magasabb összegű adó megfizetését, a tár-
sadalombiztosítási ellátások tekintetében
(táppénz, CSED, GYED, nyugdíj, stb.) alacso-
nyabb összeggel számolhat, mint az egyéb
módon adózó egyéni vállalkozó, hiszen ellátá-
si alapja a minimálbért sem éri el.

Ez például a nyugellátás vonatkozásában
azt jelenti, hogy a kisadózói időszak – minél
hosszabban, annál jelentősebben – rontja a
nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset
összegét, ennek következtében a majdani

nyugdíj összegét. Az ellátási összeg megálla-
pításánál az arányos szolgálati időszámítás
miatt, bizonyos tekintetben megkurtítja a szol-
gálati időt is.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szó-
ló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) értelmében,
amennyiben a biztosítottnak a biztosítási köte-
lezettséggel járó jogviszonya keretében elért
nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jöve-
delme a minimálbérnél kevesebb, akkor a biz-
tosítási időnek csak az arányos időtartama ve-
hető szolgálati időként figyelembe

Ez például egy, 2019-ben folyamatosan kis-
adózói tevékenységet folytató, havi 50 ezer fo-
rint adót fizető katás esetében azt jelenti,
hogy ebben az évben várhatóan  231 nap
szolgálati időt szerez.

A szolgálati idő ilyetén csökkenése nem je-
lenti azt, hogy a vállalkozó később mehet
nyugdíjba! Továbbá ez a szabály  nem befolyá-
solja a nők kedvezményes nyugdíjához szük-
séges 40 éves jogosultsági idejét sem (tehát
1 nap biztosításban töltött idő = 1 nap jogo-
sultsági idő, függetlenül a járulékalap össze-
gétől), ahogy nem érinti a nyugellátáshoz mi-
nimálisan szükséges 20 év szolgálati idő szá-
mítását sem. Az arányos szolgálati időszámí-
tás szabályait kizárólag a nyugdíj összegének
a megállapításánál kell alkalmazni.

Nyugdíjbiztosítási ellátások katásoknál

Vibráló gázpedál, alkoholszondára induló gépjármű

Fókuszban a közlekedésbiztonság
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Köteles vagyok-e bankszámlát nyitni?
A vállalkozók és vállalkozások közül egye-
dül az alanyi áfamentes egyéni vállalkozók
köre nem köteles vállalkozói bankszámlát
nyitni, mindenki másnak kötelező. Megje-
gyezzük azonban, hogy az egyre elterjet-
tebb kártyás viteldíjfizetés, és a POS-termi-
nál használata ma már indokolttá teszi a
bankszámla nyitását. A vállalkozás bevéte-
leinek elkülönítése édekében vállalkozói
számla nyitása ugyan nem kötelező, de
megfontolandó.

Kell-e bélyegzőt használnom?
A bélyegző használata nem előírás, vi-
szont célszerű abban az esetben, ha a ta-
xis számlát ad ki. A számla kézzel való ki-
töltése időigényes, és a felhasználó részé-
ről gyakran nehezen olvasható. A bélyeg-
zőre javasolt adatok minimálisan a vállal-
kozó neve, székhelye, adószáma, nyilván-
tartási száma, továbbá KATA alapján adó-
zók esetén a „kisadózó” megjelölés is. 

Miért kell ráírnom a lakcímemet a ki-
adott számláimra?

Nem kell ráírni a lakcímet. A székhely cí-
mét kell a számlán feltüntetni, bár tudjuk,
hogy ez az esetek túlnyomó részében
megegyezik a vállalkozó lakáscímével. A
miértre pedig az a válasz, hogy azért,
mert a vonatkozó jogszabály előírja. A vál-
lalkozó neve, címe és adószáma nélkül a
kiadott bizonylat nem minősíthető sem
nyugtának, sem számlának.

Fizethetem havonta az adóelőleget?
Főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulé-
kaikat havonta, adóelőlegeiket negyed-
évente kötelesek fizetni. Azt, hogy valaki
az előírtnál sűrűbben fizet, azt semmiféle
szabály nem tiltja. Az adóbevallásban a
negyedéves előlegek lesznek feltüntetve,
az adóhatóság ennek figyelembevételé-
vel számítja az esetleges késedelmet. 
KATA alapján adózók azonban havi fize-
tésre kötelezettek, függetlenül attól hogy
főállású, másodos, vagy nyugdíj melletti
vállalkozóról van szó.

Ha majd nem tartok igényt a nyugdíj-
ra, akkor is fizetnem kell a nyugdíjjá-
rulékot?

Furcsa állapotok uralkodnának, ha min-
denki eldönthetné, hogy fizeti adóit és já-
rulékait, vagy nem. Gyanítom, legtöbben
nem fizetnének, így aztán nem lenne
nyugdíj, orvos és kórház, nem lenne
rendőrség, tűzoltóság, nem mennének a
villamosok, buszok és a metró (ja, az
időnként egyébként se…). A lényeg: főál-
lású vállalkozó legalább a mindenkori mi-

nimálbér (és az érvényes szorzók) alap-
ján köteles fizetni járulékait – ha tetszik
neki, ha nem. Katás vállalkozók nem fizet-
nek külön járulékot, azt a kata befizetésé-
vel letudják.

Nyugdíjas vállalkozó mehet-e beteg-
állományba?

Nem, a nyugdíj melletti vállalkozók táp-
pénzt nem kapnak, viszont betegség, ill.
munkaképtelenség esetére mégiscsak
érdemes orvosi igazolást kérni, ugyanis a
keresőképtelenség időszakára nem kell
fizetni az egyébként fix összegű (jelenleg
7.500 Ft/hó) egészségügyi szolgáltatási
járulékot. Katás (nyugdíj melletti) vállalko-
zók esetén csak az egy hónapot megha-
ladó keresőképtelenség időszakára nem
kell a katát fizetni. 

A drosztokért fizetek. Megállhatok a
taxidroszt végében, amíg elmegyek
ebédelni? 

A taxiállomásokról szóló fővárosi szabá-
lyozás szerint a droszt a taxik várakozásá-
ra szolgál, de csak  fuvarfelvétel céljából.
Vagyis nem hogy egy ebéd időtartamára,
de még egy percre sem szabad a taxit
bezárva a droszton hagyni, akár elöl akár
hátul. Voltak már javaslatok e szabály mó-
dosítására (várakozást jelző tárcsa stb.)
de egyelőre eredménytelenül.

Van taxis jogsegélyszolgálat?
Hogyne lenne! Úgy hívják, hogy ügyvéd,
és egy rakás pénzbe kerül! Ez megint
egy olyan téma, amikor néhány kolléga
azt hiszi, hogy valamely felsőbb hatalom,
merő szívjóságból üzemeltet egy olyan in-
tézményt, ami majd neki segít, ha baj van.
Vegyük végre észre: nincs ingyen ebéd! 

Évek óta nem kapok adófolyószám-
lát. Honnan tudjam, hogy állok?

A főállású és másodos egyéni vállalkozók
több mint tíz éve, 2006 óta elektronikus
ügyintézésre kötelezettek. Az ehhez szük-
séges feltételeket a vállalkozó saját ma-
ga, vagy könyvelője segítségével teremti
meg. Az elektronikus ügyintézés célja
sok más mellett a költségek csökkentése
is, így az adóhivatal már nem küld folyó-
számla-kivonatot, hiszen az az ügyfélka-
pun keresztül bármikor naprakészen
megtekinthető.

Katás vállalkozóknak is kell könyve-
lő?

A katás adózási módot (hivatalos nevén:
kisadózó vállalkozók tételes adója) beve-
zetése óta egyre többen alkalmazzák.
Előnye, hogy egyszerű, nem kell a tételes

könyveléssel bajlódni. Valamilyen nyilván-
tartást vezetni azonban itt is kell, hiszen
az éves bevétel csak úgy állapítható meg.
Arról pedig bevallást is kell adni. Ezért,
és az elforduló eseti ügyintézések lebo-
nyolítása céljából (adóigazolások kérése,
adatmódosítás, határozatok értelmezése,
stb.) mégiscsak megfontolandó szakem-
bert megfizetni. 

Mikor érdemes nyugdíjba menni?
Egyéni vállalkozók esetében vélhetően a
tényleges nyugdíjkorhatár betöltésekor
azonnal. Alkalmazottaknál lehetnek más
szempontok is, de a vállalkozó maga fize-
ti járulékait, így nem érdekelt abban,
hogy csak a magasabb nyugdíj elérése
céljából további évekig fizessen. A mi
szakmánkban egyébként is az a jellemző,
hogy a nyugdíj mellett tovább dolgozunk
– de már kisebb közterhek mellett. 

Dolgozhat az alkalmazottam, miköz-
ben én táppénzen vagyok?

Egyre több egyéni vállalkozó foglalkoztat
alkalmazottat. Táppénzes betegállománya
esetén a saját fizetendő járulékai arányo-
san csökkennek, viszont az alkalmazotti
adókat és járulékokat fizetni kell. Speciá-
lis helyzetben van a katás adózó, akinek
alkalmazottja van. Harminc napot megha-
ladó táppénzes állomány esetén már
nem kellene fizetnie a katát, viszont ha al-
kalmazottja ez idő alatt is dolgozik (miért
is ne tenné), akkor bizony fennáll a kata
fizetési kötelezettség, hiszen a vállalko-
zás „működik”.

Inzulinos cukorbeteg vagyok. Úgy tu-
dom, van erre valami adókedvezény

A személyi kedvezményt (más néven sú-
lyos fogyatékosság miatti kedvezményt) a
335/2009. Kormányrendeletben felsorolt
betegségekben szenvedő, illetve fogyaté-
kossági támogatásban, valamint rokkant-
sági járadékban részesülő személyek ér-
vényesíthetik személyi jövedelemadó alap-
jukból. Bizonyos típusú cukorbetegségre
érvényesíthető, a szakorvos az ún. BNO
kód alapján határozza meg. Az állapot
fennállása alatt érvényesíthető kedvez-
mény összege havonta a mindenkori mini-
málbér 5 százalékának megfelelő összeg.
A kedvezmény csak a személyi jövedelem-
ből vehető igénybe (tehát katából NEM!),
feltétele orvosi igazolás megléte. Az iga-
zolást nem kell beküldeni, csak egy eset-
leges ellenőrzés során felmutatni.

19

Gyakori kérdések
…és válaszok

– Fõnök! Kivehetnék két nap sza-
bit, hogy meglátogassam a vidéken
élõ anyósomat?

– Szó sem lehet róla!
– Köszönöm! Tudtam, hogy megér-

tõ lesz…
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Indulatokat kiváltó BL-mérkőzés

Mellbe szúrta 
ünneplő utasát

Egy-egy Bajnokok Ligája (BL) fordulót akár több százmil-
liónyian is láthatnak a médiának köszönhetően, ám azok,
akik a helyszínen tehetik meg mindezt, nem kis veszély-
nek vannak kitéve. Legutóbb a PSG-MU fordulón Párizs-
ban egy francia taxis angol szurkoló utasát szúrta mellbe,
mert nem bírta elviselni kedvenc csapata meglepő vere-
ségét és kiesését.

Életmentő műtétet hajtottak végre egy Manchester United-
drukkeren (MU), akit a szerda késő este késelt meg egy taxis Pá-
rizsban, a PSG-Manchester United BL-meccs után. A 44 éves férfi

három társával együtt taxival utazott vissza a város központjába és
a kocsiban énekelve ünnepelték az angol csapat drámai továbbju-
tását. Ezt a taxis nehezen viselte és felszólította a drukkereket,
hogy hagyják el az autót, majd ezt nyomatékosítva egy kést rántott
és az egyik női utas felé hadonászott. Az egyik drukker őt igyeke-
zett megvédeni, ekkor szúrták meg a mellkasán, egy hosszú pen-
géjű késsel.

Társai az életéért küzdöttek, amikor egyikük megállított egy ar-
ra haladó gépkocsit, amellyel gyorsan kórházba szállították. A mű-
tét során vért távolítottak el a tüdejéből. A rendőrség közleménye
szerint a támadó taxist már elkapták, de a kést nem találták meg
nála.

Nem ez volt az egyetlen tragédia a meccs során. Egy PSG-
drukker állítólag stroke-ot kapott a meccs végén, amikor befújták a
büntetőt az angol csapatnak. A hírek szerint a drukker a kórházba
szállítás után meghalt.

Cash
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Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy
egy vézna ürge ül a bárpultnál, szomorúan bámulja a
sörét. Nagydarab odamegy, felkapja a poharat, és
megissza.  Az ürge sírva fakad. A kanionos megsaj-
nálja:

– Ugyan már, csak vicceltem, kérek helyette mási-
kat! Miért sír?

– Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jött
össze. Reggel nem csörgött a vekker, elaludtam, ezért
elkéstem a munkahelyemrõl. A fõnök észrevette és
azonnal kirúgott. Indulnék haza, de nincs meg az au-
tóm, ellopták. Hazamegyek taxival, hát a legjobb ba-
rátomat találom az ágyban a feleségemmel. Rájöt-
tem, hogy az én életemnek vége, lejövök ide a csehó-
ba, kérek egy sört, és belerakok egy csomó arzént. Er-
re jön maga és kiissza…

Lehetne…
>> Lehetne békésen, nyugodtan, stressz és ellensé-

geskedés nélkül dolgozni. 
>> Lehetne nyugodtan aludni, tisztességesen megélni

a becsületes munkából. 
>> Lehetne szabadnapokat tartani, a családdal lenni,

kirándulni, kertészkedni, moziba, színházba menni.
Persze csak akkor, ha:

• lehetne olyan megoldást találni, hogy a droszt-kisajátítások
megszűnjenek, vagy értelmüket vesszék

• lehetne az ellenőrző szerveknek rugalmasabbnak lenni a taxi-
sokkal, de sokkal szigorúbbnak az engedély nélküliekkel, és
a civil autókkal a taxidrosztokon 

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

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

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

• lehetne a kontárokat súlyos büntetésekkel, akár az elkövetés
eszköze, vagyis a jármű elkobzásával büntetni

• lehetne egyszerűen csak betartani, betartatni azt a szabályt
amely a személyautók tetején elhelyezett világító feliratokra
vonatkozik, és akkor nem integetnének az utasok mindenféle
világító dobozok láttán

• lehetne rugalmasabbnak lenni azokkal a taxisokkal, akik a
munkájuk végzése közben kénytelenek néhány másodpercre
szabálytalanul megállni utasfelvétel, vagy -kirakás célból má-
sodiknak, utcasarkon stb. Vagy olyan feltételeket teremteni,
hogy ez a tevékenység szabályos lehessen 

• lehetne társasági taxis és szabadúszó is békében. Mindkettő-
nek van létjogosultsága, ha nem akadályozzák egymás mun-
káját és nem rontják saját szakmájuk hírnevét

• lehetne minden taxisról központi, szigorú nyilvántartás, amely
segítségével szabályszegés esetén utol lehet érni

• lehetne normális, elviselhető központi elvonásokat alkalmaz-
ni. Persze ez már régen nem csak a taxisokról szól. Ám olyan
körülményeket teremteni, ahol tisztességgel meg lehet élni
csalás nélkül is, az mindenképpen előtérbe hozná az embe-
rekben eredendően meglévő szabálytiszteletet

• lehetne szigorú, alapjaiban átdolgozott tanfolyami anyagot
számonkérni a taxisnak újonnan  jelentkezőktől. Elvárható le-
gyen, hogy szolgáltatási területén rendelkezzék városismeret-
tel, például tudja hol van a Lánchíd, még akkor is, ha akármi-
lyen korszerű  GPS duruzsol a fülébe…

• lehetne szigorúbb a köztartozások számonkérése. Nem eset-
legesen, hanem mindig, mindenkitől

• lehetne a nyugdíj egy ledolgozott élet után a megérdemelt pi-
henés alapja. Lehetne, de nem az. Megalázóan alacsony ösz-
szege miatt muszáj tovább dolgozni. A társadalmi berendez-
kedés, a nem is mindig értelmes szokásjog elvárja, hogy ma-
radj aktív, vásárolj, fogyassz! Mindenhonnan azt ordítják az ar-
codba, hogy ne az egyszerű, csendes, nyugodt életet válaszd
még idős korodban sem, hanem vegyél, vegyél, vegyél! Per-
sze előbb azt a pénzt keresd is meg. Ezért aztán elmész
nyugdíjba, tegnap még főállású voltál, ma már nyugdíjas vagy,
mégis, mintha mi sem történt volna, dolgozol tovább. Az elvá-
rásoknak meg kell felelni! Akkor is, ha ezek mások, és nem a
te saját elvárásaid…

- oli -
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Nyolc hónap letöltendő a trükkös utasnak

Rászedett osztrák taxis
A Pécsi Törvényszék jogerősen nyolc hónap börtönre
ítélte azt a visszaeső férfit elkövetőt, aki társával 2015.
május 30-án Grazból Pécsre vitette magát egy osztrák ta-
xissal, majd a fuvardíj helyett még 200 euróval megrövidí-
tette a jóhiszemű vállalkozót. A pár nő tagja felfüggesz-
tett szabadságvesztéssel megúszta a zűrös kalandot.

Ki gondolná, hogy a sógoroknál még akad olyan taxis, aki úgy vál-
lal be egy Graz–Pécs távolságú fuvart, hogy majd érkezéskor
egyenlíti ki az utas a számlát. Ráadásul semmilyen biztosítékot
nem kér a viteldíj kifizetéséig sem. Nos, a bíróság közleményéből
az derül ki, vannak még jóhiszemű fuvarozók a Lajtán túl. De lás-
suk mi is történt pontosan.

Aznap 6 óra 40 perc körül a pár hölgy tagja, angolul megegye-
zett az osztrák taxisofőrrel, hogy 1078 euró viteldíj fejében Pécsre
szállítja őket. A nő elmondta: nincs náluk a viteldíjra elegendő
pénz, azonban hazaérkezésükkor bankkártyájukról pénzt vesznek
fel és úgy fizetnek. Miután Pécsre értek, a Hal téren található DRB
Bank bankfiókhoz mentek, ahol az egyébként zárva tartó bank elő-
terébe belépve úgy tettek, mintha pénzt próbálnának felvenni, mi-
közben egyiküknél sem volt bankkártya.

A sikertelen tranzakciót követően egy másik bankfiókhoz indul-
tak, ahová már a bizalmatlanná váló taxis is velük tartott. Menet köz-
ben a férfi a sofőr zsebéből kikapott 2 darab 100 eurós bankje-
gyet, majd elfutott a helyszínről.

Társa is megpróbált eltűnni, őt azonban a taxis utolérte, és a váll-
táskáját sikerült megszereznie. A nő erre megállt, és hangosan szi-
dalmazni kezdte a sofőrt, majd az eset miatt kialakult tömegben,
amikor a cukorbeteg sofőr rosszul lett és a figyelem rá irányult, ész-
revétlenül távozott a helyszínről.

Miután a fuvarozó állapota stabilizálódott, feljelentést tett a rend-
őrségen. A nyomozóhatóságnak sikerült azonosítani az elkövető-
ket, akik ellen az ügyészség vádat emelt, a bíróság korábban első
fokon már határozatot is hozott. Mint a vizsgálati iratokból kiderült:
a két tettes a viteldíj meg nem fizetésével 333.533 forint kárt oko-
zott a sofőrnek, valamint 61.880 forintot loptak el tőle, amit az eljá-
rás során meg sem próbáltak megtéríteni.

A másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék csalás és lopás miatt 8
hónap börtönre és 1 év közügyektől való eltiltásra ítélte a vissza-
esőnek számító férfit. Társát csalás miatt 6 hónap, végrehajtásá-
ban 1 évi próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélték, ezzel lényegé-
ben helybenhagyták az elsőfokú ítéletet – olvasható a közlemény-
ben.

k.z.t.
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Indulatokat kiváltó BL-mérkőzés

Mellbe szúrta 
ünneplő utasát

Egy-egy Bajnokok Ligája (BL) fordulót akár több százmil-
liónyian is láthatnak a médiának köszönhetően, ám azok,
akik a helyszínen tehetik meg mindezt, nem kis veszély-
nek vannak kitéve. Legutóbb a PSG-MU fordulón Párizs-
ban egy francia taxis angol szurkoló utasát szúrta mellbe,
mert nem bírta elviselni kedvenc csapata meglepő vere-
ségét és kiesését.

Életmentő műtétet hajtottak végre egy Manchester United-
drukkeren (MU), akit a szerda késő este késelt meg egy taxis Pá-
rizsban, a PSG-Manchester United BL-meccs után. A 44 éves férfi

három társával együtt taxival utazott vissza a város központjába és
a kocsiban énekelve ünnepelték az angol csapat drámai továbbju-
tását. Ezt a taxis nehezen viselte és felszólította a drukkereket,
hogy hagyják el az autót, majd ezt nyomatékosítva egy kést rántott
és az egyik női utas felé hadonászott. Az egyik drukker őt igyeke-
zett megvédeni, ekkor szúrták meg a mellkasán, egy hosszú pen-
géjű késsel.

Társai az életéért küzdöttek, amikor egyikük megállított egy ar-
ra haladó gépkocsit, amellyel gyorsan kórházba szállították. A mű-
tét során vért távolítottak el a tüdejéből. A rendőrség közleménye
szerint a támadó taxist már elkapták, de a kést nem találták meg
nála.

Nem ez volt az egyetlen tragédia a meccs során. Egy PSG-
drukker állítólag stroke-ot kapott a meccs végén, amikor befújták a
büntetőt az angol csapatnak. A hírek szerint a drukker a kórházba
szállítás után meghalt.
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Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy
egy vézna ürge ül a bárpultnál, szomorúan bámulja a
sörét. Nagydarab odamegy, felkapja a poharat, és
megissza.  Az ürge sírva fakad. A kanionos megsaj-
nálja:

– Ugyan már, csak vicceltem, kérek helyette mási-
kat! Miért sír?

– Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jött
össze. Reggel nem csörgött a vekker, elaludtam, ezért
elkéstem a munkahelyemrõl. A fõnök észrevette és
azonnal kirúgott. Indulnék haza, de nincs meg az au-
tóm, ellopták. Hazamegyek taxival, hát a legjobb ba-
rátomat találom az ágyban a feleségemmel. Rájöt-
tem, hogy az én életemnek vége, lejövök ide a csehó-
ba, kérek egy sört, és belerakok egy csomó arzént. Er-
re jön maga és kiissza…

Lehetne…
>> Lehetne békésen, nyugodtan, stressz és ellensé-

geskedés nélkül dolgozni. 
>> Lehetne nyugodtan aludni, tisztességesen megélni

a becsületes munkából. 
>> Lehetne szabadnapokat tartani, a családdal lenni,

kirándulni, kertészkedni, moziba, színházba menni.
Persze csak akkor, ha:

• lehetne olyan megoldást találni, hogy a droszt-kisajátítások
megszűnjenek, vagy értelmüket vesszék

• lehetne az ellenőrző szerveknek rugalmasabbnak lenni a taxi-
sokkal, de sokkal szigorúbbnak az engedély nélküliekkel, és
a civil autókkal a taxidrosztokon 

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

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

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

• lehetne a kontárokat súlyos büntetésekkel, akár az elkövetés
eszköze, vagyis a jármű elkobzásával büntetni

• lehetne egyszerűen csak betartani, betartatni azt a szabályt
amely a személyautók tetején elhelyezett világító feliratokra
vonatkozik, és akkor nem integetnének az utasok mindenféle
világító dobozok láttán

• lehetne rugalmasabbnak lenni azokkal a taxisokkal, akik a
munkájuk végzése közben kénytelenek néhány másodpercre
szabálytalanul megállni utasfelvétel, vagy -kirakás célból má-
sodiknak, utcasarkon stb. Vagy olyan feltételeket teremteni,
hogy ez a tevékenység szabályos lehessen 

• lehetne társasági taxis és szabadúszó is békében. Mindkettő-
nek van létjogosultsága, ha nem akadályozzák egymás mun-
káját és nem rontják saját szakmájuk hírnevét

• lehetne minden taxisról központi, szigorú nyilvántartás, amely
segítségével szabályszegés esetén utol lehet érni

• lehetne normális, elviselhető központi elvonásokat alkalmaz-
ni. Persze ez már régen nem csak a taxisokról szól. Ám olyan
körülményeket teremteni, ahol tisztességgel meg lehet élni
csalás nélkül is, az mindenképpen előtérbe hozná az embe-
rekben eredendően meglévő szabálytiszteletet

• lehetne szigorú, alapjaiban átdolgozott tanfolyami anyagot
számonkérni a taxisnak újonnan  jelentkezőktől. Elvárható le-
gyen, hogy szolgáltatási területén rendelkezzék városismeret-
tel, például tudja hol van a Lánchíd, még akkor is, ha akármi-
lyen korszerű  GPS duruzsol a fülébe…

• lehetne szigorúbb a köztartozások számonkérése. Nem eset-
legesen, hanem mindig, mindenkitől

• lehetne a nyugdíj egy ledolgozott élet után a megérdemelt pi-
henés alapja. Lehetne, de nem az. Megalázóan alacsony ösz-
szege miatt muszáj tovább dolgozni. A társadalmi berendez-
kedés, a nem is mindig értelmes szokásjog elvárja, hogy ma-
radj aktív, vásárolj, fogyassz! Mindenhonnan azt ordítják az ar-
codba, hogy ne az egyszerű, csendes, nyugodt életet válaszd
még idős korodban sem, hanem vegyél, vegyél, vegyél! Per-
sze előbb azt a pénzt keresd is meg. Ezért aztán elmész
nyugdíjba, tegnap még főállású voltál, ma már nyugdíjas vagy,
mégis, mintha mi sem történt volna, dolgozol tovább. Az elvá-
rásoknak meg kell felelni! Akkor is, ha ezek mások, és nem a
te saját elvárásaid…

- oli -
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Nyolc hónap letöltendő a trükkös utasnak

Rászedett osztrák taxis
A Pécsi Törvényszék jogerősen nyolc hónap börtönre
ítélte azt a visszaeső férfit elkövetőt, aki társával 2015.
május 30-án Grazból Pécsre vitette magát egy osztrák ta-
xissal, majd a fuvardíj helyett még 200 euróval megrövidí-
tette a jóhiszemű vállalkozót. A pár nő tagja felfüggesz-
tett szabadságvesztéssel megúszta a zűrös kalandot.

Ki gondolná, hogy a sógoroknál még akad olyan taxis, aki úgy vál-
lal be egy Graz–Pécs távolságú fuvart, hogy majd érkezéskor
egyenlíti ki az utas a számlát. Ráadásul semmilyen biztosítékot
nem kér a viteldíj kifizetéséig sem. Nos, a bíróság közleményéből
az derül ki, vannak még jóhiszemű fuvarozók a Lajtán túl. De lás-
suk mi is történt pontosan.

Aznap 6 óra 40 perc körül a pár hölgy tagja, angolul megegye-
zett az osztrák taxisofőrrel, hogy 1078 euró viteldíj fejében Pécsre
szállítja őket. A nő elmondta: nincs náluk a viteldíjra elegendő
pénz, azonban hazaérkezésükkor bankkártyájukról pénzt vesznek
fel és úgy fizetnek. Miután Pécsre értek, a Hal téren található DRB
Bank bankfiókhoz mentek, ahol az egyébként zárva tartó bank elő-
terébe belépve úgy tettek, mintha pénzt próbálnának felvenni, mi-
közben egyiküknél sem volt bankkártya.

A sikertelen tranzakciót követően egy másik bankfiókhoz indul-
tak, ahová már a bizalmatlanná váló taxis is velük tartott. Menet köz-
ben a férfi a sofőr zsebéből kikapott 2 darab 100 eurós bankje-
gyet, majd elfutott a helyszínről.

Társa is megpróbált eltűnni, őt azonban a taxis utolérte, és a váll-
táskáját sikerült megszereznie. A nő erre megállt, és hangosan szi-
dalmazni kezdte a sofőrt, majd az eset miatt kialakult tömegben,
amikor a cukorbeteg sofőr rosszul lett és a figyelem rá irányult, ész-
revétlenül távozott a helyszínről.

Miután a fuvarozó állapota stabilizálódott, feljelentést tett a rend-
őrségen. A nyomozóhatóságnak sikerült azonosítani az elkövető-
ket, akik ellen az ügyészség vádat emelt, a bíróság korábban első
fokon már határozatot is hozott. Mint a vizsgálati iratokból kiderült:
a két tettes a viteldíj meg nem fizetésével 333.533 forint kárt oko-
zott a sofőrnek, valamint 61.880 forintot loptak el tőle, amit az eljá-
rás során meg sem próbáltak megtéríteni.

A másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék csalás és lopás miatt 8
hónap börtönre és 1 év közügyektől való eltiltásra ítélte a vissza-
esőnek számító férfit. Társát csalás miatt 6 hónap, végrehajtásá-
ban 1 évi próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélték, ezzel lényegé-
ben helybenhagyták az elsőfokú ítéletet – olvasható a közlemény-
ben.

k.z.t.
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El ne vedd te azt a lányt, Imre! Rossz híre van annak, csak a bá-
lokon, a cifra költséges ruhákon jár az esze. Hát milyen asszony
lesz abból, aki csak állandóan kacérkodik, igyekszik magába
bolondítani a férfiakat. Hiszen téged is megbabonázott! – figyel-
mezteti nem először és nem utoljára özvegy Madáchné a fiát,
Imrét.

De a fiú nem hallgat az anyai intelmekre. 1845 nyarán felesé-
gül veszi kiszemeltjét, Fráter Erzsébetet. Eleinte csak megvan-
nak valahogy, habár Imre párjának szöges ellentéte, csöndes,
befelé forduló, társaságkerülő, gyakran búsongó.

Hamarost megtapasztalja, hogy anyjának többé-kevésbé iga-
za van. Az asszonyka költekezik, ilyen ruha, olyan csipke, amo-
lyan cipellő kell neki, „nincs egy rongyom, amit felvehetnék”,
„ugyan édes uram, adjon már pénzt, kell az új kalap” – az ilyen
jelenetek az évszázadok során bárhol megismétlődhettek, nagy-
jából mindenhol ugyanúgy.

Ha az ember már unja a „szellemi áramlatok”, a filozófiai
utalgatások kutatását, mondjuk a madáchi nagy műben, Az
ember tragédiájában, üdítően hétköznapi, mindenki számára
ismerős jelenetre bukkan a Prágai színben. Ádám itt Kepler
csillagász, akit az akkori rabszolgatörvények alapján agyondol-
goztatja, túlóráztatja a császári udvar, mindenféle csacska jós-
lásokra kényszerítve. No meg a felesége anyagi igényeit is ki
kell elégítenie, úgy bizony. Éva e jelenetben Keplerné, szüle-
tett Miller Borbála. Az alábbi idézetekben jobbára csak őt be-
széltetjük, a gondterhelt Ádám/Kepler válaszait önkényesen
lerövidítettük:

Éva: János, nekem szükségem volna pénzre.
Ádám: Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár.
Éva: Örök szükséget tűrjek-é tehát?
Az udvarhölgyek pávaként ragyognak.
Szintúgy szégyellek köztük megjelenni.
Valóban, hogyha egy-egy udvaronc
Felém hajolva, mosolyogva mond,
Hogy a királyné köztük én vagyok,
Szégyenkezem miattad, aki a 
Királynét így állítod udvarába.
Ádám: Nem fáradok-e éjet és napot,
Elárulom tudásomat miattad,
Megfertőzöm, midőn haszontalan
Időjóslást, horoszkópot csinálok…

És árad a keserves panasz Ádámból, drámaian súlyos monda-
tokkal, mély értelmű fejtegetésekkel és még ennél is mélyebb
férfibánattal, majd Éva /Borbála így válaszol, szinte már derűs
könnyedséggel:

Éva: No, Jánosom, oly gyászosan ne vedd, 
Ha mondok is egyet-mást néha néha-néha,
Nem akarálak búba ejteni.
De ládd, az udvar oly csodálatos, 
És hölgyei oly büszkék, gúnyosak,
Mit kezdjek én dacolni ellenök?
Nincs már közöttünk, úgyebár, harag,
Jó éjt – reggelre ne feledd a pénzt.

Ne feledd a pénzt – a színmű keletkezésekor még nem tudja

a Madách házaspár, hogy a pénz, illetve a pénztelenség milyen
drámai következményekkel jár Éva/Borbála – Erzsébetre nézve.

Imre – bár Kossuth híve – nem vett részt a szabadságharc-
ban. A bukás után azonban menekülőt bújtatott, a kormányzó
egyik titkárát. Börtönbe került, először Pozsonyban, majd a pes-
ti Újépületben raboskodott. Egy év múlva szabadult. 

A sínylődésben annak tudata tartotta benne a lelket, hogy ott-
hon a két imádott hölgy, az anyja és a felesége békében élnek,
egymást segítve, támogatva. De nem így volt. A férjet otthon a
klasszikus anyós–meny gyűlölködés fogadta. Aki látott már
ilyesmit, az tudja, hogy a legrosszabb helyzetbe ilyenkor a férj
kerül. De nem csak ez fogadta. Valaki besúgta neki, hogy síny-
lődése idején a felesége „idegen férfi” látogatót fogadott. Nem
tudni, ki volt a súgó, később sokan, nem minden ok nélkül az
anyósra gondoltak. Mindenesetre Erzsébet „rossz nő” híre gyor-
san terjedt. Imre pedig rajongva imádta anyját, így nem volt kér-
dés, ki mellé áll. 

A pohár akkor telt be nála, amikor a felesége nélküle is, csak
azért is elment a bálba. A háromgyerekes férjes asszony egye-
dül a bálban, ekkoriban botrányszámba ment. Elváltak, külön
mentek. Imre két gyerekkel maradt az anyjánál. Erzsébet a legki-
sebbel az apjához költözött.

Innétől számíthatjuk ennek az asszonynak szomorú kálváriás
útját. Elszegényedett apjától tovább vándorolt ismerősökhöz,
majd bérelt lakásokba. Pénze fogytán, egyre ínségesebben élt.
Fönnmaradt egy reá igen jellemző levele, ebből az időszakából:
„Egy selyem ruhát csináljon (a szabó), más derekat, így már
nem hordhatom. Mondd meg neki, hogy derékban szűkebb le-
gyen és a mellben bővebbre csinálja… Két kalapból válasszon
egyet… Tegyen rá fehér pántlikát és Könignél rendeljen egy pár
bőr topánt!”

Pántlika és topán – elszorul az ember torka a szánalomtól,
mert Imre halálakor a tartásdíj is megszűnt, és Erzsébet belezu-
hant a teljes nyomorba. Húsz évvel a válásuk után Nagyváradon
kéreget, ha italhoz jut, leissza magát, jó emberek az utcán sze-
dik össze egy epileptikus rohamában. Közkórházba viszik.

Így, ilyen nyomorúságos körülmények közepette pusztult el
„Éva” 48 éves korában.

A nagyváradi temetőben temették el, majd nemsokára megfe-
ledkeztek róla is, meg a sírjáról is. Évtizedek múltán valakinek
eszébe jutott, hogy ugyan hol is nyugszik „a Madáchné”? Kutat-
ták, majd megtalálták, az utolsó pillanatban mentették ki földi
maradványait a temetőrész végső felszántása előtt derék ma-
gyar emberek, és elvitték utolsó nyughelyére, a nagyváradi
templomba. Írásunk három szereplője közül az anyós élt legto-
vább, mindegyiket bőségesen túlélve, 96 éves korában hunyt el.

A köztudatban az él, hogy Madách Imre nőgyűlölő volt. Ugyan
már! A férfiúi, a férji sértettség, a megbántódás vele volt rövid
élete végéig. Ez igaz. Ugyanakkor fölmerülhet a kérdés ben-
nünk, hogy aki oly megbocsájtó tudott lenni a nők iránt, mint
aminek az alábbi idézet mutatja, miért nem tudott enyhülni vala-
micskét is gyermekei anyja, a kétségtelenül sajátos természetű
(„csodás kevercsű”) felesége iránt.

Ádám: Minő csodás kevercse rossz- s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve,
Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja,
Míg bűne a koré, ami szülte őt.
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 362 404 255

Február 357 373 240

Március 347 388 232

Április 367 401 228

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi má-
jus 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési idősza-
kában alkalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval ösz-
szevonható.
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
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

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

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint ket-
tős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a
benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján
liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték –
továbbá 

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

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) ér-
tékű 

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 jövedelem-
adó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közlemény-
ben szereplő árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról számlát be-
szerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fo-
gyasztásának igazolás nélkül elszámolható
mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet
tartalmazza. A költségként elszámolható
üzemanyag mennyisége magánszemélyek
esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat
is) nem haladhatja meg az említett kor-
mányrendeletben meghatározott fogyasztá-
si normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartal-
mazzák az egyes járművekre vonatkozó
alapnormát, mely a különleges üzemmód
miatt korrekciós tételekkel módosítható. A

mellékletben nem szereplő típusú, valamint
meg nem határozható alapnormájú, illető-
leg a rendeletben meghatározottaktól elté-
rő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjár-
művek esetében az alapnorma értékét a
gyártó adatai vagy az üzemanyag-fogyasz-
tás mérése alapján műszaki szakértő álla-
píthatja meg.

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeménye-
zésből történő utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbözet után a jegy-
banki alapkamatnak megfelelő pótlékot kell fizet-
ni. Határidőn túli adó- és járulékfizetés esetén az
adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat jegybanki alapkamat öt szá-
zalékkal növelt mértékét (jelenleg 5,9%) szá-
mítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó 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.-tól
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

Az árak 2019. 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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Május 13. •  Havi járulékbevallás és befizetés Kata befizetés

Május 20. •  Éves személyi jövedelemadó bevallás

Május 31. •  Iparûzési adó bevallás

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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El ne vedd te azt a lányt, Imre! Rossz híre van annak, csak a bá-
lokon, a cifra költséges ruhákon jár az esze. Hát milyen asszony
lesz abból, aki csak állandóan kacérkodik, igyekszik magába
bolondítani a férfiakat. Hiszen téged is megbabonázott! – figyel-
mezteti nem először és nem utoljára özvegy Madáchné a fiát,
Imrét.

De a fiú nem hallgat az anyai intelmekre. 1845 nyarán felesé-
gül veszi kiszemeltjét, Fráter Erzsébetet. Eleinte csak megvan-
nak valahogy, habár Imre párjának szöges ellentéte, csöndes,
befelé forduló, társaságkerülő, gyakran búsongó.

Hamarost megtapasztalja, hogy anyjának többé-kevésbé iga-
za van. Az asszonyka költekezik, ilyen ruha, olyan csipke, amo-
lyan cipellő kell neki, „nincs egy rongyom, amit felvehetnék”,
„ugyan édes uram, adjon már pénzt, kell az új kalap” – az ilyen
jelenetek az évszázadok során bárhol megismétlődhettek, nagy-
jából mindenhol ugyanúgy.

Ha az ember már unja a „szellemi áramlatok”, a filozófiai
utalgatások kutatását, mondjuk a madáchi nagy műben, Az
ember tragédiájában, üdítően hétköznapi, mindenki számára
ismerős jelenetre bukkan a Prágai színben. Ádám itt Kepler
csillagász, akit az akkori rabszolgatörvények alapján agyondol-
goztatja, túlóráztatja a császári udvar, mindenféle csacska jós-
lásokra kényszerítve. No meg a felesége anyagi igényeit is ki
kell elégítenie, úgy bizony. Éva e jelenetben Keplerné, szüle-
tett Miller Borbála. Az alábbi idézetekben jobbára csak őt be-
széltetjük, a gondterhelt Ádám/Kepler válaszait önkényesen
lerövidítettük:

Éva: János, nekem szükségem volna pénzre.
Ádám: Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár.
Éva: Örök szükséget tűrjek-é tehát?
Az udvarhölgyek pávaként ragyognak.
Szintúgy szégyellek köztük megjelenni.
Valóban, hogyha egy-egy udvaronc
Felém hajolva, mosolyogva mond,
Hogy a királyné köztük én vagyok,
Szégyenkezem miattad, aki a 
Királynét így állítod udvarába.
Ádám: Nem fáradok-e éjet és napot,
Elárulom tudásomat miattad,
Megfertőzöm, midőn haszontalan
Időjóslást, horoszkópot csinálok…

És árad a keserves panasz Ádámból, drámaian súlyos monda-
tokkal, mély értelmű fejtegetésekkel és még ennél is mélyebb
férfibánattal, majd Éva /Borbála így válaszol, szinte már derűs
könnyedséggel:

Éva: No, Jánosom, oly gyászosan ne vedd, 
Ha mondok is egyet-mást néha néha-néha,
Nem akarálak búba ejteni.
De ládd, az udvar oly csodálatos, 
És hölgyei oly büszkék, gúnyosak,
Mit kezdjek én dacolni ellenök?
Nincs már közöttünk, úgyebár, harag,
Jó éjt – reggelre ne feledd a pénzt.

Ne feledd a pénzt – a színmű keletkezésekor még nem tudja

a Madách házaspár, hogy a pénz, illetve a pénztelenség milyen
drámai következményekkel jár Éva/Borbála – Erzsébetre nézve.

Imre – bár Kossuth híve – nem vett részt a szabadságharc-
ban. A bukás után azonban menekülőt bújtatott, a kormányzó
egyik titkárát. Börtönbe került, először Pozsonyban, majd a pes-
ti Újépületben raboskodott. Egy év múlva szabadult. 

A sínylődésben annak tudata tartotta benne a lelket, hogy ott-
hon a két imádott hölgy, az anyja és a felesége békében élnek,
egymást segítve, támogatva. De nem így volt. A férjet otthon a
klasszikus anyós–meny gyűlölködés fogadta. Aki látott már
ilyesmit, az tudja, hogy a legrosszabb helyzetbe ilyenkor a férj
kerül. De nem csak ez fogadta. Valaki besúgta neki, hogy síny-
lődése idején a felesége „idegen férfi” látogatót fogadott. Nem
tudni, ki volt a súgó, később sokan, nem minden ok nélkül az
anyósra gondoltak. Mindenesetre Erzsébet „rossz nő” híre gyor-
san terjedt. Imre pedig rajongva imádta anyját, így nem volt kér-
dés, ki mellé áll. 

A pohár akkor telt be nála, amikor a felesége nélküle is, csak
azért is elment a bálba. A háromgyerekes férjes asszony egye-
dül a bálban, ekkoriban botrányszámba ment. Elváltak, külön
mentek. Imre két gyerekkel maradt az anyjánál. Erzsébet a legki-
sebbel az apjához költözött.

Innétől számíthatjuk ennek az asszonynak szomorú kálváriás
útját. Elszegényedett apjától tovább vándorolt ismerősökhöz,
majd bérelt lakásokba. Pénze fogytán, egyre ínségesebben élt.
Fönnmaradt egy reá igen jellemző levele, ebből az időszakából:
„Egy selyem ruhát csináljon (a szabó), más derekat, így már
nem hordhatom. Mondd meg neki, hogy derékban szűkebb le-
gyen és a mellben bővebbre csinálja… Két kalapból válasszon
egyet… Tegyen rá fehér pántlikát és Könignél rendeljen egy pár
bőr topánt!”

Pántlika és topán – elszorul az ember torka a szánalomtól,
mert Imre halálakor a tartásdíj is megszűnt, és Erzsébet belezu-
hant a teljes nyomorba. Húsz évvel a válásuk után Nagyváradon
kéreget, ha italhoz jut, leissza magát, jó emberek az utcán sze-
dik össze egy epileptikus rohamában. Közkórházba viszik.

Így, ilyen nyomorúságos körülmények közepette pusztult el
„Éva” 48 éves korában.

A nagyváradi temetőben temették el, majd nemsokára megfe-
ledkeztek róla is, meg a sírjáról is. Évtizedek múltán valakinek
eszébe jutott, hogy ugyan hol is nyugszik „a Madáchné”? Kutat-
ták, majd megtalálták, az utolsó pillanatban mentették ki földi
maradványait a temetőrész végső felszántása előtt derék ma-
gyar emberek, és elvitték utolsó nyughelyére, a nagyváradi
templomba. Írásunk három szereplője közül az anyós élt legto-
vább, mindegyiket bőségesen túlélve, 96 éves korában hunyt el.

A köztudatban az él, hogy Madách Imre nőgyűlölő volt. Ugyan
már! A férfiúi, a férji sértettség, a megbántódás vele volt rövid
élete végéig. Ez igaz. Ugyanakkor fölmerülhet a kérdés ben-
nünk, hogy aki oly megbocsájtó tudott lenni a nők iránt, mint
aminek az alábbi idézet mutatja, miért nem tudott enyhülni vala-
micskét is gyermekei anyja, a kétségtelenül sajátos természetű
(„csodás kevercsű”) felesége iránt.

Ádám: Minő csodás kevercse rossz- s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve,
Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja,
Míg bűne a koré, ami szülte őt.
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 362 404 255

Február 357 373 240

Március 347 388 232

Április 367 401 228

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi má-
jus 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési idősza-
kában alkalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval ösz-
szevonható.
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
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

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

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint ket-
tős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a
benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján
liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték –
továbbá 

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

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) ér-
tékű 

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 jövedelem-
adó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közlemény-
ben szereplő árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról számlát be-
szerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fo-
gyasztásának igazolás nélkül elszámolható
mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet
tartalmazza. A költségként elszámolható
üzemanyag mennyisége magánszemélyek
esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat
is) nem haladhatja meg az említett kor-
mányrendeletben meghatározott fogyasztá-
si normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartal-
mazzák az egyes járművekre vonatkozó
alapnormát, mely a különleges üzemmód
miatt korrekciós tételekkel módosítható. A

mellékletben nem szereplő típusú, valamint
meg nem határozható alapnormájú, illető-
leg a rendeletben meghatározottaktól elté-
rő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjár-
művek esetében az alapnorma értékét a
gyártó adatai vagy az üzemanyag-fogyasz-
tás mérése alapján műszaki szakértő álla-
píthatja meg.

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeménye-
zésből történő utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbözet után a jegy-
banki alapkamatnak megfelelő pótlékot kell fizet-
ni. Határidőn túli adó- és járulékfizetés esetén az
adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat jegybanki alapkamat öt szá-
zalékkal növelt mértékét (jelenleg 5,9%) szá-
mítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó 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.-tól
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

Az árak 2019. 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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Május 13. •  Havi járulékbevallás és befizetés Kata befizetés

Május 20. •  Éves személyi jövedelemadó bevallás

Május 31. •  Iparûzési adó bevallás

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (149 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (223 500 Ft) (167 625 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 32 687 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

7500 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 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (149 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (223 500 Ft) (167 625 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 32 687 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

7500 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

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:45  Page 25



26

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!

Taxis konferencia
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Taxis Szövetség-
gel közösen konferenciát rendezett taxiközlekedés és -szabályozás té-
mában. A felszólalások közül a Magyar Taxis Szövetség álláspontját
emeljük ki:
„A szakmai szervezetek huzamosabbb ideje egyetértenek abban, hogy
szükséges a taxis piac szabályozása és hatékony ellenőrzése. A szabá-
lyozás irányuljon a kereslet-kínálat egyensúlyának megteremtésére, a
versenykülönbségek felszámolására. Kínálati oldalon szabályozza a piac-
ra lépést az adott terület adottságai szerint, biztosítsa a hatékony műkö-
dés lehetőségét. Az árszabályozás segítse a keresletnövekedést, de ne
lehetetlenítse el a vállalkozásokat. A taxiállomások kijelölésével és hasz-
nálatának szabályozásával tegye lehetővé a szolgáltatáshoz való bizton-
ságos hozzáférést. … Ahhoz, hogy a taxiszolgáltatás piacán változás tör-
ténjen, a döntéshozók részéről szemléletváltás szükséges. A problémák
megoldása céljából egy sor jogszabályhoz hozzá kell nyúlni, ami nem kis
szakmai előkészítést, érdekegyeztetést, türelmet igényel.”

Se kamara, se érdekképviselet
1999-ben merült fel a kötelező kamarai tagság eltörlésének kérdése.
A taxisok már a tervezet időszakában eldöntötték, hogy amint megszű-
nik a kötelező tagság, már lépnek is ki a kamarából, hiszen az „úgysem
tesz semmit”. Igen ám, de hogyan tovább? Mit tehet az egyéni vállalko-
zó? Az érdekképviseletből már régen kilépett, mondván, hogy két hely-
re nem fizet. Hogyan tudja így esetleges kollektív érdekeit érvényesíte-
ni? Hiszen megannyi megoldatlan probléma tornyosul szakmánk felett!
(még ma is – teszem hozzá…) Ha nincs bázisunk, a hatalom nem tud
kivel tárgyalni – már ha egyáltalán hajlandó rá. Egy szakszervezet ezre-
ket, tízezreket tud mozgósítani, ha szükségét érzi. Nekünk nincs szak-
szervezetünk, mert vállalkozók vagyunk. Ám egyfajta szakmai összefo-
gásra szükségünk van, hogy azokat a központi kérdéseket, amelyben
egyetértünk, tolmácsolni tudjuk a hatalom irányába. 

Adatok 1999 áprilisából:
Taxitarifák: 88–140 Ft között
Minimálbér: 22.500 Ft
TB járulék teljes összege: 13.500 Ft
95-ös benzin literje: 169 Ft
Gázolaj literje: 151 Ft
Fővárosi taxiengedélyek száma: 7.200 db.

Erről írt a Taxisok Világa 2009 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 áprilisában

20 éve történt

Legutóbb beszámoltunk arról, hogy megnyílt Budapesten a leg-
újabb IBIS-hotel az egykori, legendás WIEN szálló helyén. 

Érdemes végig venni hol vannak Budapesten még IBIS-hotelek?
Nehezíti a kérdést, hogy négy (!) szálló nevében is szerepel a CITY
elnevezés.
Ibis Budapest Centrum IX. Ráday utca 6.
Ibis Budapest City VII. Akácfa utca 1–3. 
Ibis Styles Budapest Center VII. Rákóczi út 58.
Ibis Budapest Castle Hill I. Krisztina körút 41–43. 
Ibis Styles Budapest City IX. Soroksári út 12.
Ibis Budapest Heroes Square VI. Dózsa György út 106. 
Ibis Styles Budapest Citywest XI. Budaörsi út 88.
Ibis Budapest Citysouth IX. Ferde utca 1–3.
Ibis Styles Budapest Airport Nemzetközi repülőtér 

2. Terminál

A Krisztina körúti, jelenlegi Mercure Budapest Buda hotel várha-
tóan augusztusban fog megnyitni az új elnevezéssel.  

I. Kalevala park
Eddigi névtelen közterület az
Attila út, Krisztina körút és a
Szarvas tér által határolt
területen. 
XII. Fácános tér
Újonnan kialakított közterület
Zugligetben.
XII. Sándy Gyula köz
Csaba utca járműforgalom elől
elzárt területe.

XII. Regőcz István tér
A Kútvölgyi kápolna előtt
kialakított tér.
XVII. Hille Alfréd köz
A magyar katonai repülés mete-
orológia megteremtőjéről elne-
vezett közterület.
XVII. Helikopter köz
A Helikopter útból nyíló névte-
len közterület. 

Új utcanevek Budapesten 

Hol vannak Budapesten
IBIS-hotelek?
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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!

Taxis konferencia
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Taxis Szövetség-
gel közösen konferenciát rendezett taxiközlekedés és -szabályozás té-
mában. A felszólalások közül a Magyar Taxis Szövetség álláspontját
emeljük ki:
„A szakmai szervezetek huzamosabbb ideje egyetértenek abban, hogy
szükséges a taxis piac szabályozása és hatékony ellenőrzése. A szabá-
lyozás irányuljon a kereslet-kínálat egyensúlyának megteremtésére, a
versenykülönbségek felszámolására. Kínálati oldalon szabályozza a piac-
ra lépést az adott terület adottságai szerint, biztosítsa a hatékony műkö-
dés lehetőségét. Az árszabályozás segítse a keresletnövekedést, de ne
lehetetlenítse el a vállalkozásokat. A taxiállomások kijelölésével és hasz-
nálatának szabályozásával tegye lehetővé a szolgáltatáshoz való bizton-
ságos hozzáférést. … Ahhoz, hogy a taxiszolgáltatás piacán változás tör-
ténjen, a döntéshozók részéről szemléletváltás szükséges. A problémák
megoldása céljából egy sor jogszabályhoz hozzá kell nyúlni, ami nem kis
szakmai előkészítést, érdekegyeztetést, türelmet igényel.”

Se kamara, se érdekképviselet
1999-ben merült fel a kötelező kamarai tagság eltörlésének kérdése.
A taxisok már a tervezet időszakában eldöntötték, hogy amint megszű-
nik a kötelező tagság, már lépnek is ki a kamarából, hiszen az „úgysem
tesz semmit”. Igen ám, de hogyan tovább? Mit tehet az egyéni vállalko-
zó? Az érdekképviseletből már régen kilépett, mondván, hogy két hely-
re nem fizet. Hogyan tudja így esetleges kollektív érdekeit érvényesíte-
ni? Hiszen megannyi megoldatlan probléma tornyosul szakmánk felett!
(még ma is – teszem hozzá…) Ha nincs bázisunk, a hatalom nem tud
kivel tárgyalni – már ha egyáltalán hajlandó rá. Egy szakszervezet ezre-
ket, tízezreket tud mozgósítani, ha szükségét érzi. Nekünk nincs szak-
szervezetünk, mert vállalkozók vagyunk. Ám egyfajta szakmai összefo-
gásra szükségünk van, hogy azokat a központi kérdéseket, amelyben
egyetértünk, tolmácsolni tudjuk a hatalom irányába. 

Adatok 1999 áprilisából:
Taxitarifák: 88–140 Ft között
Minimálbér: 22.500 Ft
TB járulék teljes összege: 13.500 Ft
95-ös benzin literje: 169 Ft
Gázolaj literje: 151 Ft
Fővárosi taxiengedélyek száma: 7.200 db.

Erről írt a Taxisok Világa 2009 áprilisában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 áprilisában

20 éve történt

Legutóbb beszámoltunk arról, hogy megnyílt Budapesten a leg-
újabb IBIS-hotel az egykori, legendás WIEN szálló helyén. 

Érdemes végig venni hol vannak Budapesten még IBIS-hotelek?
Nehezíti a kérdést, hogy négy (!) szálló nevében is szerepel a CITY
elnevezés.
Ibis Budapest Centrum IX. Ráday utca 6.
Ibis Budapest City VII. Akácfa utca 1–3. 
Ibis Styles Budapest Center VII. Rákóczi út 58.
Ibis Budapest Castle Hill I. Krisztina körút 41–43. 
Ibis Styles Budapest City IX. Soroksári út 12.
Ibis Budapest Heroes Square VI. Dózsa György út 106. 
Ibis Styles Budapest Citywest XI. Budaörsi út 88.
Ibis Budapest Citysouth IX. Ferde utca 1–3.
Ibis Styles Budapest Airport Nemzetközi repülőtér 

2. Terminál

A Krisztina körúti, jelenlegi Mercure Budapest Buda hotel várha-
tóan augusztusban fog megnyitni az új elnevezéssel.  

I. Kalevala park
Eddigi névtelen közterület az
Attila út, Krisztina körút és a
Szarvas tér által határolt
területen. 
XII. Fácános tér
Újonnan kialakított közterület
Zugligetben.
XII. Sándy Gyula köz
Csaba utca járműforgalom elől
elzárt területe.

XII. Regőcz István tér
A Kútvölgyi kápolna előtt
kialakított tér.
XVII. Hille Alfréd köz
A magyar katonai repülés mete-
orológia megteremtőjéről elne-
vezett közterület.
XVII. Helikopter köz
A Helikopter útból nyíló névte-
len közterület. 

Új utcanevek Budapesten 

Hol vannak Budapesten
IBIS-hotelek?
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Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszervezõk
válaszolnak“ címû rovatunkat az inter-
neten olvashatják.

Mercedes autógyár ide, Porsche oda, a
városatyák döntöttek: április elsejével
kitiltották az Euro 4-es vagy annál rosz-
szabb besorolású dízeleket Stuttgart-
ból. Ne legyen senkinek kétsége, ez
csak a kezdet, lassan a korszerűbb, fi-
atalabb járművek jönnek sorra. 

A német város „zöld zónájában” tilos az
Euro 4-es, vagy annál rosszabb besorolású
dízelüzemű autók használata, és ez alól a
stuttgarti lakcím sem mentesít, tehát a helyi
lakókra is vonatkozik a tiltás. Igaz, nekik van
egy kiskapu, külön igényelve kaphatnak
mentességet, ahogy a fuvarozók is, de úgy
tűnik, ez az első komoly, nagy területre kiter-
jedő tiltás Németországban.

A szabályozást, illetve büntetést az eddig
kiépített infrastruktúrát használva valósítják
meg, vagyis a közlekedésfigyelő, sebesség-
mérő kamerák, illetve a parkolóőrök segítsé-
gével azonosítják a tilosban járókat. A bün-
tetésről is van már némi információ, 80
euróba kerül dízellel zöld zónába hajtani,

ami az adminisztrációs költségek miatt 100
euróra duzzad.

A többi német nagyváros – mint Frank-
furt, Berlin vagy Hamburg – ahol szó volt a
dízeltilalomról, még nem döntött a szabályo-
zás szigorúságáról és pontosságáról, több
nagyváros pedig 2025-öt jelölte meg céldá-
tumként.

Németországban a károsanyag-kibocsá-
tás elleni küzdelem oly mértékű, hogy a kör-
nyezetvédők erős nyomást gyakorolnak a
szaktárcákra, amelyek hosszú ideje komoly
tárgyalásokat folytatnak a szakértőkkel a le-
hetséges megoldásokról. Ezek közé soro-
landó az is, miszerint az autópályákon meg-
szüntetik a sebességkorlátozás nélküli hala-
dás lehetőségét és limitálják a maximális
tempót. Ez ellen a legnagyobb a közlekedők
felháborodása, de mint a témában illetéke-
sek elmondták, olyan intézkedéscsomag-
ban gondolkodnak, amelynek csak elenyé-
sző része a sebességkorlátozás.  Sovány vi-
gasz ez a legális száguldás szerelmeseinek.

k.z.t.

Áprilistól kitiltották a városból a korosabb járműveket 

Dízelfronton Stuttgart elesett

Miért feszültek a fővárosi kollégák?
Négy évtizeddel ezelőtt 6–3–1 volt a tarifa.
vagyis hat forinttal indult a „vekker”, három
forint volt a kilométerdíj, és 1 forintot kér-
tünk percenként a várakozásért.

Most minden a százszorosára emelke-
dett a tarifával kapcsolatban! Hétszáz az
alapdíj, 300 forint a kilométerdíj és 75 fo-
rint a várakozás.

De az élet minden területén százszoros
(!) a drágulás. Az akkori 4 forint 50 filléres
korsó sör most 450 forint, a literes tej 3 fo-
rint helyett 300, a napilap 1 forint 80 fillér
helyett 180 forint. Ugyanezt kellene látnunk
a bevételnél is! Én négy évtizeddel ezelőtt
kezdtem taxizni, akkor 18.500 forint volt a
bevételi terv. Halkan jegyzem meg, mellette
maradt még a zsebben is, amikor leadtam
a bevételt a taxis cégnél… 

Ez azt jelenti, hogy ma egy taxisnak ha-
vonta 1 millió 850 ezer bevételt kellene ki-
termelni. Ám a jelentős többség nemhogy
ennyit, de még a felét sem tudja megcsi-
nálni!

Miért? Mert kevesebb az utas! Nézzük a
béreket. Akkor egy átlag kezdő fizetés
1800 forint volt, az idősebb, jól termelő
szakmunkások fizetése 3000 forint volt.
Ezt gyakorlatilag haza is vitték, levonás
egyedül a nyugdíjjárulék volt. Ma ez azt je-
lentené, hogy egy kezdő fiatal nettója
180.000, az idősebbeknek meg 300.000
forint lenne. Ám azért lássuk be, a több-
ségnek ez nincs meg.…

Ezért a magyar emberek kevesebb alka-
lommal ülnek taxiba. A taxisok utolsó
mentsvára a turizmus, a külföldi utasok.
Ezért nem halunk éhen. 

De sokkal rosszabbul megy a bolt, mint
négy évtizede. És nagyon megváltozott a

légkör. Akkoriban az „Integetőnél” vagy a
„Salakon” taxis csoportok voltak, akik be-
szélgettek, viccelődtek, tréfálkoztak. Ma
mindenki ideges, feszült. Ellenségként néz
a kollégára, mert az talán elviszi a fuvart
előle. Egy magyar taxis döbbenettel nézi a
török taxisokat, akik a taxiállomás melletti
parkban ücsörögnek és beszélgetnek a pa-
don. Jön az utas, tudják ki az első, és az vi-
szi. Ha végzett, visszajön és tovább beszél-
getnek.  Szerintem egyetlen lehetőség van:
be kell fejezni a budapesti taxizásban a
rendszerváltást. Egységes tarifa, egységes
megjelenés, egységes színvonal. Ezt kap-
tuk hat évvel ezelőtt. Napjainkban már csak
a nem idevalókat kell(lene) kiszorítani!

Össze kell(ene) fogni az illetékeseknek
– ahogy az a legutóbbi taxis-kerekasztal
konferencián is elhangzott – és meg
kell(ene) tisztítani a taxipiacot az „idege-
nektől”! Nem kell hosszadalmasan kom-
mentálni, mit is lát először a budapesti ta-
xis szakmából az utas a Keleti, a Nyugati
pályaudvarnál, az Operánál, a Hősök terén,
vagy a Fővám téren, a Bulinegyedről nem
is érdemes szólni. Vannak, akiknek egyálta-
lán nincs taxiengedélye, sok esetben még
érvényes jogosítványa sem. Nagy számban
vannak, akik „csak” a fővárosi engedélyt
nem váltják ki, és úgy dolgoznak. Ezektől
az ügyeskedőktől meg kell(ene) tisztítani a
fővárost.

Így akik maradnak, nyugodtabban tudná-
nak dolgozni, és a taxit igénybe vevő uta-
sok, belföldiek, külföldiek egyaránt tisztes-
séges kiszolgálással, korrekt árakkal talál-
koznának. És nem utolsósorban nem lenne
ennyi feszült, ideges taxis sem Budapes-
ten. Tóth Tibor

Légitársaságok 
– Terminálok

Az utazási szezon kezdetével újabb és újabb légi-
társaságok repülőgépei szállnak le a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtérre, ezekről majd folyamato-
san beszámolunk.  A listában az indulási terminá-
lok szerepelnek, az érkezési terminálok ezektől el-
térhetnek. A kisgépek, a magángépek és eseten-
ként a külön gépek az 1- es terminálról indulnak. 
Ne lepődjünk meg, ha az utas nem a 2-es termált
adja meg úti célul. 

Aer Lingus                            B terminál
Aeroflot                                 A terminál
Air Algerie                            B terminál
Air Baltic                              A terminál  
Air Canada                           B terminál 
Air China                              B terminál
Air France                             A terminál 
Alitalia                                   A terminál
AlMasria Universal Airlin   B terminál
Arkia                                      B  terminál 
Austrian Airlines                  A terminál 
Belavia                                    B terminál 
Blue Bird Airways                B terminál
British Airways                     B terminál 
Brussels Airlines                   A terminál 
Bulgarian Air Charter         B terminál   
Czech Airlines                      A terminál 
EasyJet Switzerland B terminál 
EasyJet  Europe                   B terminál 
Egyptair                                B terminál
EL– AL                                 B terminál 
ENTER AIR                         A terminál
Emirates                                B terminál 
Eurowings                            A terminál 
Finnair                                  B terminál 
Flyegypt                                B terminál
Iberia                                     B terminál
Jet2.com                                B terminál 
KLM                                      A terminál 
Lauda Motion                       B terminál 
LOT                                       A terminál
Lufthansa                              A terminál 
Norwegian                             B terminál 
Pegasus                                  A terminál 
Qatar Airways                       B terminál 
Ryanair                   B terminál 
Sundair                                  B terminál 
SWISS                                   A terminál 
TAP Portugal                        A terminál 
TAROM                                 A terminál 
Transavia France                  B terminál
Turkish Airlines                    A terminál 
Ukraine International Air   A terminál 
Vueling                                  A terminál
Wizz Air                                 B terminál
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Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszervezõk
válaszolnak“ címû rovatunkat az inter-
neten olvashatják.

Mercedes autógyár ide, Porsche oda, a
városatyák döntöttek: április elsejével
kitiltották az Euro 4-es vagy annál rosz-
szabb besorolású dízeleket Stuttgart-
ból. Ne legyen senkinek kétsége, ez
csak a kezdet, lassan a korszerűbb, fi-
atalabb járművek jönnek sorra. 

A német város „zöld zónájában” tilos az
Euro 4-es, vagy annál rosszabb besorolású
dízelüzemű autók használata, és ez alól a
stuttgarti lakcím sem mentesít, tehát a helyi
lakókra is vonatkozik a tiltás. Igaz, nekik van
egy kiskapu, külön igényelve kaphatnak
mentességet, ahogy a fuvarozók is, de úgy
tűnik, ez az első komoly, nagy területre kiter-
jedő tiltás Németországban.

A szabályozást, illetve büntetést az eddig
kiépített infrastruktúrát használva valósítják
meg, vagyis a közlekedésfigyelő, sebesség-
mérő kamerák, illetve a parkolóőrök segítsé-
gével azonosítják a tilosban járókat. A bün-
tetésről is van már némi információ, 80
euróba kerül dízellel zöld zónába hajtani,

ami az adminisztrációs költségek miatt 100
euróra duzzad.

A többi német nagyváros – mint Frank-
furt, Berlin vagy Hamburg – ahol szó volt a
dízeltilalomról, még nem döntött a szabályo-
zás szigorúságáról és pontosságáról, több
nagyváros pedig 2025-öt jelölte meg céldá-
tumként.

Németországban a károsanyag-kibocsá-
tás elleni küzdelem oly mértékű, hogy a kör-
nyezetvédők erős nyomást gyakorolnak a
szaktárcákra, amelyek hosszú ideje komoly
tárgyalásokat folytatnak a szakértőkkel a le-
hetséges megoldásokról. Ezek közé soro-
landó az is, miszerint az autópályákon meg-
szüntetik a sebességkorlátozás nélküli hala-
dás lehetőségét és limitálják a maximális
tempót. Ez ellen a legnagyobb a közlekedők
felháborodása, de mint a témában illetéke-
sek elmondták, olyan intézkedéscsomag-
ban gondolkodnak, amelynek csak elenyé-
sző része a sebességkorlátozás.  Sovány vi-
gasz ez a legális száguldás szerelmeseinek.

k.z.t.

Áprilistól kitiltották a városból a korosabb járműveket 

Dízelfronton Stuttgart elesett

Miért feszültek a fővárosi kollégák?
Négy évtizeddel ezelőtt 6–3–1 volt a tarifa.
vagyis hat forinttal indult a „vekker”, három
forint volt a kilométerdíj, és 1 forintot kér-
tünk percenként a várakozásért.

Most minden a százszorosára emelke-
dett a tarifával kapcsolatban! Hétszáz az
alapdíj, 300 forint a kilométerdíj és 75 fo-
rint a várakozás.

De az élet minden területén százszoros
(!) a drágulás. Az akkori 4 forint 50 filléres
korsó sör most 450 forint, a literes tej 3 fo-
rint helyett 300, a napilap 1 forint 80 fillér
helyett 180 forint. Ugyanezt kellene látnunk
a bevételnél is! Én négy évtizeddel ezelőtt
kezdtem taxizni, akkor 18.500 forint volt a
bevételi terv. Halkan jegyzem meg, mellette
maradt még a zsebben is, amikor leadtam
a bevételt a taxis cégnél… 

Ez azt jelenti, hogy ma egy taxisnak ha-
vonta 1 millió 850 ezer bevételt kellene ki-
termelni. Ám a jelentős többség nemhogy
ennyit, de még a felét sem tudja megcsi-
nálni!

Miért? Mert kevesebb az utas! Nézzük a
béreket. Akkor egy átlag kezdő fizetés
1800 forint volt, az idősebb, jól termelő
szakmunkások fizetése 3000 forint volt.
Ezt gyakorlatilag haza is vitték, levonás
egyedül a nyugdíjjárulék volt. Ma ez azt je-
lentené, hogy egy kezdő fiatal nettója
180.000, az idősebbeknek meg 300.000
forint lenne. Ám azért lássuk be, a több-
ségnek ez nincs meg.…

Ezért a magyar emberek kevesebb alka-
lommal ülnek taxiba. A taxisok utolsó
mentsvára a turizmus, a külföldi utasok.
Ezért nem halunk éhen. 

De sokkal rosszabbul megy a bolt, mint
négy évtizede. És nagyon megváltozott a

légkör. Akkoriban az „Integetőnél” vagy a
„Salakon” taxis csoportok voltak, akik be-
szélgettek, viccelődtek, tréfálkoztak. Ma
mindenki ideges, feszült. Ellenségként néz
a kollégára, mert az talán elviszi a fuvart
előle. Egy magyar taxis döbbenettel nézi a
török taxisokat, akik a taxiállomás melletti
parkban ücsörögnek és beszélgetnek a pa-
don. Jön az utas, tudják ki az első, és az vi-
szi. Ha végzett, visszajön és tovább beszél-
getnek.  Szerintem egyetlen lehetőség van:
be kell fejezni a budapesti taxizásban a
rendszerváltást. Egységes tarifa, egységes
megjelenés, egységes színvonal. Ezt kap-
tuk hat évvel ezelőtt. Napjainkban már csak
a nem idevalókat kell(lene) kiszorítani!

Össze kell(ene) fogni az illetékeseknek
– ahogy az a legutóbbi taxis-kerekasztal
konferencián is elhangzott – és meg
kell(ene) tisztítani a taxipiacot az „idege-
nektől”! Nem kell hosszadalmasan kom-
mentálni, mit is lát először a budapesti ta-
xis szakmából az utas a Keleti, a Nyugati
pályaudvarnál, az Operánál, a Hősök terén,
vagy a Fővám téren, a Bulinegyedről nem
is érdemes szólni. Vannak, akiknek egyálta-
lán nincs taxiengedélye, sok esetben még
érvényes jogosítványa sem. Nagy számban
vannak, akik „csak” a fővárosi engedélyt
nem váltják ki, és úgy dolgoznak. Ezektől
az ügyeskedőktől meg kell(ene) tisztítani a
fővárost.

Így akik maradnak, nyugodtabban tudná-
nak dolgozni, és a taxit igénybe vevő uta-
sok, belföldiek, külföldiek egyaránt tisztes-
séges kiszolgálással, korrekt árakkal talál-
koznának. És nem utolsósorban nem lenne
ennyi feszült, ideges taxis sem Budapes-
ten. Tóth Tibor

Légitársaságok 
– Terminálok

Az utazási szezon kezdetével újabb és újabb légi-
társaságok repülőgépei szállnak le a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtérre, ezekről majd folyamato-
san beszámolunk.  A listában az indulási terminá-
lok szerepelnek, az érkezési terminálok ezektől el-
térhetnek. A kisgépek, a magángépek és eseten-
ként a külön gépek az 1- es terminálról indulnak. 
Ne lepődjünk meg, ha az utas nem a 2-es termált
adja meg úti célul. 

Aer Lingus                            B terminál
Aeroflot                                 A terminál
Air Algerie                            B terminál
Air Baltic                              A terminál  
Air Canada                           B terminál 
Air China                              B terminál
Air France                             A terminál 
Alitalia                                   A terminál
AlMasria Universal Airlin   B terminál
Arkia                                      B  terminál 
Austrian Airlines                  A terminál 
Belavia                                    B terminál 
Blue Bird Airways                B terminál
British Airways                     B terminál 
Brussels Airlines                   A terminál 
Bulgarian Air Charter         B terminál   
Czech Airlines                      A terminál 
EasyJet Switzerland B terminál 
EasyJet  Europe                   B terminál 
Egyptair                                B terminál
EL– AL                                 B terminál 
ENTER AIR                         A terminál
Emirates                                B terminál 
Eurowings                            A terminál 
Finnair                                  B terminál 
Flyegypt                                B terminál
Iberia                                     B terminál
Jet2.com                                B terminál 
KLM                                      A terminál 
Lauda Motion                       B terminál 
LOT                                       A terminál
Lufthansa                              A terminál 
Norwegian                             B terminál 
Pegasus                                  A terminál 
Qatar Airways                       B terminál 
Ryanair                   B terminál 
Sundair                                  B terminál 
SWISS                                   A terminál 
TAP Portugal                        A terminál 
TAROM                                 A terminál 
Transavia France                  B terminál
Turkish Airlines                    A terminál 
Ukraine International Air   A terminál 
Vueling                                  A terminál
Wizz Air                                 B terminál
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A HUNGARORING 
CLASSIC HIVATALOS 
SZÁLLÍTÓPARTNERE 

A FŐTAXI

Tulajdonképpen, nem is a kereszteződésben van a probléma, hanem utána, a Váci úton
a befelé vezető szakaszon. Három sáv megy befelé, kettő egyenesen, egy sáv balra for-
dul a bevásárlóközpont, az autóbusz-végállomás felé. De olyan az útvonal vonalvezetése,
hogy a balra kanyarodó sávból nemcsak balra lehet fordulni, hanem egyenesen is
tovább lehet haladni, a centrum felé. 

Gond akkor van, amikor a balra forduló sávból mégiscsak egyenesen megy tovább a
jármű, ugyanakkor az egyenesen haladó sávból a jármű ugyanebbe a sávba akar sorolni.
Az eredetileg balra forduló, de egyenesen haladó jármű hirtelen fékez, hogy elkerülje a
hirtelen sávváltás miatti balesetet. Gyakran előfordul, hogy a hirtelen fékező járműbe

belecsapódik a mögötte hal-
adó, hiszen ő is azért menne
a balra kanyarodó sávból
egyenesen, mert siet!
Sietne… 

Mit tehetünk a balesetek
elkerülése érdekében? A
balra kanyarodó sávból ne
menjünk egyenesen tovább,
hiába engedi a jelenlegi
forgalmi rend. Ha az egye-
nesen haladó sávból balra
akarunk átsorolni a másik
sávba, figyeljünk arra,
hogy nincs-e olyan jármű,
amelyik a balra kanyarodó
sávból „ezerrel” megy
egyenesen tovább.

Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 24. rész:

II VV ..   kk ee rr üü ll ee tt ,,   VV áá cc ii   úú tt –– ÁÁ rr pp áá dd   úú tt   ss aa rr oo kk

Gond csak akkor van, ha az egyene-
sen továbbhaladó hirtelen fékez

Elméletileg a buszközle-
kedés miatt lehet egyene-
sen továbbhaladni

Azonban a gyakorlatban a sietős autósok
is igénybe veszik ezt a lehetőséget
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1. Egy úttorkolattal szemben van egy ka-
pukijáró. Az úttorkolatról érkező jármű
balra fordul, ugyanakkor a kapukijárón
kihaladó jármű jobbra kis ívben fordul
ugyanoda. Kinek van elsőbbsége?
a) A kapukijárón kihajtónak, mert a jobbra kis
ívben kanyarodó elsőbbséget élvez a balra
nagy ívben kanyarodóval szemben.
b) Az úttorkolatból balra kanyarodónak, mert a
forgalomban lévő jármű elsőbbséget élvez a
forgalomba bekapcsolódó járművel szemben.
c) Az elsőbbséget a kölcsönös udvariasság
dönti el. Lámpafelelős

2. Mit jelez a tábla-
kombináció?
a) A megjelölt időszak-
ban a járművek legfel-
jebb egy órát, és csak
ellenőrző tárcsa hasz-
nálatával várakozhat-
nak.
b) A megjelölt időszak-
ban a járművek csak
jegykiadó automata mű-

ködtetésével várakozhatnak.
c) A megjelölt időszakban a jármű vezetője
legfeljebb egy óra időtartamig a jegykiadó au-
tomata működtetése nélkül is várakozhat.

3. Mikor előzhet be nem látható útkanya-
rulatban, illetve bukkanóban?
a) Csak akkor, ha az útburkolatra záróvonal
van felfestve, és az előzés annak érintése nél-
kül végrehajtható. 
b) Csak akkor, ha az úttesten egyirányú forga-
lom van.
c) Ha az útburkolatra záróvonal van felfestve.
és az előzés annak érintése nélkül végrehajt-
ható vagy az úttesten egyirányú forgalom van.

4. Mit jelez a tábla-
kombináció?
a) Az úton olyan vasúti
átjáró van, amelynél a
biztosító berendezés
meghibásodott. 
b) Az úton jelzőőrrel
biztosított vasúti átjáró
van. 
c) A vasúti átjáró előtt
meg kell állni, és azon

áthaladni csak akkor szabad, ha a vezető meg-
győződött arról, hogy vasúti jármű nem közele-
dik. 

5. Merre, illetve hol kell tá-
voznia az ilyen táblakombi-
nációval megjelölt útsza-
kaszról?
a) A legközelebb lévő útke-
reszteződésnél. 

b) Ugyanazon az úton, ahol eljutott az úti céljá-
hoz, de most az ellenkező irányban.
c) Erre vonatkozóan nincs kötelező előírás.

6. Kell-e irányjelzővel jeleznie a manő-
vert befejező visszatérését, ha az Ön
előtt lévő akadályt csak a menetirány
szerinti bal oldal igénybevételével tudja
kikerülni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha van szembejövő jármű és
számára többlettájékoztatást célszerű ad-
nia.
c) Nem.

7. Mi a teendője, ha taxijával egy olyan
gyalogos átkelőhely felé közeledik, ahol
a járda szélén egy gyalogos áll?
a) Olyan sebességgel közelíti meg a zebrát,
hogy szükség szerint eleget tehessen elsőbb-
ségadási kötelezettségének.
b) Olyan – nem mérsékelt – sebességgel kö-
zelíti meg a zebrát, hogy ne ébresszen hamis
biztonságérzetet a gyalogosban. 
c) Haladéktalanul megállítja taxiját, és kéz-
vagy hangjelzéssel átcsalogatja maga előtt a
gyalogost.

8. A „zavarás”, „akadályozás” és a „ve-
szélyeztetés”  fogalomkörbe tartozó cse-
lekedetek közül melyiket tiltja a KRESZ
minden forgalmi helyzetben?
a) A zavarást. 
b) Az akadályozást. 
c) A veszélyeztetést.

9. Fokozhatja-e járműve sebességét a
forgalomirányító fényjelző készülék sár-
ga jelzéshez érkező gépjárművezető?

a) Legfeljebb akkor, ha egyébként csak inten-
zív (hirtelen) fékezéssel tudna az útkeresztező-
dés előtt megállítani. 
b) Legfeljebb akkor, ha a jelzést féktávolságon
belül kapja, és nem lépi túl az adott helyen
megengedett sebességhatárt. 
c) Nem. 

10. Megállhat-e utasfelvé-
tel céljából taxijával az au-
tóbusz forgalmi sávban?
a) Igen. 
b) Legfeljebb 22 és 06 óra
közti időszakban. 
c) Nem. 

11. Köteles-e a taxis gondoskodni arról,
hogy autója hátsó ülésén helyet foglaló
utasa a biztonsági öv becsatolásával rög-
zítse magát?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen.
c) Nem.

12. Mit köteles a taxis – az alábbiak közül
– naponta az első elindulás előtt ellen-
őrizni?
a) Légnyomásmérővel a gumiabroncsok nyo-
mását.
b) A személyi okmányainak az érvényességét.
c) A hatósági jelzések (rendszámtáblák) meg-
létét, állapotát.

13. Ön Bergengócia államfőjét és felesé-
gét viszi az operába. Figyelemmel a pro-
tokolláris szempontokra, gépkocsija me-
lyik ülésébe ülteti előkelő utasait?
a) A jobb ol-
dali első
ülésre ülteti
az államfő fe-
leségét, mö-
götte kap he-
lyet az állam-
fő.
b) A jobb ol-
dali hátsó ülésre ülteti az államfőt, mellette
kap helyet a felesége.
c) A jobb hátsó ülésre ülteti az államfőt, a jobb
első ülésre feleségét.

14. Autójának melyik ülését foglalja el
barátja (kollégája, szomszédja, főnöke
stb.), ha őt magánemberként hazaszállít-
ja?

a) A jobb el-
ső ülést.
b) A jobb
hátsó ülést.
c) A bal
hátsó ülést.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 36. oldalon találhatók.
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Ismét ragyogó a tavasz, és itt a Húsvét újra,
a sonka- és tojásfőzések ideje. Megvannak a
családi hagyományok, hol, mit, hogyan készí-
tenek, s hogy tálalnak.

Az évek alatt sokféle receptet írtam e téma-

körben, most csak néhány hidegtálat mutat-
nék, kedvcsinálónak. Mégpedig azért, mert
egyéb finomság jutott eszembe, nem is egy,
ami hamar és könnyen elkészíthető és nép-
szerű.

Az egyik a lángos, amiért általában sorba
állunk a strandon, de ez otthon gyorsan meg-

van. Fél kiló lisztből készítjük, és mintegy
három deci tejjel. Másfél deci
langyos tejbe dobunk egy te-
áskanál cukrot, és kb. 2 de-
ka élesztőt, és „felfuttatjuk”.
Ezt hozzáadjuk a liszthez,
kezdjük eldolgozni, majd a
többi tejet is belekeverjük,
amíg a masszánk jól ösz-
szeáll, de nem lesz kemény.
Hagyjuk letakarva pihenni,
akár egy órát is. Majd kezd-
jük kiszaggatni, nyújtani, s

forró olajban egyen-
ként, egy-két perc
alatt kisütjük őket.
Bármit rakhatunk rá.
Jómagam most a tava-
szi szezonban a fok-
hagymán kívül sajtot,
tejfölt és aprított med-
vehagymát szórtam
reá. Az íze pont, mint a
strandi lángosé. Ebből
a menynyiségből 10 da-
rab lángos jön ki.

Következő csemegénk egy desszert: a sült
banán. Ez is gyors, és finom lesz. A banánt
nagyobb karikákra vágjuk, belemártjuk sű-
rűbb palacsintatésztába és forró olajban egy-
két perc alatt megsütjük, lecsepegtetjük. Íz-
lés szerint kínáljuk, itt eper- és csokiöntetet
alkalmaztam, s némi tejszínhabot.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22

Sült banán

A tojás Húsvétkor nélkülözhetetlen kellék

Ki mit szeret, azt veszi

A lángos elkészítése nem túl bonyolult
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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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. Egy úttorkolattal szemben van egy ka-
pukijáró. Az úttorkolatról érkező jármű
balra fordul, ugyanakkor a kapukijárón
kihaladó jármű jobbra kis ívben fordul
ugyanoda. Kinek van elsőbbsége?
a) A kapukijárón kihajtónak, mert a jobbra kis
ívben kanyarodó elsőbbséget élvez a balra
nagy ívben kanyarodóval szemben.
b) Az úttorkolatból balra kanyarodónak, mert a
forgalomban lévő jármű elsőbbséget élvez a
forgalomba bekapcsolódó járművel szemben.
c) Az elsőbbséget a kölcsönös udvariasság
dönti el. Lámpafelelős

2. Mit jelez a tábla-
kombináció?
a) A megjelölt időszak-
ban a járművek legfel-
jebb egy órát, és csak
ellenőrző tárcsa hasz-
nálatával várakozhat-
nak.
b) A megjelölt időszak-
ban a járművek csak
jegykiadó automata mű-

ködtetésével várakozhatnak.
c) A megjelölt időszakban a jármű vezetője
legfeljebb egy óra időtartamig a jegykiadó au-
tomata működtetése nélkül is várakozhat.

3. Mikor előzhet be nem látható útkanya-
rulatban, illetve bukkanóban?
a) Csak akkor, ha az útburkolatra záróvonal
van felfestve, és az előzés annak érintése nél-
kül végrehajtható. 
b) Csak akkor, ha az úttesten egyirányú forga-
lom van.
c) Ha az útburkolatra záróvonal van felfestve.
és az előzés annak érintése nélkül végrehajt-
ható vagy az úttesten egyirányú forgalom van.

4. Mit jelez a tábla-
kombináció?
a) Az úton olyan vasúti
átjáró van, amelynél a
biztosító berendezés
meghibásodott. 
b) Az úton jelzőőrrel
biztosított vasúti átjáró
van. 
c) A vasúti átjáró előtt
meg kell állni, és azon

áthaladni csak akkor szabad, ha a vezető meg-
győződött arról, hogy vasúti jármű nem közele-
dik. 

5. Merre, illetve hol kell tá-
voznia az ilyen táblakombi-
nációval megjelölt útsza-
kaszról?
a) A legközelebb lévő útke-
reszteződésnél. 

b) Ugyanazon az úton, ahol eljutott az úti céljá-
hoz, de most az ellenkező irányban.
c) Erre vonatkozóan nincs kötelező előírás.

6. Kell-e irányjelzővel jeleznie a manő-
vert befejező visszatérését, ha az Ön
előtt lévő akadályt csak a menetirány
szerinti bal oldal igénybevételével tudja
kikerülni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha van szembejövő jármű és
számára többlettájékoztatást célszerű ad-
nia.
c) Nem.

7. Mi a teendője, ha taxijával egy olyan
gyalogos átkelőhely felé közeledik, ahol
a járda szélén egy gyalogos áll?
a) Olyan sebességgel közelíti meg a zebrát,
hogy szükség szerint eleget tehessen elsőbb-
ségadási kötelezettségének.
b) Olyan – nem mérsékelt – sebességgel kö-
zelíti meg a zebrát, hogy ne ébresszen hamis
biztonságérzetet a gyalogosban. 
c) Haladéktalanul megállítja taxiját, és kéz-
vagy hangjelzéssel átcsalogatja maga előtt a
gyalogost.

8. A „zavarás”, „akadályozás” és a „ve-
szélyeztetés”  fogalomkörbe tartozó cse-
lekedetek közül melyiket tiltja a KRESZ
minden forgalmi helyzetben?
a) A zavarást. 
b) Az akadályozást. 
c) A veszélyeztetést.

9. Fokozhatja-e járműve sebességét a
forgalomirányító fényjelző készülék sár-
ga jelzéshez érkező gépjárművezető?

a) Legfeljebb akkor, ha egyébként csak inten-
zív (hirtelen) fékezéssel tudna az útkeresztező-
dés előtt megállítani. 
b) Legfeljebb akkor, ha a jelzést féktávolságon
belül kapja, és nem lépi túl az adott helyen
megengedett sebességhatárt. 
c) Nem. 

10. Megállhat-e utasfelvé-
tel céljából taxijával az au-
tóbusz forgalmi sávban?
a) Igen. 
b) Legfeljebb 22 és 06 óra
közti időszakban. 
c) Nem. 

11. Köteles-e a taxis gondoskodni arról,
hogy autója hátsó ülésén helyet foglaló
utasa a biztonsági öv becsatolásával rög-
zítse magát?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen.
c) Nem.

12. Mit köteles a taxis – az alábbiak közül
– naponta az első elindulás előtt ellen-
őrizni?
a) Légnyomásmérővel a gumiabroncsok nyo-
mását.
b) A személyi okmányainak az érvényességét.
c) A hatósági jelzések (rendszámtáblák) meg-
létét, állapotát.

13. Ön Bergengócia államfőjét és felesé-
gét viszi az operába. Figyelemmel a pro-
tokolláris szempontokra, gépkocsija me-
lyik ülésébe ülteti előkelő utasait?
a) A jobb ol-
dali első
ülésre ülteti
az államfő fe-
leségét, mö-
götte kap he-
lyet az állam-
fő.
b) A jobb ol-
dali hátsó ülésre ülteti az államfőt, mellette
kap helyet a felesége.
c) A jobb hátsó ülésre ülteti az államfőt, a jobb
első ülésre feleségét.

14. Autójának melyik ülését foglalja el
barátja (kollégája, szomszédja, főnöke
stb.), ha őt magánemberként hazaszállít-
ja?

a) A jobb el-
ső ülést.
b) A jobb
hátsó ülést.
c) A bal
hátsó ülést.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 36. oldalon találhatók.
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Ismét ragyogó a tavasz, és itt a Húsvét újra,
a sonka- és tojásfőzések ideje. Megvannak a
családi hagyományok, hol, mit, hogyan készí-
tenek, s hogy tálalnak.

Az évek alatt sokféle receptet írtam e téma-

körben, most csak néhány hidegtálat mutat-
nék, kedvcsinálónak. Mégpedig azért, mert
egyéb finomság jutott eszembe, nem is egy,
ami hamar és könnyen elkészíthető és nép-
szerű.

Az egyik a lángos, amiért általában sorba
állunk a strandon, de ez otthon gyorsan meg-

van. Fél kiló lisztből készítjük, és mintegy
három deci tejjel. Másfél deci
langyos tejbe dobunk egy te-
áskanál cukrot, és kb. 2 de-
ka élesztőt, és „felfuttatjuk”.
Ezt hozzáadjuk a liszthez,
kezdjük eldolgozni, majd a
többi tejet is belekeverjük,
amíg a masszánk jól ösz-
szeáll, de nem lesz kemény.
Hagyjuk letakarva pihenni,
akár egy órát is. Majd kezd-
jük kiszaggatni, nyújtani, s

forró olajban egyen-
ként, egy-két perc
alatt kisütjük őket.
Bármit rakhatunk rá.
Jómagam most a tava-
szi szezonban a fok-
hagymán kívül sajtot,
tejfölt és aprított med-
vehagymát szórtam
reá. Az íze pont, mint a
strandi lángosé. Ebből
a menynyiségből 10 da-
rab lángos jön ki.

Következő csemegénk egy desszert: a sült
banán. Ez is gyors, és finom lesz. A banánt
nagyobb karikákra vágjuk, belemártjuk sű-
rűbb palacsintatésztába és forró olajban egy-
két perc alatt megsütjük, lecsepegtetjük. Íz-
lés szerint kínáljuk, itt eper- és csokiöntetet
alkalmaztam, s némi tejszínhabot.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22

Sült banán

A tojás Húsvétkor nélkülözhetetlen kellék

Ki mit szeret, azt veszi

A lángos elkészítése nem túl bonyolult
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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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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A felsőkategóriás SUV-modell tavaly ősszel
mutatkozott be Ingolstadtban, és már Magya-
rországon is elérhető. Valószínűleg nem lesz
a tömegek autója, hiszen 28 millió körül indul
az „alapár”, és egy-egy jó felszerelt modellért
a 40 milliót is elkérik a kereskedők. Ugyanak-
kor az e-tron minden tekintetben a jövőt vetíti
elénk. Az autóban megjelenő innováció egy
idő után valószínűleg a „kistestvérek” kínálatá-
ban is elérhetővé válik majd. Elég például az
EU, az autók biztonsági rendszereire vonatko-
zó tervezetét megnézni. Abban olyan igények
merülnek fel, amelyek korábban csak a felső-
kategóriás járművekben voltak elérhetők. Min-
denesetre az biztos, hogy egyre nehezebb né-

hány óra

alatt elsajátítani mindazt, amit a modern autók kínálnak ve-
zetőiknek. Aki viszont kiismeri például az AUDI e-tron
nyújtotta lehetőségeket, elképedve veszi majd birtokba jár-
művét, amit szinte csak kormányoznia kell, de még ezt is
segíti a számítógép, melynek munkáját radarszenzorok, hat
kamera, tizenkét ultrahangos érzékelő és lézerszkenner
könnyíti.

Az AUDI e-tron két elektromos motorja együttesen akár
300 kW rendszerteljesítményt kínál, és az elektromos
összkerékhajtással mindenfajta úton és terepen optimális
menettulajdonságokat biztosít. Az AUDI e-tron WLTP-
méréssel igazolt hatótávolsága akár a 400 km-t is elérheti,
de 300 kilométert még az intenzív, egyáltalán nem ta-

karékos üzemmódban is képes teljesíteni.
Az autó 4901 mm hosszú, 1935 mm széles és 1616 mm magas.
A 2928 mm-es tengelytáv a belső térkínálatot és kényelmet a
négykarikás márka modelljeire jellemzően bőséges és színvona-
las módon biztosítja. Csomagtartója 660 literes, ami a hosszú
távú utazásokhoz szükséges csomagoknak is elegendő helyet
biztosít. 

Két aszinkronmotorja akár 660 newtonméter rendszer-forgató-
nyomatékkal gyorsíthatja a nagyméretű SUV-modellt, amely álló
helyzetből – sportkocsikat megszégyenítő módon – 6 másodperc
alatt éri el a 100 km/h sebességet. Az AUDI e-tron végsebessé-
ge 200 km/h. 

Az autó számos menethelyzetben tehermentesíti vezetőjét. Az
adaptív menetaszisztens a teljes sebességtartományban kényel-
mesen elvégzi a jármű vezetését. Gyorsít, lassít, fékez, és ha le-
het, újra gyorsít az engedélyezett sebességhatáron belül. Figye-
lembe veszi a kihelyezett táblák mellett az útburkolati jeleket, az
útszűkületeket és a jármű környezetét, továbbá a kiválasztott ve-
zetési stílust. Kihasználja maximálisan az energia-visszatáplálás
(rekuperáció) adta lehetőségeket, így akár 30%-kal növelhető a
megtehető távolság. 

A városi közlekedés biztonságáról többek között útkereszte-
ződés-asszisztens, hátsó keresztirányú-forgalom asszisztens, ki-
szállás-figyelmeztetés, valamint a sávváltást segítő asszisztens
gondoskodik. A környezet-megfigyelő kamerák többféle megje-
lenítéssel teszik lehetővé az akár centiméter-pontos manővere-
zést, a keresztirányú forgalom észlelését, de még a kerekek
szemmel tartását is. A választható háromdimenziós perspektí-
vájú nézet igazi különleges élményt nyújt. A parkolási manőve-
reket a parkolási asszisztens könnyíti, amely előre- és hátrame-

netben önállóan kormányoz be akár hossz-, akár keresztirányú

34

AAUDI e-trUDI e-tronon
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A ŠKODA 1000 MB az egyik legjelen-
tősebb modell a Mladá Boleslav-i autó-
gyár 124 éves történetében. 1964 tava-
szán váltotta fel a népszerű ŠKODA
OCTAVIA-t ami a klasszikus hajtáslánc-
cal – orr-motor és hátsó kerékhajtás –
rendelkezett. Az 1000 MB egy nagyon
modern, 1,0 literes négyhengeres mo-
tort kapott a különösen könnyű, önhor-
dó karosszéria hátuljába. Emellett a leg-
modernebb modellt a ŠKODA Mladá
Boleslav üzemének új részében állítot-
ták elő, amely élvonalbeli technológiákat
használt, mint például egy speciális ön-
tési folyamatot. Az 1000 MB négyajtós
karosszériája 665 préselt részből állt, és
6900 hegesztési ponttal épült. A
ŠKODA alumíniumötvözetet, valamint
speciális öntési eljárást használt a motor
forgattyúsházához, és négyfokozatú kézi
sebességváltót, ami Európában egyedül-
álló volt. Ez Josef Polák cseh mérnök ál-
tal 1922-ben bejegyeztetett szabadalomra
támaszkodott. Ugyanakkor az intelligensen
tervezett, mindössze 105 kg súlyú forgat-
tyúházba nem kellett lyukakat fúrni – az
öntvények meneteit egyszerűen meg kellett
vágni. Ez hozzájárult a rövidebb termelési
időkhöz és az alacsonyabb energiafogyasz-
táshoz.

A járművek új generációja a NOV (Nový
Osobní Vůz, „új személygépkocsi”) megjelö-
lést kapták a fejlesztési szakaszban. A soro-
zatgyártás megkezdése előtt alapos tesztnek
vetették alá. 1962 májusáig 50 prototípus ösz-
szesen 1,598,840 kilométert tett meg, töb-
bek közt a volt Szovjetunió szélsőséges hide-
gében is. A fék-, üzemanyag- és hűtőrendsze-
rek tesztjeit a Kaukázusban végezték, ahol
három járműnek szélsőséges 45 Celsius fo-
kos hőmérsékleten kellett teljesítenie. A négy-
ajtós modell 1000 MB végső típusmegjelölé-
se 1000 cm3-re kerekített hengerűrtartalomra
utal, az „MB” pedig a ŠKODA Mladá
Boleslav-i központjában való gyártást jelenti.

Sikeres elődje, az első motorral és a hát-
sókerék-meghajtással ellátott OCTAVIA
után a ŠKODA 1000 MB teljesen új kon-
cepcióval lépett fel: önhordó karosszériája
volt, minden keréknél független felfüggesz-
téssel. A korszerű kialakításnak és az alumí-
niumötvözetek következetes használatának
köszönhetően a családi autó mindössze
755 kg volt.

A négyhengeres vízhűtéses OHV motort
hátra helyezték el, és a hátsó tengelyt haj-
totta. A könnyű motor teljesítménye 27 kW
(37 LE) volt az első fázisban a 988 cm3-es
hengerűrtartalommal. A modern jármű vég-
sebessége elérte a 120 km/h-t, és ezzel

egyidejűleg átlagosan 7–8
liter benzint fogyasztott 100 kilométeren-
ként. 1966-ban a teljesítmény 32 kW-ra (43
LE) nőtt, a ŠKODA 1100 MB-vel pedig egy
második motorváltozat is megjelent, amely
1,1 literes hengerűrtartalommal 38 kW (52
LE) teljesítményt biztosított.

Kompakt méretei ellenére (hosszúsága
4,17 m, szélessége 1,62 m, magassága
1,39 m) a ŠKODA 1000 MB nagyon tágas
és funkcionális belsővel büszkélkedhet. Er-
re példa, hogy a széria ülések fekvőhellyé
alakíthatók át. Az autó két csomagtérrel volt
ellátva: a hátsó ülések mögötti akár menet-
közben is elérhető volt; az autó elülső ré-
szében lévő pedig 220 liter térfogattal ren-

delkezett, ami a pótkerék felett helyezke-
dett el. Ennek eléréséhez csak a homlokle-
mezt kellett előre billenteni – a poggyászok
kipakolása nélkül.

Az OCTAVIA gyártásának befejezése egy-
ben a ŠKODA 1000 MB gyártásának kezde-
tét is jelentette 1964. április 11-én Mladá
Boleslavban. Ugyanezen év szeptemberében
az új modellt bemutatták a nagyközönség
számára a hagyományos mérnöki kiállításon
Brnoban, és októberben a párizsi és londoni
autókiállításokon is kiállították. Az 1964 és
1969 között gyártott 443 000 ŠKODA mo-
dell több mint felét több tucat országba ex-
portálták világszerte. 1965-ben például az
export aránya elérte a 70 százalékot. 

parkolóhelyekre. A vezetőnek a gáz- és fékpedál kezelése marad,
de ez sem sokáig. Ugyanis hamarosan érkezik a távirányítású
parkolópilóta (Remote Parkpilot), és a távirányítású garázspilóta
(Remote Garage Pilot), melyekkel az AUDI e-tron önállóan manőve-
rez a parkolóhelyre és a garázsba, illetve áll ki onnan. A vezető, ha

akar ki is szállhat autójából és okostelefonjáról a myAudi App se-
gítségével indíthatja el a folyamatot.

Tehát hamarosan itt a szép új világ, melyben már vezetni sem
kell. A jármű oda megy – magától – ahova kérjük.

- kó-

Ötvenöt éve született az első sorozatgyártású cseh autó

ŠKODA 1000 MB

Egy somogyi kórház szülészetén történt, ismerõsöm is a kórteremben lábadozott a
szülés után, szem- és fültanúja volt az esetnek, õ mesélte. Népes, jól öltözött kisvárosi
cigánycsalád jött a kismamáért és a babáért a 4 ágyas kórterembe, hogy hazavigyék. A
szülést levezetõ orvos is hamar elõkerült – a szülés óta nem látták a szobában – és ke-
zeit dörzsölve ott tüsténkedett a család körül, hogy ugye minden rendben volt, ugye,
jó volt az ellátás, ugyebár, khmm, meg hasonlók. Ekkor elõlépett a családfõ és nagy
tisztelettel rövid mondókába fogott: egyszerû szavakkal megköszönte az orvos mun-
káját és átadott neki egy díszdobozos desszertet. Az orvos átvette a dobozt, de képte-
len volt eltitkolni csalódottságát és kézfogás helyett lekezelõen kicsattant: 

– Jóember ilyenkor nem desszertet szoktak adni a szülésznek! 
Nagy csend lett. Aztán a férfi csendben megkérdezte: 
– Bocsánat, hanem mit? 
– Aki elégedett a munkánkkal, az borítékot ad, kérem szépen! Hagyományosan ez il-

lik. Maguk nem hallottak még errõl? 
– Bocsánat, ne haragudjon doktor úr, és mennyit szoktak adni a népek? 
– Hát... 30-40.000 forintot. 
– Értem, elnézést kérek, tudatlan vagyok, de megoldjuk azonnal, engedelmével visz-

szakérném a desszertet. 
Kivette az orvos kezébõl a dobozt, felnyitotta és kivett belõle egy köteg húszezrest,

majd 2 darabot átadott a kõvé vált orvosnak, akin látszott, hogy a rosszullét kerülge-
ti. A többit zsebre vágta, és a család kivonult a kórterembõl. 

A többi kismama a takaró alá menekült, mert majd megfulladtak a röhögéstõl.
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A felsőkategóriás SUV-modell tavaly ősszel
mutatkozott be Ingolstadtban, és már Magya-
rországon is elérhető. Valószínűleg nem lesz
a tömegek autója, hiszen 28 millió körül indul
az „alapár”, és egy-egy jó felszerelt modellért
a 40 milliót is elkérik a kereskedők. Ugyanak-
kor az e-tron minden tekintetben a jövőt vetíti
elénk. Az autóban megjelenő innováció egy
idő után valószínűleg a „kistestvérek” kínálatá-
ban is elérhetővé válik majd. Elég például az
EU, az autók biztonsági rendszereire vonatko-
zó tervezetét megnézni. Abban olyan igények
merülnek fel, amelyek korábban csak a felső-
kategóriás járművekben voltak elérhetők. Min-
denesetre az biztos, hogy egyre nehezebb né-

hány óra

alatt elsajátítani mindazt, amit a modern autók kínálnak ve-
zetőiknek. Aki viszont kiismeri például az AUDI e-tron
nyújtotta lehetőségeket, elképedve veszi majd birtokba jár-
művét, amit szinte csak kormányoznia kell, de még ezt is
segíti a számítógép, melynek munkáját radarszenzorok, hat
kamera, tizenkét ultrahangos érzékelő és lézerszkenner
könnyíti.

Az AUDI e-tron két elektromos motorja együttesen akár
300 kW rendszerteljesítményt kínál, és az elektromos
összkerékhajtással mindenfajta úton és terepen optimális
menettulajdonságokat biztosít. Az AUDI e-tron WLTP-
méréssel igazolt hatótávolsága akár a 400 km-t is elérheti,
de 300 kilométert még az intenzív, egyáltalán nem ta-

karékos üzemmódban is képes teljesíteni.
Az autó 4901 mm hosszú, 1935 mm széles és 1616 mm magas.
A 2928 mm-es tengelytáv a belső térkínálatot és kényelmet a
négykarikás márka modelljeire jellemzően bőséges és színvona-
las módon biztosítja. Csomagtartója 660 literes, ami a hosszú
távú utazásokhoz szükséges csomagoknak is elegendő helyet
biztosít. 

Két aszinkronmotorja akár 660 newtonméter rendszer-forgató-
nyomatékkal gyorsíthatja a nagyméretű SUV-modellt, amely álló
helyzetből – sportkocsikat megszégyenítő módon – 6 másodperc
alatt éri el a 100 km/h sebességet. Az AUDI e-tron végsebessé-
ge 200 km/h. 

Az autó számos menethelyzetben tehermentesíti vezetőjét. Az
adaptív menetaszisztens a teljes sebességtartományban kényel-
mesen elvégzi a jármű vezetését. Gyorsít, lassít, fékez, és ha le-
het, újra gyorsít az engedélyezett sebességhatáron belül. Figye-
lembe veszi a kihelyezett táblák mellett az útburkolati jeleket, az
útszűkületeket és a jármű környezetét, továbbá a kiválasztott ve-
zetési stílust. Kihasználja maximálisan az energia-visszatáplálás
(rekuperáció) adta lehetőségeket, így akár 30%-kal növelhető a
megtehető távolság. 

A városi közlekedés biztonságáról többek között útkereszte-
ződés-asszisztens, hátsó keresztirányú-forgalom asszisztens, ki-
szállás-figyelmeztetés, valamint a sávváltást segítő asszisztens
gondoskodik. A környezet-megfigyelő kamerák többféle megje-
lenítéssel teszik lehetővé az akár centiméter-pontos manővere-
zést, a keresztirányú forgalom észlelését, de még a kerekek
szemmel tartását is. A választható háromdimenziós perspektí-
vájú nézet igazi különleges élményt nyújt. A parkolási manőve-
reket a parkolási asszisztens könnyíti, amely előre- és hátrame-

netben önállóan kormányoz be akár hossz-, akár keresztirányú
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A ŠKODA 1000 MB az egyik legjelen-
tősebb modell a Mladá Boleslav-i autó-
gyár 124 éves történetében. 1964 tava-
szán váltotta fel a népszerű ŠKODA
OCTAVIA-t ami a klasszikus hajtáslánc-
cal – orr-motor és hátsó kerékhajtás –
rendelkezett. Az 1000 MB egy nagyon
modern, 1,0 literes négyhengeres mo-
tort kapott a különösen könnyű, önhor-
dó karosszéria hátuljába. Emellett a leg-
modernebb modellt a ŠKODA Mladá
Boleslav üzemének új részében állítot-
ták elő, amely élvonalbeli technológiákat
használt, mint például egy speciális ön-
tési folyamatot. Az 1000 MB négyajtós
karosszériája 665 préselt részből állt, és
6900 hegesztési ponttal épült. A
ŠKODA alumíniumötvözetet, valamint
speciális öntési eljárást használt a motor
forgattyúsházához, és négyfokozatú kézi
sebességváltót, ami Európában egyedül-
álló volt. Ez Josef Polák cseh mérnök ál-
tal 1922-ben bejegyeztetett szabadalomra
támaszkodott. Ugyanakkor az intelligensen
tervezett, mindössze 105 kg súlyú forgat-
tyúházba nem kellett lyukakat fúrni – az
öntvények meneteit egyszerűen meg kellett
vágni. Ez hozzájárult a rövidebb termelési
időkhöz és az alacsonyabb energiafogyasz-
táshoz.

A járművek új generációja a NOV (Nový
Osobní Vůz, „új személygépkocsi”) megjelö-
lést kapták a fejlesztési szakaszban. A soro-
zatgyártás megkezdése előtt alapos tesztnek
vetették alá. 1962 májusáig 50 prototípus ösz-
szesen 1,598,840 kilométert tett meg, töb-
bek közt a volt Szovjetunió szélsőséges hide-
gében is. A fék-, üzemanyag- és hűtőrendsze-
rek tesztjeit a Kaukázusban végezték, ahol
három járműnek szélsőséges 45 Celsius fo-
kos hőmérsékleten kellett teljesítenie. A négy-
ajtós modell 1000 MB végső típusmegjelölé-
se 1000 cm3-re kerekített hengerűrtartalomra
utal, az „MB” pedig a ŠKODA Mladá
Boleslav-i központjában való gyártást jelenti.

Sikeres elődje, az első motorral és a hát-
sókerék-meghajtással ellátott OCTAVIA
után a ŠKODA 1000 MB teljesen új kon-
cepcióval lépett fel: önhordó karosszériája
volt, minden keréknél független felfüggesz-
téssel. A korszerű kialakításnak és az alumí-
niumötvözetek következetes használatának
köszönhetően a családi autó mindössze
755 kg volt.

A négyhengeres vízhűtéses OHV motort
hátra helyezték el, és a hátsó tengelyt haj-
totta. A könnyű motor teljesítménye 27 kW
(37 LE) volt az első fázisban a 988 cm3-es
hengerűrtartalommal. A modern jármű vég-
sebessége elérte a 120 km/h-t, és ezzel

egyidejűleg átlagosan 7–8
liter benzint fogyasztott 100 kilométeren-
ként. 1966-ban a teljesítmény 32 kW-ra (43
LE) nőtt, a ŠKODA 1100 MB-vel pedig egy
második motorváltozat is megjelent, amely
1,1 literes hengerűrtartalommal 38 kW (52
LE) teljesítményt biztosított.

Kompakt méretei ellenére (hosszúsága
4,17 m, szélessége 1,62 m, magassága
1,39 m) a ŠKODA 1000 MB nagyon tágas
és funkcionális belsővel büszkélkedhet. Er-
re példa, hogy a széria ülések fekvőhellyé
alakíthatók át. Az autó két csomagtérrel volt
ellátva: a hátsó ülések mögötti akár menet-
közben is elérhető volt; az autó elülső ré-
szében lévő pedig 220 liter térfogattal ren-

delkezett, ami a pótkerék felett helyezke-
dett el. Ennek eléréséhez csak a homlokle-
mezt kellett előre billenteni – a poggyászok
kipakolása nélkül.

Az OCTAVIA gyártásának befejezése egy-
ben a ŠKODA 1000 MB gyártásának kezde-
tét is jelentette 1964. április 11-én Mladá
Boleslavban. Ugyanezen év szeptemberében
az új modellt bemutatták a nagyközönség
számára a hagyományos mérnöki kiállításon
Brnoban, és októberben a párizsi és londoni
autókiállításokon is kiállították. Az 1964 és
1969 között gyártott 443 000 ŠKODA mo-
dell több mint felét több tucat országba ex-
portálták világszerte. 1965-ben például az
export aránya elérte a 70 százalékot. 

parkolóhelyekre. A vezetőnek a gáz- és fékpedál kezelése marad,
de ez sem sokáig. Ugyanis hamarosan érkezik a távirányítású
parkolópilóta (Remote Parkpilot), és a távirányítású garázspilóta
(Remote Garage Pilot), melyekkel az AUDI e-tron önállóan manőve-
rez a parkolóhelyre és a garázsba, illetve áll ki onnan. A vezető, ha

akar ki is szállhat autójából és okostelefonjáról a myAudi App se-
gítségével indíthatja el a folyamatot.

Tehát hamarosan itt a szép új világ, melyben már vezetni sem
kell. A jármű oda megy – magától – ahova kérjük.

- kó-

Ötvenöt éve született az első sorozatgyártású cseh autó

ŠKODA 1000 MB

Egy somogyi kórház szülészetén történt, ismerõsöm is a kórteremben lábadozott a
szülés után, szem- és fültanúja volt az esetnek, õ mesélte. Népes, jól öltözött kisvárosi
cigánycsalád jött a kismamáért és a babáért a 4 ágyas kórterembe, hogy hazavigyék. A
szülést levezetõ orvos is hamar elõkerült – a szülés óta nem látták a szobában – és ke-
zeit dörzsölve ott tüsténkedett a család körül, hogy ugye minden rendben volt, ugye,
jó volt az ellátás, ugyebár, khmm, meg hasonlók. Ekkor elõlépett a családfõ és nagy
tisztelettel rövid mondókába fogott: egyszerû szavakkal megköszönte az orvos mun-
káját és átadott neki egy díszdobozos desszertet. Az orvos átvette a dobozt, de képte-
len volt eltitkolni csalódottságát és kézfogás helyett lekezelõen kicsattant: 

– Jóember ilyenkor nem desszertet szoktak adni a szülésznek! 
Nagy csend lett. Aztán a férfi csendben megkérdezte: 
– Bocsánat, hanem mit? 
– Aki elégedett a munkánkkal, az borítékot ad, kérem szépen! Hagyományosan ez il-

lik. Maguk nem hallottak még errõl? 
– Bocsánat, ne haragudjon doktor úr, és mennyit szoktak adni a népek? 
– Hát... 30-40.000 forintot. 
– Értem, elnézést kérek, tudatlan vagyok, de megoldjuk azonnal, engedelmével visz-

szakérném a desszertet. 
Kivette az orvos kezébõl a dobozt, felnyitotta és kivett belõle egy köteg húszezrest,

majd 2 darabot átadott a kõvé vált orvosnak, akin látszott, hogy a rosszullét kerülge-
ti. A többit zsebre vágta, és a család kivonult a kórterembõl. 

A többi kismama a takaró alá menekült, mert majd megfulladtak a röhögéstõl.
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A közelmúltban több kollégánkal is előfordult, hogy betegség vagy
baleset miatt hónapokig nem dolgozhattak. A kapott táppénz a
megélhetésre igencsak kevés (katásoknak méginkább), ilyen eset-
ben kénytelenek vagyunk a tartalékhoz fordulni. Ha van…

Egyes szakkönyvek szerint minimálisan annyi tartalék „vagyont”
kell felhalmoznunk, amely legalább hat hónapi biztos megélhetést
tesz lehetővé állásunk elvesztése, betegség, vagy bármely egyéb
ok esetén. Mondhatnánk, hogy a taxis egyéni vállalkozó nem veszt-
heti el az állását, pedig dehogynem. Elég egy motorhibás autó,
vagy totálkár egzisztenciánk ellehetlenüléséhez, ha nincs mihez
hozzányúlni.

Hat havi megélhetés. Hogyan becsüljük meg, hogy mennyi az?
Egyszerű. Egy hónapig írjunk fel minden családi költést, bevásárlá-
sokat (beleértve a hiteltörlesztéseket, közüzemi díjakat), valamint azt
a vállalkozási kiadást, ami akkor is felmerül, ha nem keresünk pénzt.
Bőven van ám ilyen! Drosztdíj (betegállományra nincs kedvezmény),
kamarai díj, gépjárműadó, biztosítások stb. Talán a társasági tagdíj-
ból elérhető némi kedvezmény, de valamennyit oda is fizetni kell.
Ezeket a tételeket arányosítsuk egy hónapra. Na most ha megvan,
mindent mindennel összeadtunk, akkor szorozzuk meg hattal. Ez a
mi féléves költségünk. Bár én még megfejelném legalább húsz szá-
zalékkal, mert általában az ilyen egyébként is nehéz helyzetekben
szokott elromlani a hűtőszekrény, kipurcanni a cirkó stb. 

Kiszámoltad? Meglepődtél? Nem csoda. A vállalkozók hajlamo-

sak összemosni a vállalkozás bevételét a saját cél-
ra fordítható résszel. A legtöbben nem is tudjuk,
mennyi a tényleges jövedelmünk. Megkerestük, el-
költöttük. Vélhetően többet, mint amennyit megen-

gedhetünk magunknak…
A helyzetet nehezíti, ha közben hiteltörlesztéssel is foglalkozni

kell. Lakás-, autó-, személyi hitel. Van a házon jelzálog? Van hitelkár-
tya? Esetleg több is? Ezek nagyon veszélyes dolgok, mert egy bár-
milyen okból történő munkakiesés esetén hajlamosak vagyunk őket
háttérbe szorítani. Hiszen enni kell, világítani kell, fűteni kell. A hitel-
törlesztés várhat. Ilyenkor nagyon rövid idő alatt kezelhetetlenné
válhat a tartozás mértéke. Nem egy kollégánk azért kényszerült al-
kalmazotti létbe, mert hiteleit, köztartozásait fizetni nem tudta. El-
vette a bank a lakását, lefoglalták az autóját, a vállalkozását pedig
felszámolta az adóhatóság. Nagyon, nagyon nehéz helyzetbe került,
és innen már szinte lehetetlen visszakapaszkodni. 

Nem mondhatjuk, hogy manapság a taxizásból nem lehet megél-
ni. Lehet. Dacára a rengeteg előírásnak, szabálynak, továbbá annak
ellenére, hogy egyre többen vagyunk, így egy taxisra kevesebb utas
jut. De azért még csörögnek a telefonok, pittyegnek az applikációs
rendelések, beülnek a droszton, és talán még leintés is akad. Ha
viszont beüt a krach, és nincs tartalék, amihez nyúlni lehet, igen ha-
mar megindulunk a lejtőn. 

Térképezzük tehát fel igényeinket – talán kissé vissza is vehetünk
belőle –, aztán képezzünk ennek megfelelő tartalékot. Kollégákat
megkérdeztem, szerintük mennyi lenne ez a hat havi  összeg. Hat-
százezertől kétmillióig terjedtek a becslések… -oli-
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1. Helyes a „B” válasz. A folyamatos for-
galomba becsatlakozó járműnek elsőbbsé-
get kell adnia a forgalomban már részt vevő
– az elindulóval akár azonos, akár ellenkező
irányban haladó vagy az úttesten bármilyen
manővert végrehajtó más jármű és gyalogos
részére. 

2. Helyes az „A” válasz. A „Várakozóhely”
tábla alatt lévő kiegészítő tábla jelzi azt is,
hogy parkolni csak meghatározott időtarta-
mig és csak a várakozást ellenőrző tárcsa
használatával szabad. 

3. Helyes a „C” válasz. Be nem látható út-
kanyarulatban, illetőleg bukkanóban általá-
ban tilos előzni, kivévejn. ha az úttesten egy-
irányú forgalom van vagy záróvonal van fel-
festve, és az előzés annak érintése nélkül
végrehajtható.

4. Helyes a „B” válasz. Az „Egyéb ve-
szély” tábla alatt lévő kiegészítő tábla azt jel-
zi, hogy az utat vasúti pálya keresztezi és ott
az áthaladást jelzőőrrel biztosítják. 

5. Helyes a „C” válasz. A „Kivéve célforga-

lom” feliratú kiegészítő tábla esetében a
KRESZ nem határozza meg az úti cél elha-
gyásának helyét és idejét.

6. Helyes az „A” válasz. Az irányváltozta-
tást a művelet előtt kellő időben megkezdett
és annak befejezéséig adott irányjelzéssel
kell jelezni. 

7. Helyes az „A” válasz. A kijelölt gyalo-
gos átkelőhelyen a gyalogosnak elsőbbsége
van, a jármű vezetőjének csak olyan sebes-
séggel szabad a zebrát megközelítenie,
hogy az elsőbbségadási kötelezettségének
eleget tudjon tenni.

8. Helyes a „C” válasz. A „zavarás”,
„akadályozás” és a „veszélyeztetés” foga-
lom között fokozati különbség van. Ennek
megfelelőleg a KRESZ a veszélyeztetést
mindig tiltja, de az akadályozást egyes
esetekben megengedi, máskor meg nem-
csak az akadályozást, hanem a zavarást is
tiltja.

9. Helyes a „B” válasz. A forgalomirányító
fényjelző készülék sárga fényjelzése nem

oldja fel az adott jármű számára meghatáro-
zott sebességkorlátozást.

10. Helyes az „A” válasz. Az autóbusz for-
galmi sávban tilos megállni, kivéve a kijelölt
megállóhelyen megálló autóbuszt (troli-
buszt), villamost, az utasok ki- és beszállásá-
nak idejére a személytaxit, a betegszállító
gépjárművet, továbbá 20 és 06 óra között a
kommunális szemét szállítására szolgáló jár-
művet.

11. Helyes a  „C” válasz. Az övhasználat
betartását a KRESZ az ülésen helyet foglaló
utas kötelezettségévé teszi, csak a gyerme-
kek esetében marad a használat betartatása
a jármű vezetőjének kötelezettsége.

12. Helyes a „C” válasz. A jármű vezetője,
mielőtt a járművel a telephelyről elindul, kö-
teles a kormányberendezés, a fékberende-
zések állapotát (működését), továbbá a ható-
sági jelzés (ek) – rendszámtáblák – meglé-
tét, állapotát – az adott körülmények között
indokolt módon – ellenőrizni.

13. Helyes a „B” válasz. Protokolláris
szempontból a személygépkocsiban a leg-
előkelőbb hely a jobb hátsó ülés. Az illuszt-
ris utas házastársa a második helyen, a bal
hátsó ülésen férje mellett foglal helyet. Lásd:
Ottlik Károly: Protokoll viselkedéskultúra a
mindennapok gyakorlatában. Protokoll ’96
Könyvkiadó. Budapest, 1994.

14. Helyes az A válasz. Ha magánember-
ként, barátját (kollégáját, szomszédját stb.)
szállítja, az illető udvarias utas a szívességet
azzal viszonozza, hogy az „anyósülésre”, a
házigazda mellé ül. Lásd: Ottlik Károly: Pro-
tokoll viselkedéskultúra a mindennapok gya-
korlatában. Protokoll ’96 Könyvkiadó. Buda-
pest, 1994.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Van tartalékod?
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Kapás vanBeszélgető taxisok a droszton.
Ez a nyugalom nálunk hiányzik

A reptéren 4 sorban várakoznak a taxik

Várható viteldíjak a repülőtéri taxiállomáson

Beülhettem
egy helyi taxi
volánja mögé

A buszsávokat a taxik és a motorok is használhatják

Portugáliai, és egy kis spanyolországi úti-
napló 1. rész

A taxizásról
Nemrégiben nagyon jó kis írást olvashattatok szakmai la-
punkban a portugáliai közlekedésről és a taxizásról. Kollé-
gánk nagyon jól összefoglalta a lényeget, én csak néhány
képpel szeretném kiegészíteni az elmondottakat.

Legközelebb majd a közlekedésről, befejezésül a min-
dennapi életről. Juhász Péter

ujtaxi.qxd  4/10/19 08:45  Page 37



A közelmúltban több kollégánkal is előfordult, hogy betegség vagy
baleset miatt hónapokig nem dolgozhattak. A kapott táppénz a
megélhetésre igencsak kevés (katásoknak méginkább), ilyen eset-
ben kénytelenek vagyunk a tartalékhoz fordulni. Ha van…

Egyes szakkönyvek szerint minimálisan annyi tartalék „vagyont”
kell felhalmoznunk, amely legalább hat hónapi biztos megélhetést
tesz lehetővé állásunk elvesztése, betegség, vagy bármely egyéb
ok esetén. Mondhatnánk, hogy a taxis egyéni vállalkozó nem veszt-
heti el az állását, pedig dehogynem. Elég egy motorhibás autó,
vagy totálkár egzisztenciánk ellehetlenüléséhez, ha nincs mihez
hozzányúlni.

Hat havi megélhetés. Hogyan becsüljük meg, hogy mennyi az?
Egyszerű. Egy hónapig írjunk fel minden családi költést, bevásárlá-
sokat (beleértve a hiteltörlesztéseket, közüzemi díjakat), valamint azt
a vállalkozási kiadást, ami akkor is felmerül, ha nem keresünk pénzt.
Bőven van ám ilyen! Drosztdíj (betegállományra nincs kedvezmény),
kamarai díj, gépjárműadó, biztosítások stb. Talán a társasági tagdíj-
ból elérhető némi kedvezmény, de valamennyit oda is fizetni kell.
Ezeket a tételeket arányosítsuk egy hónapra. Na most ha megvan,
mindent mindennel összeadtunk, akkor szorozzuk meg hattal. Ez a
mi féléves költségünk. Bár én még megfejelném legalább húsz szá-
zalékkal, mert általában az ilyen egyébként is nehéz helyzetekben
szokott elromlani a hűtőszekrény, kipurcanni a cirkó stb. 

Kiszámoltad? Meglepődtél? Nem csoda. A vállalkozók hajlamo-

sak összemosni a vállalkozás bevételét a saját cél-
ra fordítható résszel. A legtöbben nem is tudjuk,
mennyi a tényleges jövedelmünk. Megkerestük, el-
költöttük. Vélhetően többet, mint amennyit megen-

gedhetünk magunknak…
A helyzetet nehezíti, ha közben hiteltörlesztéssel is foglalkozni

kell. Lakás-, autó-, személyi hitel. Van a házon jelzálog? Van hitelkár-
tya? Esetleg több is? Ezek nagyon veszélyes dolgok, mert egy bár-
milyen okból történő munkakiesés esetén hajlamosak vagyunk őket
háttérbe szorítani. Hiszen enni kell, világítani kell, fűteni kell. A hitel-
törlesztés várhat. Ilyenkor nagyon rövid idő alatt kezelhetetlenné
válhat a tartozás mértéke. Nem egy kollégánk azért kényszerült al-
kalmazotti létbe, mert hiteleit, köztartozásait fizetni nem tudta. El-
vette a bank a lakását, lefoglalták az autóját, a vállalkozását pedig
felszámolta az adóhatóság. Nagyon, nagyon nehéz helyzetbe került,
és innen már szinte lehetetlen visszakapaszkodni. 

Nem mondhatjuk, hogy manapság a taxizásból nem lehet megél-
ni. Lehet. Dacára a rengeteg előírásnak, szabálynak, továbbá annak
ellenére, hogy egyre többen vagyunk, így egy taxisra kevesebb utas
jut. De azért még csörögnek a telefonok, pittyegnek az applikációs
rendelések, beülnek a droszton, és talán még leintés is akad. Ha
viszont beüt a krach, és nincs tartalék, amihez nyúlni lehet, igen ha-
mar megindulunk a lejtőn. 

Térképezzük tehát fel igényeinket – talán kissé vissza is vehetünk
belőle –, aztán képezzünk ennek megfelelő tartalékot. Kollégákat
megkérdeztem, szerintük mennyi lenne ez a hat havi  összeg. Hat-
százezertől kétmillióig terjedtek a becslések… -oli-
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punkban a portugáliai közlekedésről és a taxizásról. Kollé-
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képpel szeretném kiegészíteni az elmondottakat.

Legközelebb majd a közlekedésről, befejezésül a min-
dennapi életről. Juhász Péter
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Civil autó a taxiknak fenntartott
helyen. Mint Budapesten...

Egyetlen kereszteződésben 3 taxiállomás

Ezt a taxit telefonos appli-
kációval lehet rendelni

Információs tábla a taxiállomáson a várha-
tó viteldíjakról, egy-egy adott úti célig

Bejárat a taxiállomásra a reptéren

Fuvarra várva
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Taxidroszt délben, ami-
kor nem megy a bolt

Portugál taxis kolléga
szakmai lapunkkal az
egyik üdülővárosban

Spanyol taxi az elmaradhatatlan megkülön-
böztető jellel, a ferde csíkkal az oldalán

Taxis pihenőidőben

Taxisok Liszabon főterén, a Tejo folyó közelében
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Csökkentsük végre a papíralapú 
igazolások gyűjtését!

Kerüljön be  a személyazonosító
okmányba a taxi-engedély

és a taxi-vezető igazolvány is!
Talán ez sem reménytelen!
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