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Már a hatóságok sem titkolják, ha
itt a nyár, akkor fokozott ellenőr-
zésbe kezdenek, melynek minden
esetben alanyai a taxisok. Mond-
ván sok a turista, no meg a hiéna.
Utóbbiak pedig rossz hírét keltik az
országnak, ezért a szigor. Beindul-
tak a fesztiválok is, úgyhogy legá-
lis, illegális fuvarozók sűrű kont-
rollra számíthatnak, s
mint tapasztaljuk, ezt
nem is mindenki tűri
higgadtan.

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium közúti el-
lenőrei június végén, július
elején a Volt Fesztivál és a
Balaton Sound helyszíneinek
közvetlen közelében, valamint Budapest
kiemelt közlekedési csomópontjainál (Ke-
leti pályaudvar, Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér, Népli-
get) dolgoztak. A megvizsgált
227 taxi közül 16 esetében talál-
tak hiányosságot, jellemzően a
szolgáltatás nyújtásához szüksé-
ges engedélyek hiányát. A fel-
tárt mulasztások miatt több eset-
ben 200 ezer forinttól 800 ezer
forintig tartó bírságot szabtak ki,
kilenc jármű forgalmi engedé-
lyét és hatósági jelzéseit a hely-
színen bevonták.

A közlekedési hatóság Bala-
tonnál dolgozó egyik munkatár-
sával történt meg, hogy az ellen-
őrzésre kiszemelt gépkocsi ve-
zetője az ellenőr felszólításának
nem tett eleget. Az ügy adatai szerint
2019. július 8-án 15 óra körül a közlekedé-
si hatóság egyik hivatalos személye ellen-
őrizni kívánt egy taxit. A sofőr azonban a
felszólításnak nem tett eleget, beszállt a
gépkocsijába, és elindult. Az ellenőr ek-
kor a férfit megpróbálta feltartóztatni, aki
ennek ellenére továbbhajtott, és autójával

elsodorta őt, amelynek következtében
könnyebben megsérült.

A helyszínre kiérkező rendőrök a buda-
pesti lakost a közelben elfogták és előál-
lították a Siófoki Rendőrkapitányságra.
Az egyenruhások a ruházatátvizsgálás so-
rán kábítószergyanús anyagot találtak ná-
la, valamint a vele szem-

ben alkalma-
zott kábítószergyorsteszt is pozitív ered-
ményt jelzett. A gépjárműből további ér-
mék kerültek elő, amelyek arra utaltak, a
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Havi aforizma 

A haladás mindig kockázattal jár. Nem lehet

úszni is, meg száraznak is maradni egyszer-

re.                    
            Frederic Wilcox
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Szerkesztőségünk igyekszik a leg-
nagyobb gondossággal eljárni az
információk közlése során. A jelen
számunkban idézett jogszabályok
és tájékoztatók a lapzártakor,
2019. 08. 12-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.

Ha nyár, akkor fokozott ellenőrzések

Fő célpontok a taxisok

Új légitársaságok Ferihegyen
Az elmúlt hetekben hét  új légitársaságot köszönthet-
tünk a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren. 
Air Serbia A terminál 
Avanti Air B terminál 
Carpatair B terminál
European Aviation Air B terminál
Montenegro Airlines B terminál
SCAT Aircompany B terminál 
Smartwings B terminál 
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d r o g s z e r ű
anyagot Hol-
landiából sze-
rezte be a ta-
xis. A nyomo-
zók a 26 éves
férfit – őrizet-
be vétele mel-
lett – hivata-
los személy
elleni erőszak
bűntett, köz-
úti veszélyez-
tetés bűntett, könnyű testi sér-
tés vétség és kábítószer birtoklása vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att gyanúsítottként hallgatták ki, és előter-
jesztették nevezett letartóztatását.

A szabályszegő taxisok nemcsak az
utasokat csapják be, hanem a Magyaror-
szágra érkező turisták megkárosításával
az ország hírnevének is ártanak. A közle-
kedési hatóság szakemberei 2019. má-
jus 11.-e óta fokozott ellenőrzést végez-
nek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkö-
zi Repülőtéren is. Az elmúlt két hónap-
ban 617 járművet vizsgáltak meg, 40
esetben találtak hiányosságot, 26 jármű
forgalmi engedélyét és hatósági jelzé-
seit vonták be. A reptér üzemeltetőjé-
nek hivatalos taxis partnere a tavalyi év
azonos időszakához képest mintegy 9
százalékos növekedést tapasztalt a fuvar-
számokban. E bővülés részben a fokozott
ellenőrzések érdemi visszatartó erejének

tudható
be. A hatóság a teljes idegenforgalmi fő-
szezonban folytatja a célzott ellenőrzése-
ket az utasok és a tisztességes, szabály-

követő vállalkozások védelme
érdekében – derül ki a minisztérium tájé-
koztatásából.

Lapzártánk idején még tart a Sziget
Fesztivál, ahol további ellenőrzésekre le-
het számítani a legkülönfélébb változatok-
ban. A rendezvénynek ugyan szerződéses
partnere van személyi szállításokra, de ez
eddig sem és ezután sem fogja visszatar-
tani a zavarosban halászókat, hogy felbuk-
kanjak. Kíváncsian várjuk milyen ered-
ménnyel és hatékonysággal zárják az éva-
dot a kontrollra jogosult hatóságok.

k.z.t.

Munkahelyi szexuális zaklatás
miatt az üzletembert pszicholó-
giai vizsgálatra küldik. Az orvos
egy különféle foltokkal teleraj-
zolt papírt mutat neki, és meg-
kérdi:

– Ön szerint mit ábrázol ez a
kép?

A férfi ránéz, majd egybõl
mondja:

– Ez egy nagy mellû nõ.
Az orvos elõveszi a következõ

papírt. A férfi elsõ ránézésre
mondja is:

– Ez egy férfi és egy nõ, akik
éppen szeretkeznek.

Az orvos ráncolja a homlokát,
majd elõveszi a következõ fol-
tokkal telerajzolt papírt.

– Huhú, doki, ezen a képen ép-
pen orális szex történik!

Az orvos elteszi a lapokat,
majd közli a pácienssel:

– Nos, azt hiszem, Ön egy elég
súlyos állapotban levõ
szexmániás beteg!

Mire a férfi felháborodva:
– Még hogy én! Hiszen maga

mutogatja ezeket a disznó képe-
ket!

4

Vigyázzunk a tolatáskor!
Nagyon érdekes cikk jelen meg az ADAC MOTORWELT újságban, a Német Autóklub
lapjában. Az új autók többségében már van tolatókamera.

Ez a technikai újdonság azonban sok járművezető éberségét elaltatja! Tolatna, nézi a
kamerát, nincs ott semmi akadály. Hajrá, nagy gáz! Pedig, a kamera csak azt látja, ami ott
van, azt nem érzékeli, ami éppen jön… Egy autó, vagy egy gyalogos! 

Mindenképpen maradjon meg továbbra is a jobbra-balra nézés és a hátra fordulás a
tolatás megkezdése előtt. A tolatókamera maradjon meg abban a funkciójában, amire
kitalálták.

Ennek segítségével figyeljük, meddig mehetünk még hátra, amikor beparkolunk otthon
a garázsba, vagy utcán a parkolóhelyre… Juhász Péter

Gyalogosgázolás is lehet, ha csak
a tolatókamerára hagyatkozunk 
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Könnyebb lesz az ellenőrzés

Megszűnhetnek a drosztfoglalások?
Júniusi számunkban hírt adtunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által is támoga-
tott smart parking rendszerről. Ez, úgy tűnik, sokak fantáziáját megmozgatta, mert renge-
teg kérdést kaptunk a kollégáktól. A taxisok jelentős részét természetesen a drosztokon tör-
ténő felhasználás érdekelte. Megkerestük tehát Kozma Tamást, a Sparkon Solutions Kft. Üz-
letág Igazgatóját, hogy tájékoztassa olvasóinkat a modern városokat érintő és megoldandó
problémákról, továbbá arról, hogy a 21. századi technológia hogyan tudja az autósok és
azon belül a taxisok és utasaik életét megkönnyíteni. •

• Miért kezdtek el smart parking, smart city megoldásokkal
foglalkozni? Egyáltalán mire jók ezek a megoldások?
• Egy modern, fenntartható és élhető város egyik legfonto-
sabb feladata, hogy a modern kori élettel együtt járó környe-
zetterhelést a lehető legminimálisabbra lecsökkentse, jövőbe
mutató megoldásokkal. Mindemellett a
város üzemeltetése szempontjából fon-
tos, hogy a lehető legjobban legyenek ki-
használva a szabad parkolókapacitások,
a parkolási jogosultságok és a parkolási
események fizetésének ellenőrzése pe-
dig a lehető leghatékonyabban történjen.

Egy egységes smart parkolórendszer
jelentősen lecsökkentené a környezeti
terhelést, élhetőbbé tenné a várost, csök-
kentené a torlódások számát és a szabad
parkolóhely keresésével eltöltött fölösle-
ges időt. A város számára pedig egy jöve-
delmező bevételi forrást jelentene a folya-
matos monitoring és valós idejű használati
statisztikákkal egyidejűleg. Az autósok szá-
mára pedig egy sokkal jobb felhasználói él-
ményt jelent egy ilyen rendszer használata. 
• Mit takar a Sparkon smart parking technológia?
• A smart parking (ismertebb nevén: okos parkolás) már nem
teljesen ismeretlen fogalom idehaza. A Sparkon Solutions
Kft. szenzor alapú technológiája az eddig ismert megoldá-
soknál komplexebb és fejlettebb is, ami teljes egészében ma-
gyar fejlesztés és a hardver eszközök is magyar gyártásúak.
Olyan megoldás, amelyet a mai mobiltelefonokra telepíthető
applikációval, vagy egyedileg gyártott bluetooth tokennel
használni lehet. Vagyis a felhasználó számára külön technoló-
gia vagy eszközberuházást nem igényel.

A Sparkon teljes körű megoldást kínál, hardverrel, szoftver-
rel és szolgáltatással egyetemben. A parkolóhelyeken,
droszt-helyeken az aszfaltra (vagy egyéb szilárd útburkolatra)
ragasztott szenzorok a mágneses tér mérésével döntik el,
hogy az adott hely szabad vagy foglalt. A szenzorok biztonsá-
gos IoT-kapcsolaton keresztül kommunikálnak a háttérszerve-

rekkel. A végfelhasználók (autósok, taxisok) mobil applikáció,
vagy hardveres token révén foglalhatnak parkolót, kezdhetik
meg a parkolást, illetve azonosíthatják magukat, és így auto-
matikusan igazolhatják jogosultságukat. 

A smart parking rendszerünk lényege, hogy a
szenzorokkal figyelt parkolási területről informá-

ciókat szolgáltatva a direkt közlekedést, par-
kolást és az oda történő navigálást segítsük.
Így nagyobb távolságból is optimalizálható a
parkolási terület (például foglalhatók legye-
nek a használni kívánt parkolási helyek, rugal-
masabban és gyorsabban szankcionálhatók
legyenek a szabálytalanul parkolók, drosz-
foglalók stb.). A rendszer sokoldalú, de nem
túl bonyolult; a szenzorok, algoritmusok,
döntési lehetőségek előkészítéssel vezérlik
a folyamatot, és a rendszer használatát is
könnyű megérteni. 

A megoldás sokoldalúsága abban is rej-
lik, hogy az autósok a mobilapp révén gyor-
san megtalálhatják az úti céljukhoz legköze-
lebb eső szabad közterületi parkolót, a navi-

gációs szoftver odavezeti őket, majd megér-
kezve szintén az applikációból fizethetnek a parkolásért.

Az üzemeltetők valós időben gazdálkodhatnak a parkoló-
helyekkel, részletes kimutatásokat kaphatnak a használatról,
kedvezmény- és törzsvásárlói programokat indíthatnak, vagy
összekapcsolhatják a parkolást más (például BKK-) kedvez-
ményekkel. Mindezeken túl a Sparkon révén könnyedén meg-
oldható a mozgáskorlátozott parkolók vagy elektromos töltő-
állomások ellenőrzése, vagy akár a taxidrosztok használatá-
nak modernizálása.
• Mit ért ez alatt? Hogyan lehet a taxidrosztokat használha-
tóbbá tenni?
• Ezt a kérdést három oldalról közelítjük meg. 

1) Egy Sparkon szenzorokkal felszerelt drosztnál a taxisok
szolgáltatását igénybe vevő utasok applikáción keresztül tud-
nának tájékozódni a drosztok fizikai helyéről, távolságáról a
legismertebb térkép-szoftvereken keresztül (waze, google
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d r o g s z e r ű
anyagot Hol-
landiából sze-
rezte be a ta-
xis. A nyomo-
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férfit – őrizet-
be vétele mel-
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los személy
elleni erőszak
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szezonban folytatja a célzott ellenőrzése-
ket az utasok és a tisztességes, szabály-
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k.z.t.

Munkahelyi szexuális zaklatás
miatt az üzletembert pszicholó-
giai vizsgálatra küldik. Az orvos
egy különféle foltokkal teleraj-
zolt papírt mutat neki, és meg-
kérdi:

– Ön szerint mit ábrázol ez a
kép?

A férfi ránéz, majd egybõl
mondja:

– Ez egy nagy mellû nõ.
Az orvos elõveszi a következõ

papírt. A férfi elsõ ránézésre
mondja is:
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éppen szeretkeznek.
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szexmániás beteg!
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mutogatja ezeket a disznó képe-
ket!

4

Vigyázzunk a tolatáskor!
Nagyon érdekes cikk jelen meg az ADAC MOTORWELT újságban, a Német Autóklub
lapjában. Az új autók többségében már van tolatókamera.

Ez a technikai újdonság azonban sok járművezető éberségét elaltatja! Tolatna, nézi a
kamerát, nincs ott semmi akadály. Hajrá, nagy gáz! Pedig, a kamera csak azt látja, ami ott
van, azt nem érzékeli, ami éppen jön… Egy autó, vagy egy gyalogos! 

Mindenképpen maradjon meg továbbra is a jobbra-balra nézés és a hátra fordulás a
tolatás megkezdése előtt. A tolatókamera maradjon meg abban a funkciójában, amire
kitalálták.

Ennek segítségével figyeljük, meddig mehetünk még hátra, amikor beparkolunk otthon
a garázsba, vagy utcán a parkolóhelyre… Juhász Péter

Gyalogosgázolás is lehet, ha csak
a tolatókamerára hagyatkozunk 
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Könnyebb lesz az ellenőrzés
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letág Igazgatóját, hogy tájékoztassa olvasóinkat a modern városokat érintő és megoldandó
problémákról, továbbá arról, hogy a 21. századi technológia hogyan tudja az autósok és
azon belül a taxisok és utasaik életét megkönnyíteni. •
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használni lehet. Vagyis a felhasználó számára külön technoló-
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ményekkel. Mindezeken túl a Sparkon révén könnyedén meg-
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állomások ellenőrzése, vagy akár a taxidrosztok használatá-
nak modernizálása.
• Mit ért ez alatt? Hogyan lehet a taxidrosztokat használha-
tóbbá tenni?
• Ezt a kérdést három oldalról közelítjük meg. 

1) Egy Sparkon szenzorokkal felszerelt drosztnál a taxisok
szolgáltatását igénybe vevő utasok applikáción keresztül tud-
nának tájékozódni a drosztok fizikai helyéről, távolságáról a
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Párisi Udvar Hotel

A Ferenciek terénél nyílt meg a HYATT lánc legújabb ötcsillagos lu-
xus szállodája, a régi Jégbüfé épületében. Bejárat, utasfelvétel/ki-

rakás a Petőfi Sándor utca felől. 

MYSTERY HOTEL

A Terézvárosban, a Podmaniczky utca 45. szám alatti, régi bérház-
ban nyílt meg Budapest legújabb, elegáns szállodája, a MYSTERY
HOTEL. Az ötcsillagos, 82 ágyas luxushotel a Preferred Hotels &
Resorts szállodalánc tagja.

– Melyik az a négy állat, melyet a nõk a legjobban sze-
retnek?

– ???
– Egy nerc a szekrényben, egy Jaguár a garázsban, egy

bika az ágyban, meg az a marha, aki mindezt fizeti...

6

maps, apple maps) és a saját applikációnkon keresztül meg
tudjuk jeleníteni a droszton várakozó szabad taxik számát és
szükség szerint egyéb adatait is (mely taxitársasághoz tarto-
zik, stb.). A szabad taxik ezáltal foglalhatóvá válnának. 

2) A taxisok számára az applikáció jelzi, hogy a hozzájuk leg-
közelebb lévő drosztokon hány szabad hely van, hova érdemes
állniuk. Az azonosított felhasználók révén a drosztokon csak az
arra jogosultak tudnak megállni. Természetesen a szenzor je-
lenléte fizikailag nem tartja távol a droszton jogosulatlanul par-
koló autókat (akár taxis, akár egyéb autós), de a szankcionálás
ezáltal sokkal könnyebbé, hatékonyabbá válik.

3). A taxidrosztot üzemeltetők számára a drosztok kihasz-
náltsága, felügyelete, ellenőrzése és adott esetben a sza-
bálytalan használók szankcionálása valós-idejű használati
adatok alapján végezhető. A felhasználói felületen (webes
alapon) listaszerűen, vagy térképen megjelenítve látszik va-
lós időben a kihasználtság, és az is, hogy azonosított, vagy
nem azonosított (azaz nem jogosult) felhasználó áll ott. A
rendszer pedig képes igény szerinti használati statisztikákat
készíteni és valós képet adni minden érintettnek a drosztok
használatáról, kihasználtságáról.

• Ez valóban 21. századi megoldás. Mire használható még a
Sparkon Solutions technológiája?
• Rendezvényhelyszínek, stadionok, irodaházak, bevásárló-
központok is hasznát tudják venni a Sparkon képességeinek.
A parkolóhelyre irányítás még zárt térben is megoldható
Waze-n vagy Google Maps-en keresztül; elemezhető a ki-
használtság és a kapacitás, és könnyedén kezelhetők a jogo-
sultságok. A rendezvények helyszínén igény szerint alakítha-
tók ki VIP-parkolók, a beengedés összekapcsolható a belé-
pőjeggyel.

Irodaházakban megnyugtató módon kezelhető a vendég-
parkolóhelyek és a rakodási helyek használata. Az irodákat
bérlő cégek a rendszert összekapcsolhatják saját vállalati al-
kalmazásaikkal, így házon belül intézhetik a parkolók meg-
osztását. Az állandó belépés esetén a mobil applikációt ki-
válthatja egy token, ami felgyorsítja a jogosultság ellenőrzé-
sét, az üzemeltető számára pedig egyszerűsíti a központi el-
számolást és a kedvezmények kezelését.
• Köszönöm, sok sikert kívánunk és gratulálunk egy valóban
innovatív magyar megoldáshoz!

-KT-

HILTON GARDEN INN BUDAPEST

MYSTERY HOTEL

Új szállodák a Fővárosban

HILTON GARDEN INN BUDAPEST
A 214 szobás hotel, a harmadik HILTON szálloda Budapesten, a VI. ke-
rületi Lázár utca 11–13. szám alatt nyílt meg. A szálloda legfelső szintjé-
ről csodálatos a kilátás a Szent István Bazilikára és az Operaházra. 

PÁRISI UDVAR HOTEL
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I. Palota út
Köszönjük az új taxiállomást, azonban sokszor nem lehet használni ci-
vil autók miatt. Kérjük felfesteni a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jeleket.

Az I. kerület Budavár Önkormányzat a műemléki környezet miatt az
útburkolati jelek felfestésétől elzárkózott.

Agócs Iván Halász Gyula 
igazgató taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT

Végezetül egy új taxiállomásról:
XIII. Váci út 134.
Felavatták Göncz Árpád néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. Vá-
ci út 132. szám előtti területen. Egy kis emlékparkot alakítottak ki,
megszüntetve közben az ott lévő taxiállomást. A droszt hátrébb köl-
tözött néhány méterrel. Célszerű lenne minél gyakrabban igénybe
venni, hogy megszokják az utasok. A taxiállomásról gyorsan elérhe-
tőek a külső-angyalföldi és a margitszigeti címek telefonos rendelé-
sek esetén. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

XIII. Váci út: Néhány
méterrel hátrébb
költözött a droszt

I. Palota út: Nin-
csenek útburko-
lati jelek az új ta-
xiállomáson

V. Gerlóczy utca 

Végig kétirányú lett az utca Semmelweis ut-
ca és a Károly körút közötti szakasza. Ha a
Városház utca (Semmelweis utca) felől jö-
vünk, akkor is kienged a süllyedő oszlop.
Arra figyeljünk, hogy miután az útszakasz
egy része csak egysávú, amennyiben egy-
szerre érkezik jármű mindkét irányból, ak-
kor a Károly körút felől érkezőnek van el-
sőbbsége. 
XIII. Petneházy utca – Röppentyű utca
sarok 
Megfordították az elsőbbségi viszonyt,
ezentúl a Röppentyű utcának lesz elsőbb-

sége. Villogó sárgánál mindenképpen las-
sítsunk, bármelyik irányból jövünk, mert
lesz, aki nem veszi észre a forgalmirend-vál-
tozást. Egyúttal „rendbe tették” a környező
utcákban az elsőbbségi viszonyokat. Koráb-
ban volt, hogy egy útvonalat „STOP” táblá-
val védtek le, a következő sarok meg „jobb-
kezes” volt…
XVIII. Méta utca – Besence utca (Zombor
utca) sarok
Nem forgalmirend-változás, hanem forga-
lomtechnikai változás történik ebben a

forgalmas kereszteződésben. Közlekedés-
biztonsági okokból forgalomirányító jelző-
lámpákat szerelnek a csomópontban. Na-
gyon fontos: ha a mellékutcából jövünk, fi-
gyeljünk arra, hogy a főútvonalon érkezők
észreveszik-e az újonnan telepített jelző-
lámpákat. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Gerlóczy utca: Kétirányú lett az
utca még egy szakasza

XIII. Petneházy utca: STOP táblával
találkozunk az új forgalmi rendben
a Röppentyű utcánál

XVIII. Méta utca: Forgalom-
irányító jelzőlámpákat tele-
pítettek a Besence utca
(Zombor) utca sarokra

Tanár: – Kíváncsi lennék, melyik
az Amazonas legnagyobb bal ol-
dali mellékfolyója.

Diák: – Nem tudom én sem, ta-
nár úr. De kívánom, hogy a követ-
kezõ ötven évben ez legyen a mi
kettõnk legfõbb gondja…
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osztását. Az állandó belépés esetén a mobil applikációt ki-
válthatja egy token, ami felgyorsítja a jogosultság ellenőrzé-
sét, az üzemeltető számára pedig egyszerűsíti a központi el-
számolást és a kedvezmények kezelését.
• Köszönöm, sok sikert kívánunk és gratulálunk egy valóban
innovatív magyar megoldáshoz!

-KT-

HILTON GARDEN INN BUDAPEST

MYSTERY HOTEL

Új szállodák a Fővárosban

HILTON GARDEN INN BUDAPEST
A 214 szobás hotel, a harmadik HILTON szálloda Budapesten, a VI. ke-
rületi Lázár utca 11–13. szám alatt nyílt meg. A szálloda legfelső szintjé-
ről csodálatos a kilátás a Szent István Bazilikára és az Operaházra. 

PÁRISI UDVAR HOTEL

ujtaxi.qxd  8/14/19 08:20  Page 6

7

I. Palota út
Köszönjük az új taxiállomást, azonban sokszor nem lehet használni ci-
vil autók miatt. Kérjük felfesteni a TAXIÁLLOMÁS útburkolati jeleket.

Az I. kerület Budavár Önkormányzat a műemléki környezet miatt az
útburkolati jelek felfestésétől elzárkózott.

Agócs Iván Halász Gyula 
igazgató taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT

Végezetül egy új taxiállomásról:
XIII. Váci út 134.
Felavatták Göncz Árpád néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. Vá-
ci út 132. szám előtti területen. Egy kis emlékparkot alakítottak ki,
megszüntetve közben az ott lévő taxiállomást. A droszt hátrébb köl-
tözött néhány méterrel. Célszerű lenne minél gyakrabban igénybe
venni, hogy megszokják az utasok. A taxiállomásról gyorsan elérhe-
tőek a külső-angyalföldi és a margitszigeti címek telefonos rendelé-
sek esetén. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

XIII. Váci út: Néhány
méterrel hátrébb
költözött a droszt

I. Palota út: Nin-
csenek útburko-
lati jelek az új ta-
xiállomáson

V. Gerlóczy utca 

Végig kétirányú lett az utca Semmelweis ut-
ca és a Károly körút közötti szakasza. Ha a
Városház utca (Semmelweis utca) felől jö-
vünk, akkor is kienged a süllyedő oszlop.
Arra figyeljünk, hogy miután az útszakasz
egy része csak egysávú, amennyiben egy-
szerre érkezik jármű mindkét irányból, ak-
kor a Károly körút felől érkezőnek van el-
sőbbsége. 
XIII. Petneházy utca – Röppentyű utca
sarok 
Megfordították az elsőbbségi viszonyt,
ezentúl a Röppentyű utcának lesz elsőbb-

sége. Villogó sárgánál mindenképpen las-
sítsunk, bármelyik irányból jövünk, mert
lesz, aki nem veszi észre a forgalmirend-vál-
tozást. Egyúttal „rendbe tették” a környező
utcákban az elsőbbségi viszonyokat. Koráb-
ban volt, hogy egy útvonalat „STOP” táblá-
val védtek le, a következő sarok meg „jobb-
kezes” volt…
XVIII. Méta utca – Besence utca (Zombor
utca) sarok
Nem forgalmirend-változás, hanem forga-
lomtechnikai változás történik ebben a

forgalmas kereszteződésben. Közlekedés-
biztonsági okokból forgalomirányító jelző-
lámpákat szerelnek a csomópontban. Na-
gyon fontos: ha a mellékutcából jövünk, fi-
gyeljünk arra, hogy a főútvonalon érkezők
észreveszik-e az újonnan telepített jelző-
lámpákat. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

V. Gerlóczy utca: Kétirányú lett az
utca még egy szakasza

XIII. Petneházy utca: STOP táblával
találkozunk az új forgalmi rendben
a Röppentyű utcánál

XVIII. Méta utca: Forgalom-
irányító jelzőlámpákat tele-
pítettek a Besence utca
(Zombor) utca sarokra

Tanár: – Kíváncsi lennék, melyik
az Amazonas legnagyobb bal ol-
dali mellékfolyója.

Diák: – Nem tudom én sem, ta-
nár úr. De kívánom, hogy a követ-
kezõ ötven évben ez legyen a mi
kettõnk legfõbb gondja…

ujtaxi.qxd  8/14/19 08:20  Page 7



8

SZI-
GET

XIII. Fáy utca: Két-
irányú lett a Béke
út előtti szakasz, vi-
gyázzunk, kötelező
a jobbra fordulás a
centrum felé

XIII. Fáy utca: Megszűnt
végre a jobbkezesség a
Hajdú utca saroknál is

20
19
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Az idén – immár sokadszor - ismét nagy siker
volt a Magyar Nagydíj, melyből, mint hivatalos

szállítók mi is kivettük részünket. Óriási
embertömeget vittünk ki, de a visszaútra még
ennél is nagyobb igény volt. Büszkén mond-
hatom mindenki elégedett volt. Taxis, utas és

rendező egyaránt. 
Köszönjük minden kollégának,

segítőnek az áldozatos munkáját!
Kocsis Péter 

6x6 Kft. 

Megint Megint 
MogyMogyororódód
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Utat mutatunk
2019-ben is.

Utat mutatunk
2019-ben is.

Tarts velünk!Tarts velünk!

www.6x6taxi.hu
Információ: Fárbás Tibor üzletág igazgató •  Telefon: 06 70 376 99 97

A jelentkező minőségi
szolgáltatókat

várólista alapján
értesítjük.
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A július 26-án őrizetbe vett Gheorghe
Dincă (65) taxisofőr beismerte, hogy ő öl-
te meg a héten eltűnt Alexandra Măceşant
(15), valamint Luiza Melencut (18), akit
április óta kerestek a hozzátartozói,
viszont továbbra sincs magyarázat a
férfi házában talált számtalan emberi
csontmaradványra.

Gheorge Dincă bevallotta, hogy a lelep-
leződéstől való félelmében ölte meg

2019. július 25-én, csütörtökön dél kö-

rül az áldozatát, amikor a kezében meglát-
ta a mobiltelefont, amellyel a lány a sür-
gősségi számot hívogatta. A férfi – állítása
szerint – ezután elégette a holttestet – kö-
zölte a kihallgatást követően Georgiana
Hossu, az ügyészség egyik vezetője.

Alapos a gyanú, hogy a sorozatgyilkos –
aki szexuálisan is bántalmazni akarta áldo-
zatát, ezért hurcolta a lakásába – hasonló
módon végzett az áprilisban eltűnt másik
lánnyal, Luizával is. Az eddigi vizsgálatok
során a feltételezett elkövető házában
megtalálták a gyanúsított és az áldozat
DNS-ét is. Nem sikerült viszont eddig

azonosítani a fémhordók-
ban megégve talált számta-
lan emberi eredetű csontot,
valamint három gyűrűt,
nyakláncokat és egyéb ék-
szerdarabokat. A férfi sze-
mélygépkocsijában fellelt egy
pár fülbevalóra viszont Alexand-
ra édesanyja ráismert.

– Bár védencem beismerte,
hogy ő végzett a két lánynyal,

más gyilkosságokat
nem követett
el. Alexandra
és Luiza a
saját akara-
tából ment
el az idős
f é r f i h e z ,
hogy aztán
s z e x u á l i s
kapcsolatot
létesítsenek
– közölte a
férfi ügyvédje. 

A hozzátar-
tozók az ügy-
véd állításait
felháborodot-

tan utasították vissza, szerin-
tük a lányok mindig példásan viselkedtek,
jó tanulók voltak.

Kisebb atrocitásra is sor került:
Alexandra két rokona elkeseredésé-
ben törve-zúzva a gyilkos házára ron-
tott. A nyomozás folytatódik, ugyanis az-
zal is számolnak, hogy a férfi nem egyedül
követte el a tettét.

Az eset rávilágított a román hatóságok
tehetetlenségére, amely miatt több ezren
tüntetnek országszerte. Mint kiderült, Ale-
xandrát annak ellenére sem sikerült a
rendőrségnek megmenteni, hogy a kis-

lány háromszor hívta a sürgősségi sze-
mélyhívót, mégis egy napba tellett, mire
megtalálták a házat. Ezt követően még há-
rom órát vártak a rendőrök, mire megkap-
ták a házkutatási engedélyt, noha hallot-
ták a lány sikoltozását. A szakmai mulasz-
tások és a tiltakozások hatására már há-
rom főhivatalnokot menesztett a román mi-
niszterelnök. A román országos rendőrfő-
kapitány mellett a megyei prefektus első
emberének és a városi rendőrkapitánynak
is útilaput kötöttek a talpára, tudósít a táv-
irati iroda a történtekről. Cash

fotó: MTI

13

Taxis kolléga kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy
egy lehetetlennek látszó ügyben mégis sikerült igazát bizo-
nyítani. Így megúszta az 50 ezres bírságot, és igazságérze-
te is helyrebillent. Kérte, ha van rá mód, ismertessük
ügyét, hátha azzal másoknak is segítünk. Megkerestük te-
hát a Traffic-Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft. ügy-
vezetőjét, Illés Jánost, hogy írja le mi történt. Íme:

Ügyfelünket az első fokú közigazgatási határozat alap-
ján szabálysértés elkövetésével vádolták, amely abban
merült ki, hogy 2018. október 28.-án 16.30 óra körüli idő-
ben a Budapest. V. ker. József Attila utcában, a Bajcsy
Zsilinszky út kereszteződése felé megsértette a KRESZ
13 § (1) bekezdésébe ütköző – kötelező haladási irányra
vonatkozó rendelkezést, amely miatt a Készenléti Rend-
őrség járőrei feljelentést tettek.

A határozat kiemelte, hogy a szabálysértési előadó a szabály-
szegést megvalósultnak, azaz bizonyítottnak látta, ezért Ügyfe-
lünket 50 ezer forintos fix bírság megfizetésére kötelezte.

A határozat indoklási részében leírták, hogy kiszabott köz-
igazgatási bírsággal összefüggésben az Ákr. nem ismeri a mél-
tányosság jogintézményét. A hatályos szabályok nem teszik le-
hetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság

gyakorlását, emberileg méltányolható körülmé-
nyek fennállása esetén sem, így a kiszabott bír-
ság csökkentésére vagy annak elengedésére
nincsen lehetőség.

A határozat alapja sziklaszilárd, a készenléti
járőr kamerával végig vette a szabálysértés el-

követését, mivel Ügyfelünk mögött közlekedett közvetlenül. Sze-
mélyes meghallgatása is megtörtént a határozat meghozatala
előtt, így minden adat rendelkezésére állt a hatóságnak.

Ügyfelünk megkeresett minket, és ebben a lehetetlen helyzet-
ben, a határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést
nyújtottunk be, 5000 Ft illeték megfizetésével.

A fellebbezésben előadtuk – egy kis kutatómunka után –

Nem minden igaz, ami annak látszik, 
avagy, egy közigazgatási eljárás margójára

Elégette tinédzser áldozatait a román taxis

Beismerte szörnyű tettét
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Beismerte szörnyű tettét
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hogy az útkereszteződésében előjelzés nélkül elhelyezett két
irányba mutató terelőtábla (kikerülési irányt jelző tábla) nem
volt kellő időben és távolságról észlelhető. Ügyfelünk előtt egy
dobozos tehergépjármű haladt, amely a kilátást teljes mérték-
ben akadályozta, majd hirtelen jobbra kivágódott a jobb oldali
forgalmi sávba. Ügyfelünk itt már abszolút féktávolságon belül
észlelte az úttestre előjelzés nélkül kihelyezett terelő táblát.
Amit a kikerülési iránynak megfelelően balról került ki, majd az
útkereszteződésben, a forgalmi sávjának megfelelően haladt
tovább egyenes irányba. Ezt a mögötte haladó járőr „veszélyez-
tetésnek” értékelte, így a megkülönböztető jelzések használatá-
val Ügyfelünk után ment, és megállásra késztette.

A fellebbezést megelőzően tájékozódtunk, és megálla-
pítottuk, hogy a terelést jelző tábla kihelyezése – megfe-
lelő előjelzések hiányában – semmilyen szinten nem fe-
lelt meg a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek, amely a
közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és
elhelyezésének követelményeiről szól. A rendelet előírja,
hogy: 

„5.8. Elő kell jelezni a jelzőtáblát akkor, ha a tilalom
vagy a veszélyes hely a keresztező úton van, és annak az
útkereszteződéstől mért távolsága nem teszi lehetővé,
hogy a járművezető kellően felkészüljön a veszélyre vagy
a tilalmi táblával jelzett korlátozásra”.

Ebben az esetben a veszélyt, tilalmat a vonatkozó útügyi mű-
szaki előírásban 11 ÚT 2-1.114 „Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” c. útügyi műszaki
előírás. foglaltak szerint kell előjelezni.

5.9. A kihelyezett jelzőtáblák a közlekedőket (járművezetőket,
gyalogosokat)

szabad kilátásukban és egymás mozgásának észlelésében
ne akadályozzák.”

Megállapítottuk, hogy a rendeletben előírtak egyetlen feltéte-
le sem valósult meg jelen esetben, amely miatt elmarasztalták
Ügyfelünket. Ha nem közlekedik óvatosabban, és nem hajtja
végre ezt a manővert, baleset történhetett volna, amely nem az
Ügyfelünk hibájából következett volna be.

Ilyen helyeken a rendelet értelmében előjelezni szükséges a
változásokat: A rendelet

„18.1. Besorolás rendje
a) A besorolás rendjét jelző tábla alkalmazása
aa) kötelező az olyan útkereszteződések előtt, ahol a jármű-

vek tovább haladási lehetőségét az általános jogszabályi 
2 Lásd: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ).
előírástól eltérően szabályozták,
ab) megengedett minden egyéb más útkereszteződés előtt,

ahol ez a járművezetők jobb tájékozódását elősegíti.
Tekintettel az eset összes körülményeire, és arra, hogy forga-

lomszervezési hiányosság történt, kértük az eljárás megszünte-
tését.

És csoda történt…
Ritkán látható, olvasható, de a II. fokú hatóság alaposan átta-

nulmányozva az ügy iratait, a fellebbezésben foglaltakat és hi-
vatkozásokat, majd megsemmisítette az I. fokú határozatot, és
intézkedett a fellebbezés díjának visszafizetéséről. A döntést
követően fellebbezésnek további helye nem volt.

A határozat indoklási részében előadták, hogy az I. fokú ható-
ság joggal támaszkodott a járőr elmondására és a becsatolt

fényképfelvételekre, ugyanakkor nem derítették fel kellőképpen
a szabálysértés elkövetésének körülményeit. Meghallgatva az in-
tézkedésben részt vevő járőröket, és bizonyítási eljárásként ér-
tékelve az összes körülményt a II. fokú hatóság úgy döntött,
hogy az Ügyfelünk fellebbezése alapos volt, és közigazgatási
bírság megfizetésére nem kötelezhető.

Tehát egy nagyon korrekt 5 oldalas indoklásban „nyertünk”. A
közigazgatási eljárások tekintetében sokan tévhitben vannak.
Mindig érdemes szakember tanácsát kikérni legalább annyiban,
hogy véleménye szerint jogos-e vagy sem a döntés. Természete-
sen ezt egy szóbeli, vagy telefonos bejelentést követően nem

lehet megállapítani, de az ügy összes körülményének megisme-
rése után már van lehetőség az alapos döntésre. És mint a fenti
példa mutatja, nincsenek „lehetetlen” ügyek. Nem szabad meg-
ijedni egy intézkedéstől, egy feljelentési következménytől, de
hangsúlyozom, csak akkor, ha hiszünk az igazunkban, és azt
szakember is megerősíti. Célszerű ilyen esetben közlekedési
ügyekben jártas céget vagy képviselőt választani. Ahogyan a
bölcsebbek tanácsolják: közlekedési ügyekben ne forduljunk
válóperes eljárásokban jártas jogi képviselőhöz, mert nem biz-
tos, hogy Ő a legjobb választás. Elérhetőségeink az oldalakon,
balesetmentes közlekedést kívánok  

Illés János
ügyvezető

Traffic-Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft

1995-óta látunk el kivonuló baleseti helyszínelői feladatokat,
több száz gépjárművet felügyelünk Budapesten és közvetlen von-
záskörzetében, és látunk el helyszíni képviseletet, majd utána
szaktanácsadással állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Többet a
www.traffic-control.hu honlapon lehet megtudni, vagy akit biztosí-
tási sorsa is érdekli, és szeretne meggyőződni arról, van-e jobb dí-
ja, tudok-e bármilyen „kiskaput”, mint független biztosítási alkusz
már 8 éves TAXI-s gyakorlattal is, az a www.illesjanos.hu oldala-
mon is tájékozódhat erről. 
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Mindig pontosítsuk
a címet az utassal!

Szállodából vittem – volna – az utast, aki csak annyit mondott:
„EXPO”. Keveset tudok angolul, megkértem a londinert, segít-
sen pontosítani a címet.  

Gúnyosan rám nézett: „Nem tudott hol van az EXPO?” Nyel-
tem egyet, nem akartam ugyanolyan hangnemben visszavála-
szolni. Még a végén betelefonál a cégemhez, és mehetek fe-
gyelmire. „Van az EXPO téren egy EXPO nevű irodaház.
Néhányszáz méterrel később, még mindig az EXPO téren, van
egy EXPO nevű szálloda. Újabb néhányszáz méter múlva ott az
EXPO kiállítás. Szerinted, hova vigyem?”

Mindig pontosítsuk a címet az utassal! Nemrégiben kollé-
gánknak, csak annyit mondott az utas: „Tárnok”. Kollégánk,
nem mai versenyző, GPS nélkül indult, meg sem állt a Tárnok

utcáig a Várban. De az utas csak nézett ki a
fejéből és hümmögött. Valami nem stimmelt.
Kollégánk gyorsan cselekedett, odapördült az
utassal a Hilton szálló elé és a portások –
nyelvi – segítségét kérte. Mit kiderült az utas
Tárnok településre szeretett volna eljutni…

Mindig pontosítsuk a címet!  Nem elég any-
nyi, hogy IBIS. Tudjuk, hány van belőle. Már a
Hilton szállodából is három van Budapesten.
Ha, pontosítottuk a címet nem lesz fejfájá-
sunk, nem lesz utaspanaszunk…

Mészáros Szabolcs
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Mint közismert, a BUD Zrt. egy megerősí-
tett Biztonsági Szolgálattal – végre – kisö-
pörte a taxis hiénákat a repülőtér terminál-
jairól. Korábban kettős sorfalon kellett át-
verekedni magukat a repülőtér terminálra
érkező utasoknak, sőt a terminál előtt
újabb sort álltak a „hiénák”.

Amikor az utasok az ott álló taxik sorára
mutattak, annyi volt a válasz: „Azok már
rendelésre jöttek, nem szabad taxik!” Ne
ragozzuk, örömteli, hogy kisöpörték a „hié-
nákat” a terminálokból. Izgalmas kérdés,
mi lett a taxis „hiénákkal”?

Gyakorlatilag ELTŰNTEK a budapesti

taxis piacról, ugyanis korábban legtöbb-
nek EGYÁLTALÁBAN nem volt budapesti
taxiengedélye! Reméljük, sem „mezítlá-
basként”, sem „társaságbeliként” nem tér-
tek vissza közénk, bár az is igaz, hogy in-
formációink szerint a taxislétszám az el-
múlt hónapokban közel 200 fővel sza-
porodott…

Ugyanis minden taxitársaság két kézzel
kap az új tagok után, de többnyire az első
kérdés: „Honnan dolgoztál eddig?” Lehet
az a válasz, hogy „a repülőtéren voltam
HIÉNA!”? Nos, talán ezek a figurák senki-
nek sem kellenek! Kutyából nem lesz sza-

lonna! Aki eddig inkorrekten dolgozott, ez-
után is úgy fog! 

Egyre több taxitársaságnál van létszám-
stop, ahol nem veszik fel a becsületüket el-
játszott egykori hiénákat! Ezt köszönjük a
taxitársaságok vezetőinek! 

Ahol pedig erre nem figyelnek, magukra
vessenek… Ferenczy P. Károly  

Az apuka behozza a csupa sár és ma-
szat kisfiút a játszótérrõl.

– Hát te meg hogy nézel ki? – rivall rá
az anyja. – Ezért egy akkora pofont…

– Várj! – kiált az apa. – Elõbb mosdas-
suk meg! Lehet, hogy nem is a mi
gyerekünk…
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

Mi lett a repülőtéri taxis „hiénákkal”? 

ujtaxi.qxd  8/14/19 08:21  Page 15



hogy az útkereszteződésében előjelzés nélkül elhelyezett két
irányba mutató terelőtábla (kikerülési irányt jelző tábla) nem
volt kellő időben és távolságról észlelhető. Ügyfelünk előtt egy
dobozos tehergépjármű haladt, amely a kilátást teljes mérték-
ben akadályozta, majd hirtelen jobbra kivágódott a jobb oldali
forgalmi sávba. Ügyfelünk itt már abszolút féktávolságon belül
észlelte az úttestre előjelzés nélkül kihelyezett terelő táblát.
Amit a kikerülési iránynak megfelelően balról került ki, majd az
útkereszteződésben, a forgalmi sávjának megfelelően haladt
tovább egyenes irányba. Ezt a mögötte haladó járőr „veszélyez-
tetésnek” értékelte, így a megkülönböztető jelzések használatá-
val Ügyfelünk után ment, és megállásra késztette.

A fellebbezést megelőzően tájékozódtunk, és megálla-
pítottuk, hogy a terelést jelző tábla kihelyezése – megfe-
lelő előjelzések hiányában – semmilyen szinten nem fe-
lelt meg a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek, amely a
közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és
elhelyezésének követelményeiről szól. A rendelet előírja,
hogy: 

„5.8. Elő kell jelezni a jelzőtáblát akkor, ha a tilalom
vagy a veszélyes hely a keresztező úton van, és annak az
útkereszteződéstől mért távolsága nem teszi lehetővé,
hogy a járművezető kellően felkészüljön a veszélyre vagy
a tilalmi táblával jelzett korlátozásra”.

Ebben az esetben a veszélyt, tilalmat a vonatkozó útügyi mű-
szaki előírásban 11 ÚT 2-1.114 „Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” c. útügyi műszaki
előírás. foglaltak szerint kell előjelezni.

5.9. A kihelyezett jelzőtáblák a közlekedőket (járművezetőket,
gyalogosokat)

szabad kilátásukban és egymás mozgásának észlelésében
ne akadályozzák.”

Megállapítottuk, hogy a rendeletben előírtak egyetlen feltéte-
le sem valósult meg jelen esetben, amely miatt elmarasztalták
Ügyfelünket. Ha nem közlekedik óvatosabban, és nem hajtja
végre ezt a manővert, baleset történhetett volna, amely nem az
Ügyfelünk hibájából következett volna be.

Ilyen helyeken a rendelet értelmében előjelezni szükséges a
változásokat: A rendelet

„18.1. Besorolás rendje
a) A besorolás rendjét jelző tábla alkalmazása
aa) kötelező az olyan útkereszteződések előtt, ahol a jármű-

vek tovább haladási lehetőségét az általános jogszabályi 
2 Lásd: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ).
előírástól eltérően szabályozták,
ab) megengedett minden egyéb más útkereszteződés előtt,

ahol ez a járművezetők jobb tájékozódását elősegíti.
Tekintettel az eset összes körülményeire, és arra, hogy forga-

lomszervezési hiányosság történt, kértük az eljárás megszünte-
tését.

És csoda történt…
Ritkán látható, olvasható, de a II. fokú hatóság alaposan átta-

nulmányozva az ügy iratait, a fellebbezésben foglaltakat és hi-
vatkozásokat, majd megsemmisítette az I. fokú határozatot, és
intézkedett a fellebbezés díjának visszafizetéséről. A döntést
követően fellebbezésnek további helye nem volt.

A határozat indoklási részében előadták, hogy az I. fokú ható-
ság joggal támaszkodott a járőr elmondására és a becsatolt

fényképfelvételekre, ugyanakkor nem derítették fel kellőképpen
a szabálysértés elkövetésének körülményeit. Meghallgatva az in-
tézkedésben részt vevő járőröket, és bizonyítási eljárásként ér-
tékelve az összes körülményt a II. fokú hatóság úgy döntött,
hogy az Ügyfelünk fellebbezése alapos volt, és közigazgatási
bírság megfizetésére nem kötelezhető.

Tehát egy nagyon korrekt 5 oldalas indoklásban „nyertünk”. A
közigazgatási eljárások tekintetében sokan tévhitben vannak.
Mindig érdemes szakember tanácsát kikérni legalább annyiban,
hogy véleménye szerint jogos-e vagy sem a döntés. Természete-
sen ezt egy szóbeli, vagy telefonos bejelentést követően nem

lehet megállapítani, de az ügy összes körülményének megisme-
rése után már van lehetőség az alapos döntésre. És mint a fenti
példa mutatja, nincsenek „lehetetlen” ügyek. Nem szabad meg-
ijedni egy intézkedéstől, egy feljelentési következménytől, de
hangsúlyozom, csak akkor, ha hiszünk az igazunkban, és azt
szakember is megerősíti. Célszerű ilyen esetben közlekedési
ügyekben jártas céget vagy képviselőt választani. Ahogyan a
bölcsebbek tanácsolják: közlekedési ügyekben ne forduljunk
válóperes eljárásokban jártas jogi képviselőhöz, mert nem biz-
tos, hogy Ő a legjobb választás. Elérhetőségeink az oldalakon,
balesetmentes közlekedést kívánok  

Illés János
ügyvezető

Traffic-Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft

1995-óta látunk el kivonuló baleseti helyszínelői feladatokat,
több száz gépjárművet felügyelünk Budapesten és közvetlen von-
záskörzetében, és látunk el helyszíni képviseletet, majd utána
szaktanácsadással állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Többet a
www.traffic-control.hu honlapon lehet megtudni, vagy akit biztosí-
tási sorsa is érdekli, és szeretne meggyőződni arról, van-e jobb dí-
ja, tudok-e bármilyen „kiskaput”, mint független biztosítási alkusz
már 8 éves TAXI-s gyakorlattal is, az a www.illesjanos.hu oldala-
mon is tájékozódhat erről. 
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Mindig pontosítsuk
a címet az utassal!

Szállodából vittem – volna – az utast, aki csak annyit mondott:
„EXPO”. Keveset tudok angolul, megkértem a londinert, segít-
sen pontosítani a címet.  

Gúnyosan rám nézett: „Nem tudott hol van az EXPO?” Nyel-
tem egyet, nem akartam ugyanolyan hangnemben visszavála-
szolni. Még a végén betelefonál a cégemhez, és mehetek fe-
gyelmire. „Van az EXPO téren egy EXPO nevű irodaház.
Néhányszáz méterrel később, még mindig az EXPO téren, van
egy EXPO nevű szálloda. Újabb néhányszáz méter múlva ott az
EXPO kiállítás. Szerinted, hova vigyem?”

Mindig pontosítsuk a címet az utassal! Nemrégiben kollé-
gánknak, csak annyit mondott az utas: „Tárnok”. Kollégánk,
nem mai versenyző, GPS nélkül indult, meg sem állt a Tárnok

utcáig a Várban. De az utas csak nézett ki a
fejéből és hümmögött. Valami nem stimmelt.
Kollégánk gyorsan cselekedett, odapördült az
utassal a Hilton szálló elé és a portások –
nyelvi – segítségét kérte. Mit kiderült az utas
Tárnok településre szeretett volna eljutni…

Mindig pontosítsuk a címet!  Nem elég any-
nyi, hogy IBIS. Tudjuk, hány van belőle. Már a
Hilton szállodából is három van Budapesten.
Ha, pontosítottuk a címet nem lesz fejfájá-
sunk, nem lesz utaspanaszunk…

Mészáros Szabolcs
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Mint közismert, a BUD Zrt. egy megerősí-
tett Biztonsági Szolgálattal – végre – kisö-
pörte a taxis hiénákat a repülőtér terminál-
jairól. Korábban kettős sorfalon kellett át-
verekedni magukat a repülőtér terminálra
érkező utasoknak, sőt a terminál előtt
újabb sort álltak a „hiénák”.

Amikor az utasok az ott álló taxik sorára
mutattak, annyi volt a válasz: „Azok már
rendelésre jöttek, nem szabad taxik!” Ne
ragozzuk, örömteli, hogy kisöpörték a „hié-
nákat” a terminálokból. Izgalmas kérdés,
mi lett a taxis „hiénákkal”?

Gyakorlatilag ELTŰNTEK a budapesti

taxis piacról, ugyanis korábban legtöbb-
nek EGYÁLTALÁBAN nem volt budapesti
taxiengedélye! Reméljük, sem „mezítlá-
basként”, sem „társaságbeliként” nem tér-
tek vissza közénk, bár az is igaz, hogy in-
formációink szerint a taxislétszám az el-
múlt hónapokban közel 200 fővel sza-
porodott…

Ugyanis minden taxitársaság két kézzel
kap az új tagok után, de többnyire az első
kérdés: „Honnan dolgoztál eddig?” Lehet
az a válasz, hogy „a repülőtéren voltam
HIÉNA!”? Nos, talán ezek a figurák senki-
nek sem kellenek! Kutyából nem lesz sza-

lonna! Aki eddig inkorrekten dolgozott, ez-
után is úgy fog! 

Egyre több taxitársaságnál van létszám-
stop, ahol nem veszik fel a becsületüket el-
játszott egykori hiénákat! Ezt köszönjük a
taxitársaságok vezetőinek! 

Ahol pedig erre nem figyelnek, magukra
vessenek… Ferenczy P. Károly  

Az apuka behozza a csupa sár és ma-
szat kisfiút a játszótérrõl.

– Hát te meg hogy nézel ki? – rivall rá
az anyja. – Ezért egy akkora pofont…

– Várj! – kiált az apa. – Elõbb mosdas-
suk meg! Lehet, hogy nem is a mi
gyerekünk…

15

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

Mi lett a repülőtéri taxis „hiénákkal”? 
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Gyakori kérdések a katáról
A kisadózók tételes átalányadóját (kata) 

tipikusan azoknak az egyéni és társas  kisvállalkozóknak
találták ki, akik nem kívánnak bajlódni bonyolult és ös-

szetett adózási szabályokkal. Előfordulnak azonban
olyan területei ennek az adózási formának, amelyek to-

vábbi kérdéseket vetnek fel.

Kérdés: Be kell-e jelenteni a főállású kisadózót az erre a célra
szolgáló járulékbejelentő (T1041-es) nyomtatványon?
Válasz: A  vonatkozó törvény  alapján az adóhatóság adatot
szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főál-
lású kisadózók biztosítási jogállásának időtartamáról és az ellá-
tások alapjáról. Az adóhatóságnak tehát törvényi kötelessége
tájékoztatni az egészségbiztosítási szervet a kisadózói bejelen-
tés megtörténtéről. Fontos ugyanakkor, hogy a katás jogviszony
megszűnése után más adózási módoknál ismét kötelező a
T1041-es adatlapon adatot szolgáltatni.
Kérdés: Ugyanazon üzleti partner felé az adóév során legfel-
jebb egymillió forint értékben lehet számlázni?
Válasz: Ugyanazon üzletei partner felé bármekkora összegben
lehet számlázni, ha azonban az ennek összege az adóéven be-
lül meghaladja az 1 millió forintot, akkor mind a számlát kibo-
csátó katás vállalkozónak, mind a számlát befogadó üzleti part-
nernek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik. A kata-alany
ezt az adatszolgáltatást az éves bevallásában teljesíti, a partner-
vállalkozás pedig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
Év közben kezdődő katás vállakozásnál az 1 millió forintos ösz-
szeghatárt nem kell arányosítani, legalábbis a törvény nem tar-
talmaz ilyen kitételt.  Az egymillió forintos összeghatár megálla-
pításánál csak az adóévben ténylegesen elszámolt (beérkezett)
bevételt kell figyelembe venni, és nem a számlázott összegeket.
Kérdés: Ha az év végén több mint 100 ezer forintos adóhiány
jelentkezik helyi adókban (iparűzési adó, stb.), akkor megszűnik
a kata-alanyiság?
Válasz: Nem, ugyanis az csak akkor szűnik meg, hogyha az év
végén az állami adóhatósággal szemben mutatkozik tartozás.
Mégpedig nettó módon számított, végrehajtható, 100 ezer forin-
tot meghaladó adótartozás. Az adózás rendjéről szóló törvény
10. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság az ál-
lami adóhatóságtól különböző, így a felé fennálló tartozást nem
kell figyelembe venni a 100 ezer forintos összeghatár számítá-
sánál. 
Kérdés: Automatikusan megszűnik a katás jogviszony, ha a de-
cember 31-i fordulónapon százezer forintot meghaladja az adó-
tartozás (beleértve a járulék- és illetéktartozásokat is)?
Válasz: Ma már az adóhatóság felszólítást küld az adózónak a
hátralék befizetésére. Amennyiben ez a megadott határidőn be-
lül megtörténik, a katás jogviszonyt nem szüntetik meg.
Kérdés: Egyéni vállalkozóként választhatja-e a katát, az, akinek
az adóévben magánszemélyként ingatlan-bérbeadásból volt be-
vétele?
Válasz: Nem akadálya a kata választásának, ha a kisadózóként
tevékenykedő magánszemély ingatlan-bérbeadásból ért el bevé-
telt, amennyiben ezt magánszemélyként szerezte, és önálló te-
vékenység bevételeként adózik utána. A katát szabályozó 2012.
évi CXLVII. törvény szerint az a vállalkozó nem választhatja a
katát, aki ingatlan-bérbeadásból származó üzleti bevételt számol
el. Mivel a magánszemély bevétele nem tekinthető vállalkozói
bevételnek, így a kata ez esetben választható, alkalmazható.
Kérdés: Ha táppénzes állomány, vagy bármely más ok miatt
egész hónapban nem tudja ellátni a tevékenységét a katás vál-
lalkozó, akkor a törvény szerint nem kell a tételes adót megfizet-
ni. Emiatt arányosítani szükséges a 12 millió forintos éves árbe-
vétel keretet is. Kikerülhető-e az arányosítás úgy, hogy a tételes
adó megfizetésre kerül a táppénzes, vagy szüneteltetett hóna-
pokra is?

Válasz: Ha a körülményekből megállapítható, hogy a kisadózó
nem tudta személyesen a munkáját ellátni táppénz folyósítása
alatt, akkor hiába fizeti meg a tételes adót, az arányosítási köte-
lezettsége fennáll. A vállalkozás szüneteltetése esetén pedig a
munkavégzés egyébként sem lehetséges. A törvény nem ahhoz
köti az arányosítási kötelezettséget, hogy a tételes adót tényle-
gesen megfizették-e vagy sem. Az arányosítási kötelezettség ob-
jektíve fennáll minden olyan hónap esetén amelyre a kisadózó
vállalkozó nem köteles megfizetni a tételes adót. 
Kédés: Katás vállalkozás szüneteltetése esetén semmit nem
kell fizetni?
Válasz: A vállalkozás bármilyen adózási formában történő szü-
neteltetése esetén, főállású jogviszonyban az egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell megfizetni, melynek havi összege je-
lenleg 7.500 Ft. 
Nem kell ezt a járulékot fizetni, ha az adózó vállalkozásának szü-
neteltetése időtartamán belül új jogviszonyt létesít, vagyis alkal-
mazottként elhelyezkedik. 
Kérdés: Katás vállalkozó kaphat táppénzt, ha a betegállomány
időtartama rövidebb egy hónapnál?
Válasz: Katás vállalkozó is kaphat táppénzt, a járulékalapjának
megfelelő összeg után bármilyen rövid, akár akár néhány nap
betegség esetén is. A harminc napot meghaladó táppénzes ál-
lomány esetén viszont arra az időszakra a katát sem kell fizet-
nie. Ezt a tényt a T101E adatlapon jelezni kell!

87 százalékkal csökkenhet a szennyezettség

Beáldozott taxisofőrök
Elektromos önjáró taxiflotta használatával a hagyományos
gépkocsikéhoz képest akár 87 százalékkal csökkenthető
lenne az üvegházhatású gázok kibocsátása a városokban –
vélik a Michigani Egyetem szakemberei által vezetett tanul-
mány készítői.

A Transportation Research Part D: Transport and Environment című
folyóiratban bemutatott tanulmányukban az amerikai egyetem és a Ford
Motor autógyártó cég kutató- és innovációs központjának kutatói kimu-
tatták, hogy elektromos önjáró taxiflotta bevezetése 60 százalékkal
csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a jelenleg magántu-
lajdonban lévő, ember vezette gépkocsikkal szemben. A taxiflotta önjáró
természetéből adódóan azonban akár 87 százalékos is lehet a
csökkenés.

Önjáró gépkocsiflottával olyan előnyre teszünk szert az üveg-
házhatású gázok kibocsátását illetően, amely egy hagyományos taxiflot-
tával nem létezik. Az önjáró flotta olyan képességei, mint a gépkocsik
egyenletesebb gyorsulása, a gépkocsik közötti kommunikáció és az
infrastruktúra fokozzák ezt az előnyt – idézte Gregory Keoleiant, a tanul-
mány egyik szerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.

Ráadásul egy önjáró taxiflotta további fenntartható javulásokat is
hozhat olyan közvetlen hatásain keresztül, mint a flotta nagysága, a
parkolási és az akkumulátortöltő infrastruktúra.

„Ha nagyobb a gépkocsik kihasználtsága, többen utaznak általa, a
flotta nagyságát csökkenteni lehet, csakúgy, mint a parkolási terheket
és a flottát rendszeresen meg lehet újítani újabb hatékony tech-
nológiákat alkalmazva” – tette hozzá Jim Gawron, a tanulmány társszer-
zője.

A kutatók egy szimulált elektromos önjáró gépkocsiflotta használatát
vizsgálták a texasi Austinban, amely kiszolgálná a jelenlegi utazási
kereslet 10 százalékát 2020 és 2050 között. Azzal számoltak, hogy a
flottát használó utasoknak 10 percet kellene várakozniuk egy autóra.
Tanulmányuk számításaihoz kilenc különféle forgatókönyvet vetettek
össze – olvasható a hírügynökségi jelentésben.

Cash
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Sírunk-rívunk, panaszkodunk. Nem megy.
Rosszul megy. Nincs utas. Kevés az utas.
Lehetne még magasabb a tarifa. Hülye a
társaságunk menedzsere. Hideg van. Me-
leg van. Semmi se jó…

Igen, kétségtelen, valaminek változnia
kell. Ha úgy dolgozunk, hogy már a sze-
rény megélhetést sem fedezi a jövedel-
münk, akkor tenni kell valakinek valamit.
Ha ennyire rossz a helyzet, ha túl nagy a
mindenféle engedély nélküli konkurren-
cia, ha új, innovatív megoldások veszik el
a munkánkat, nekünk meg ennyire beszű-
kültek a lehetőségeink, akkor ezen javíta-
ni kell. Más szabályok kellenek, még szi-
gorúbb ellenőrzés, több droszt, mit-
tudomén! Valaki oldja meg! – kiáltunk fel
kínunkban. De ki? Ki oldja meg?

Vannak olyan dolgok, események, ame-
lyeket maradéktalanul az ellenőrzésünk
alatt tarthatunk, és vannak olyanok, ame-
lyekre csak részben, vagy egyáltalán nem
rendelkezünk befolyással. Ez utóbbi pél-
dául a taxizással kapcsolatos szabályok
köre. Nem mi alkotjuk, és manapság már
egyre kevésbé szólhatunk bele. Persze
azért megpróbáljuk, csak nem vagyunk
egységesek. A kimondottan taxis érdek-
képviseletek tényleges, fizető tagsága,
úgy vélem kétjegyű számmal leírható...

Vannak olyan események, amelyeknek
irányítására nincs lehetőségünk, de mi
azt hisszük, hogy van. Szidjuk az időjá-

rást, a kormányt, társaságunk vezetőjét.
Folyamatosan csak morgunk, elégedet-
lenkedünk. Ezzel azonban nem oldunk
meg semmit, ezzel csak az időnket paza-
roljuk.

Aztán vannak események, amelyeket
képesek lennénk irányítani, mi azonban
azt hisszük, erre nincs módunk. Nem
szabhatjuk meg, hogy sok utas legyen az
utcán, de meghatározhatjuk, hogy abban
az időben dolgozunk, amikor nagyobb
esély van rá. Nem nagyon szólhatunk be-
le társaságunk üzleti döntéseibe, de – ha
nem is könnyen – találhatunk másik tár-
saságot, ahol jobban érezzük magunkat.
Vannak olyan kollégák, akik már „csapat-
csavargók”, szinte minden társaságot ki-
próbáltak, mígnem lehorgonyoztak vala-
melyiknél. Sokan érzik úgy, hogy mókus-
kerékben vannak, hogy örökre hozzá van-
nak kötve ehhez a szakmához, pedig ez a
kötelék csak az agyukban létezik. Nem
egy volt társunk épített ki sikeres vállalko-
zást egyéb területen. 

De hát tény, hogy gondjaink vannak!
Szakmai problémák! Taxis problémák!
Ezt csak közösen, összefogottan, gene-
rálisan lehet megoldani! Igen ezt szajkóz-
zuk évtizedek óta. Nem velünk van gond,
hanem a körülményekkel! Nem mi va-
gyunk a probléma, hanem az a rohadt
vezető, hatóság, kormány, aki nem tud
rendet tenni. Csendben ellentmonda-

nék, legalábbis részben, és meg is in-
doklom miért:

Jómagam 1976 óta megszakítás nélkül
hogy úgy mondjam „taxis környezetben”
tevékenykedem. Voltam alkalmazott és
vállalkozó, voltam éjszakás és nappalos
taxis, voltam telefonos és diszpécser, vol-
tam társaságvezető és érdekképviseleti
vezető. Álltam a munkaadói és a munka-
vállalói oldalon egyaránt. Beszéltem taxi-
sokkal, és tárgyaltam kormánytagokkal.
Talán nem tűnik túlzásnak, ha azt mon-
dom, hogy ismerem ezt a szakmát alulról,
fölülről egyaránt. Így hát, e sok év tapasz-
talatait leszűrve azt kell mondanom: ma
nincs más út, alkalmazkodnunk kell. A jó
szabályokhoz, és az életszerűségnek nyo-
mát sem mutató hülye szabályokhoz egy-
aránt. Persze továbbra is kellenek a job-
bító szándékú kezdeményezések, javasla-
tok a törvényalkotók felé, de ne áltassuk
magunkat: ebből igen kevés fog beépülni
a megjelenő jogszabályokba. 

Az egyetlen létező valami, ami felett tel-
jes ellenőrzést gyakorolhatunk, amit tel-
jes egészében irányításunk alatt tartha-
tunk, mi magunk vagyunk. A szokásaink,
a dolgokra való reagálásunk, a hangula-
tunk tőlünk függ, csak tőlünk. Sok taxist
van szerencsém ismerni. Olyat is, aki a
tönkremenés szélén áll, gyászos hangu-
latban végzi számára lélekölő munkáját,
és olyan is, aki lelkes, és éves bevételé-
vel alig fér bele a ma már tizenkétmilliós
ÁFA határba. A körülmények mindkettő-
jük számára ugyanazok. A hozzáállásuk
más… Nagy Zoltán
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A napokban két értesítést is kaptak  a vállalkozók tárhe-
lyükre. Egyik a Fővárosi Önkormányzat Adó Ügyosztályától
érkezett és az iparűzési adó egyenleget tartalmazta.
A másik az ijesztő „Folyószámla rendezés” címmel a NAV-
tól jött, erről sokan azt hitték, hogy tartozásuk van, de a
címmel ellentétben ez is csak egy általános tájékoztató az
adószámla ügyfélkapus megtekintése tárgyában.

Az Adózás rendjéről szóló törvény szabályozza az adókkal, adóelő-
leggel kapcsolatos területet. A törvény szerint az adó megfizetésé-
nek időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját
az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte (vállalkozói
bankszámlával rendelkezők esetén).  Ilyen számlával nem rendel-
kező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgal-
mi szolgáltató vagy az adóhatóság pénztárába (például bankkártyá-
val) befizették.  Minden más esetben az adó megfizetésének idő-
pontja az a nap, amikor az adóhatóság számláján a befizetést jóvá-
írják. 

Fentiekből következik, hogy banki átutalás esetén még a határ-
idő utolsó napján is fizethetünk, de legalább a bankzárás előtt
négy órával (jelenleg maximum ennyi idő alatt kell teljesülnie az át-
utalásnak, de ez az időszak törvényi változások kapcsán rövidesen
néhány másodpercre csökken). Az adóhatóság kijelölt ügyfélszol-
gálatain bankkártyával is fizethetünk, itt szintén elegendő (de per-
sze nem kötelező!)  az esedékesség utolsó napján indítani a tranz-
akciót. A leggyakoribb fizetési mód a taxis egyéni vállalkozók köré-
ben azonban még mindig a postai csekkes befizetés. Ezt minden-

képpen legalább 3-4 nappal az esedékesség előtt indítsuk, hogy
az adóhatóság számlájára határidőben beérkezzen. 

A fenti szabályok minden NAV adó- és járulék esetén érvénye-
sek. Helyi adók (iparűzési, súlyadó stb.) esetén azzal a kiegészí-
téssel, hogy sok helyen bankkártyás fizetésre nincs mód. Ám a
banki átutalás itt is választható. Időről időre érdemes átnézni, vagy
a könyvelővel átnézetni az adófolyószámlákat is (ma már a helyi
adók folyószámláit is lehet elektronikusan követni). A taxigépkocsi
minősítésekor a fővárosban elvárják az iparűzési adó „nullás pa-
pírt”, ez most már évente esedékes. Egy esetleges – akár csak né-
hány forintos – tartozás nagyban késleltetheti a minősítés kiadá-
sát. A jelenlegi rendszer szerint adóigazolást már csak elektroniku-
san lehet igényelni. Az internetes felület pedig úgy van programoz-
va, hogy az igazolást meg sem lehet kérni (!) akármilyen csekély,
esetleg csak néhány forintos hátralék esetén. 

Az idei évtől a késedelmi pótlékot másképpen számítják. Eddig
elhanyagolhatónak tartottuk, hiszen a jegybanki alapkamat duplájá-
ban volt megállapítva, ami mindössze 1,8% (az alapkamat évek óta
0,9%). 2019 január elsejétől azonban a késedelmi pótlék összege
a mindenkori jegybanki alapkamat plusz öt százalék, jelenleg tehát
5,9%. Ha tehát egy 25 ezer forintos tételt akár csak egy nappal ké-
sőbb fizetünk be, a pótlék máris 4 forinttal emelkedett. És akár e
négy forintos hátralék is megakadályozza az igazolás kiadását.

Javaslom ezért minden hasonló ügyintézés megkezdése előtt
először is a folyószámlákat ellenőrizni és az esetleges hátralékokat
rendezni, akár néhány száz forint túlfizetéssel is, a hasonló akadá-
lyok megelőzése érdekében.

Ki oldja meg?

A kA köztöztarar ttererhek befhek bef izizee téstésének esedékének esedékessességeége
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Gyakori kérdések a katáról
A kisadózók tételes átalányadóját (kata) 

tipikusan azoknak az egyéni és társas  kisvállalkozóknak
találták ki, akik nem kívánnak bajlódni bonyolult és ös-

szetett adózási szabályokkal. Előfordulnak azonban
olyan területei ennek az adózási formának, amelyek to-

vábbi kérdéseket vetnek fel.

Kérdés: Be kell-e jelenteni a főállású kisadózót az erre a célra
szolgáló járulékbejelentő (T1041-es) nyomtatványon?
Válasz: A  vonatkozó törvény  alapján az adóhatóság adatot
szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főál-
lású kisadózók biztosítási jogállásának időtartamáról és az ellá-
tások alapjáról. Az adóhatóságnak tehát törvényi kötelessége
tájékoztatni az egészségbiztosítási szervet a kisadózói bejelen-
tés megtörténtéről. Fontos ugyanakkor, hogy a katás jogviszony
megszűnése után más adózási módoknál ismét kötelező a
T1041-es adatlapon adatot szolgáltatni.
Kérdés: Ugyanazon üzleti partner felé az adóév során legfel-
jebb egymillió forint értékben lehet számlázni?
Válasz: Ugyanazon üzletei partner felé bármekkora összegben
lehet számlázni, ha azonban az ennek összege az adóéven be-
lül meghaladja az 1 millió forintot, akkor mind a számlát kibo-
csátó katás vállalkozónak, mind a számlát befogadó üzleti part-
nernek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik. A kata-alany
ezt az adatszolgáltatást az éves bevallásában teljesíti, a partner-
vállalkozás pedig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
Év közben kezdődő katás vállakozásnál az 1 millió forintos ösz-
szeghatárt nem kell arányosítani, legalábbis a törvény nem tar-
talmaz ilyen kitételt.  Az egymillió forintos összeghatár megálla-
pításánál csak az adóévben ténylegesen elszámolt (beérkezett)
bevételt kell figyelembe venni, és nem a számlázott összegeket.
Kérdés: Ha az év végén több mint 100 ezer forintos adóhiány
jelentkezik helyi adókban (iparűzési adó, stb.), akkor megszűnik
a kata-alanyiság?
Válasz: Nem, ugyanis az csak akkor szűnik meg, hogyha az év
végén az állami adóhatósággal szemben mutatkozik tartozás.
Mégpedig nettó módon számított, végrehajtható, 100 ezer forin-
tot meghaladó adótartozás. Az adózás rendjéről szóló törvény
10. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság az ál-
lami adóhatóságtól különböző, így a felé fennálló tartozást nem
kell figyelembe venni a 100 ezer forintos összeghatár számítá-
sánál. 
Kérdés: Automatikusan megszűnik a katás jogviszony, ha a de-
cember 31-i fordulónapon százezer forintot meghaladja az adó-
tartozás (beleértve a járulék- és illetéktartozásokat is)?
Válasz: Ma már az adóhatóság felszólítást küld az adózónak a
hátralék befizetésére. Amennyiben ez a megadott határidőn be-
lül megtörténik, a katás jogviszonyt nem szüntetik meg.
Kérdés: Egyéni vállalkozóként választhatja-e a katát, az, akinek
az adóévben magánszemélyként ingatlan-bérbeadásból volt be-
vétele?
Válasz: Nem akadálya a kata választásának, ha a kisadózóként
tevékenykedő magánszemély ingatlan-bérbeadásból ért el bevé-
telt, amennyiben ezt magánszemélyként szerezte, és önálló te-
vékenység bevételeként adózik utána. A katát szabályozó 2012.
évi CXLVII. törvény szerint az a vállalkozó nem választhatja a
katát, aki ingatlan-bérbeadásból származó üzleti bevételt számol
el. Mivel a magánszemély bevétele nem tekinthető vállalkozói
bevételnek, így a kata ez esetben választható, alkalmazható.
Kérdés: Ha táppénzes állomány, vagy bármely más ok miatt
egész hónapban nem tudja ellátni a tevékenységét a katás vál-
lalkozó, akkor a törvény szerint nem kell a tételes adót megfizet-
ni. Emiatt arányosítani szükséges a 12 millió forintos éves árbe-
vétel keretet is. Kikerülhető-e az arányosítás úgy, hogy a tételes
adó megfizetésre kerül a táppénzes, vagy szüneteltetett hóna-
pokra is?

Válasz: Ha a körülményekből megállapítható, hogy a kisadózó
nem tudta személyesen a munkáját ellátni táppénz folyósítása
alatt, akkor hiába fizeti meg a tételes adót, az arányosítási köte-
lezettsége fennáll. A vállalkozás szüneteltetése esetén pedig a
munkavégzés egyébként sem lehetséges. A törvény nem ahhoz
köti az arányosítási kötelezettséget, hogy a tételes adót tényle-
gesen megfizették-e vagy sem. Az arányosítási kötelezettség ob-
jektíve fennáll minden olyan hónap esetén amelyre a kisadózó
vállalkozó nem köteles megfizetni a tételes adót. 
Kédés: Katás vállalkozás szüneteltetése esetén semmit nem
kell fizetni?
Válasz: A vállalkozás bármilyen adózási formában történő szü-
neteltetése esetén, főállású jogviszonyban az egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell megfizetni, melynek havi összege je-
lenleg 7.500 Ft. 
Nem kell ezt a járulékot fizetni, ha az adózó vállalkozásának szü-
neteltetése időtartamán belül új jogviszonyt létesít, vagyis alkal-
mazottként elhelyezkedik. 
Kérdés: Katás vállalkozó kaphat táppénzt, ha a betegállomány
időtartama rövidebb egy hónapnál?
Válasz: Katás vállalkozó is kaphat táppénzt, a járulékalapjának
megfelelő összeg után bármilyen rövid, akár akár néhány nap
betegség esetén is. A harminc napot meghaladó táppénzes ál-
lomány esetén viszont arra az időszakra a katát sem kell fizet-
nie. Ezt a tényt a T101E adatlapon jelezni kell!

87 százalékkal csökkenhet a szennyezettség

Beáldozott taxisofőrök
Elektromos önjáró taxiflotta használatával a hagyományos
gépkocsikéhoz képest akár 87 százalékkal csökkenthető
lenne az üvegházhatású gázok kibocsátása a városokban –
vélik a Michigani Egyetem szakemberei által vezetett tanul-
mány készítői.

A Transportation Research Part D: Transport and Environment című
folyóiratban bemutatott tanulmányukban az amerikai egyetem és a Ford
Motor autógyártó cég kutató- és innovációs központjának kutatói kimu-
tatták, hogy elektromos önjáró taxiflotta bevezetése 60 százalékkal
csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a jelenleg magántu-
lajdonban lévő, ember vezette gépkocsikkal szemben. A taxiflotta önjáró
természetéből adódóan azonban akár 87 százalékos is lehet a
csökkenés.

Önjáró gépkocsiflottával olyan előnyre teszünk szert az üveg-
házhatású gázok kibocsátását illetően, amely egy hagyományos taxiflot-
tával nem létezik. Az önjáró flotta olyan képességei, mint a gépkocsik
egyenletesebb gyorsulása, a gépkocsik közötti kommunikáció és az
infrastruktúra fokozzák ezt az előnyt – idézte Gregory Keoleiant, a tanul-
mány egyik szerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.

Ráadásul egy önjáró taxiflotta további fenntartható javulásokat is
hozhat olyan közvetlen hatásain keresztül, mint a flotta nagysága, a
parkolási és az akkumulátortöltő infrastruktúra.

„Ha nagyobb a gépkocsik kihasználtsága, többen utaznak általa, a
flotta nagyságát csökkenteni lehet, csakúgy, mint a parkolási terheket
és a flottát rendszeresen meg lehet újítani újabb hatékony tech-
nológiákat alkalmazva” – tette hozzá Jim Gawron, a tanulmány társszer-
zője.

A kutatók egy szimulált elektromos önjáró gépkocsiflotta használatát
vizsgálták a texasi Austinban, amely kiszolgálná a jelenlegi utazási
kereslet 10 százalékát 2020 és 2050 között. Azzal számoltak, hogy a
flottát használó utasoknak 10 percet kellene várakozniuk egy autóra.
Tanulmányuk számításaihoz kilenc különféle forgatókönyvet vetettek
össze – olvasható a hírügynökségi jelentésben.

Cash
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Sírunk-rívunk, panaszkodunk. Nem megy.
Rosszul megy. Nincs utas. Kevés az utas.
Lehetne még magasabb a tarifa. Hülye a
társaságunk menedzsere. Hideg van. Me-
leg van. Semmi se jó…

Igen, kétségtelen, valaminek változnia
kell. Ha úgy dolgozunk, hogy már a sze-
rény megélhetést sem fedezi a jövedel-
münk, akkor tenni kell valakinek valamit.
Ha ennyire rossz a helyzet, ha túl nagy a
mindenféle engedély nélküli konkurren-
cia, ha új, innovatív megoldások veszik el
a munkánkat, nekünk meg ennyire beszű-
kültek a lehetőségeink, akkor ezen javíta-
ni kell. Más szabályok kellenek, még szi-
gorúbb ellenőrzés, több droszt, mit-
tudomén! Valaki oldja meg! – kiáltunk fel
kínunkban. De ki? Ki oldja meg?

Vannak olyan dolgok, események, ame-
lyeket maradéktalanul az ellenőrzésünk
alatt tarthatunk, és vannak olyanok, ame-
lyekre csak részben, vagy egyáltalán nem
rendelkezünk befolyással. Ez utóbbi pél-
dául a taxizással kapcsolatos szabályok
köre. Nem mi alkotjuk, és manapság már
egyre kevésbé szólhatunk bele. Persze
azért megpróbáljuk, csak nem vagyunk
egységesek. A kimondottan taxis érdek-
képviseletek tényleges, fizető tagsága,
úgy vélem kétjegyű számmal leírható...

Vannak olyan események, amelyeknek
irányítására nincs lehetőségünk, de mi
azt hisszük, hogy van. Szidjuk az időjá-

rást, a kormányt, társaságunk vezetőjét.
Folyamatosan csak morgunk, elégedet-
lenkedünk. Ezzel azonban nem oldunk
meg semmit, ezzel csak az időnket paza-
roljuk.

Aztán vannak események, amelyeket
képesek lennénk irányítani, mi azonban
azt hisszük, erre nincs módunk. Nem
szabhatjuk meg, hogy sok utas legyen az
utcán, de meghatározhatjuk, hogy abban
az időben dolgozunk, amikor nagyobb
esély van rá. Nem nagyon szólhatunk be-
le társaságunk üzleti döntéseibe, de – ha
nem is könnyen – találhatunk másik tár-
saságot, ahol jobban érezzük magunkat.
Vannak olyan kollégák, akik már „csapat-
csavargók”, szinte minden társaságot ki-
próbáltak, mígnem lehorgonyoztak vala-
melyiknél. Sokan érzik úgy, hogy mókus-
kerékben vannak, hogy örökre hozzá van-
nak kötve ehhez a szakmához, pedig ez a
kötelék csak az agyukban létezik. Nem
egy volt társunk épített ki sikeres vállalko-
zást egyéb területen. 

De hát tény, hogy gondjaink vannak!
Szakmai problémák! Taxis problémák!
Ezt csak közösen, összefogottan, gene-
rálisan lehet megoldani! Igen ezt szajkóz-
zuk évtizedek óta. Nem velünk van gond,
hanem a körülményekkel! Nem mi va-
gyunk a probléma, hanem az a rohadt
vezető, hatóság, kormány, aki nem tud
rendet tenni. Csendben ellentmonda-

nék, legalábbis részben, és meg is in-
doklom miért:

Jómagam 1976 óta megszakítás nélkül
hogy úgy mondjam „taxis környezetben”
tevékenykedem. Voltam alkalmazott és
vállalkozó, voltam éjszakás és nappalos
taxis, voltam telefonos és diszpécser, vol-
tam társaságvezető és érdekképviseleti
vezető. Álltam a munkaadói és a munka-
vállalói oldalon egyaránt. Beszéltem taxi-
sokkal, és tárgyaltam kormánytagokkal.
Talán nem tűnik túlzásnak, ha azt mon-
dom, hogy ismerem ezt a szakmát alulról,
fölülről egyaránt. Így hát, e sok év tapasz-
talatait leszűrve azt kell mondanom: ma
nincs más út, alkalmazkodnunk kell. A jó
szabályokhoz, és az életszerűségnek nyo-
mát sem mutató hülye szabályokhoz egy-
aránt. Persze továbbra is kellenek a job-
bító szándékú kezdeményezések, javasla-
tok a törvényalkotók felé, de ne áltassuk
magunkat: ebből igen kevés fog beépülni
a megjelenő jogszabályokba. 

Az egyetlen létező valami, ami felett tel-
jes ellenőrzést gyakorolhatunk, amit tel-
jes egészében irányításunk alatt tartha-
tunk, mi magunk vagyunk. A szokásaink,
a dolgokra való reagálásunk, a hangula-
tunk tőlünk függ, csak tőlünk. Sok taxist
van szerencsém ismerni. Olyat is, aki a
tönkremenés szélén áll, gyászos hangu-
latban végzi számára lélekölő munkáját,
és olyan is, aki lelkes, és éves bevételé-
vel alig fér bele a ma már tizenkétmilliós
ÁFA határba. A körülmények mindkettő-
jük számára ugyanazok. A hozzáállásuk
más… Nagy Zoltán
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A napokban két értesítést is kaptak  a vállalkozók tárhe-
lyükre. Egyik a Fővárosi Önkormányzat Adó Ügyosztályától
érkezett és az iparűzési adó egyenleget tartalmazta.
A másik az ijesztő „Folyószámla rendezés” címmel a NAV-
tól jött, erről sokan azt hitték, hogy tartozásuk van, de a
címmel ellentétben ez is csak egy általános tájékoztató az
adószámla ügyfélkapus megtekintése tárgyában.

Az Adózás rendjéről szóló törvény szabályozza az adókkal, adóelő-
leggel kapcsolatos területet. A törvény szerint az adó megfizetésé-
nek időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját
az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte (vállalkozói
bankszámlával rendelkezők esetén).  Ilyen számlával nem rendel-
kező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgal-
mi szolgáltató vagy az adóhatóság pénztárába (például bankkártyá-
val) befizették.  Minden más esetben az adó megfizetésének idő-
pontja az a nap, amikor az adóhatóság számláján a befizetést jóvá-
írják. 

Fentiekből következik, hogy banki átutalás esetén még a határ-
idő utolsó napján is fizethetünk, de legalább a bankzárás előtt
négy órával (jelenleg maximum ennyi idő alatt kell teljesülnie az át-
utalásnak, de ez az időszak törvényi változások kapcsán rövidesen
néhány másodpercre csökken). Az adóhatóság kijelölt ügyfélszol-
gálatain bankkártyával is fizethetünk, itt szintén elegendő (de per-
sze nem kötelező!)  az esedékesség utolsó napján indítani a tranz-
akciót. A leggyakoribb fizetési mód a taxis egyéni vállalkozók köré-
ben azonban még mindig a postai csekkes befizetés. Ezt minden-

képpen legalább 3-4 nappal az esedékesség előtt indítsuk, hogy
az adóhatóság számlájára határidőben beérkezzen. 

A fenti szabályok minden NAV adó- és járulék esetén érvénye-
sek. Helyi adók (iparűzési, súlyadó stb.) esetén azzal a kiegészí-
téssel, hogy sok helyen bankkártyás fizetésre nincs mód. Ám a
banki átutalás itt is választható. Időről időre érdemes átnézni, vagy
a könyvelővel átnézetni az adófolyószámlákat is (ma már a helyi
adók folyószámláit is lehet elektronikusan követni). A taxigépkocsi
minősítésekor a fővárosban elvárják az iparűzési adó „nullás pa-
pírt”, ez most már évente esedékes. Egy esetleges – akár csak né-
hány forintos – tartozás nagyban késleltetheti a minősítés kiadá-
sát. A jelenlegi rendszer szerint adóigazolást már csak elektroniku-
san lehet igényelni. Az internetes felület pedig úgy van programoz-
va, hogy az igazolást meg sem lehet kérni (!) akármilyen csekély,
esetleg csak néhány forintos hátralék esetén. 

Az idei évtől a késedelmi pótlékot másképpen számítják. Eddig
elhanyagolhatónak tartottuk, hiszen a jegybanki alapkamat duplájá-
ban volt megállapítva, ami mindössze 1,8% (az alapkamat évek óta
0,9%). 2019 január elsejétől azonban a késedelmi pótlék összege
a mindenkori jegybanki alapkamat plusz öt százalék, jelenleg tehát
5,9%. Ha tehát egy 25 ezer forintos tételt akár csak egy nappal ké-
sőbb fizetünk be, a pótlék máris 4 forinttal emelkedett. És akár e
négy forintos hátralék is megakadályozza az igazolás kiadását.

Javaslom ezért minden hasonló ügyintézés megkezdése előtt
először is a folyószámlákat ellenőrizni és az esetleges hátralékokat
rendezni, akár néhány száz forint túlfizetéssel is, a hasonló akadá-
lyok megelőzése érdekében.

Ki oldja meg?

A kA köztöztarar ttererhek befhek bef izizee téstésének esedékének esedékessességeége
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Nyugdíj
Megélsz belőle?

Ma egy főállású taxis, ha elmegy nyugdíjba 64-65 éves korában,
mondjuk átlagos szolgálati idővel, és az utóbbi néhány évben mini-
málbér után számította járulékait (és fizette is!), körülbelül 65-75
ezer forint havi nyugdíjat fog kapni. A körülményektől függően né-
hány ezer forint plusz vagy mínusz előfordulhat, de az átlag ez. Ami-
re azt szokták mondani, hogy még a hideg vízre sem elég. Mit tehet
hát friss nyugdíjas kollégánk? Természetesen, mintha mi sem tör-
tént volna, másnap már ismét az utcán van és dolgozik. Szeren-
csés, ha egészségi állapota megengedi, hogy még évekig kiegé-
szítse csekélyke „nyögdíját” a vállalkozásából származó jövedelem-
mel. A nyugdíj tehát nálunk nem azt jelenti, amit a neve sugall, már-
mint hogy az idős kor nyugalmát díjazzák vele, hanem csak egy ap-
rócska kedvezmény a tovább folytatott munka mellett. Persze mond-
hatnák az okosok (mondják is!), hogy nem kellett volna a minimál-
bért alkalmazni, és akkor most jobb lenne a helyzet. Én azonban
azt mondom, hogy tisztességes munkáért tisztességes bért akkor
lehet számítani, ha az elvonások mértéke is tisztességes.  De nem
az. (Amire egy nagyon jó példa, hogy még a nyugdíjas vállalkozó is
fizet nyugdíjjárulékot. Agyrém!)

Nemzetközi statisztikák szerint a nyugdíjasok 5%-a tehetős, 20%-
a saját igényei szerint megél a nyugdíjából, a többi 75%, vagyis a
nyugdíjasok háromnegyede öregkorára elszegényedik! Érdekes el-
lentmondás, hogy az ember minél régebben dolgozik. elvileg annál
több pénzt keresett, és mégis, az idősek nagy része szegény. Ez a
tény is alátámasztja azt a pénzügyi igazságot, hogy nem attól leszel
gazdag, amit megkeresel, hanem attól, amit nem költesz el, hanem
megtakarítasz. Saját szakmánkban is vannak pozitív és inspiráló
példák: egyik, közelmúltban vállalkozását abbahagyó nyugdíjas kol-
légánk – nem hatalmazott fel rá, hogy a nevét eláruljam – félretett

pénzéből vidéken vett egy házat, kertészkedik, állatokat tart, részt
vesz a helyi közösség életében, egyszóval, elmondása szerint még
soha nem érezte olyan jól magát, mint mostanában. Végre azzal
foglalkozhat, amit mindig is szeretett volna csinálni, és közben nem
kell aggódnia anyagiak miatt. 

Egy másik volt kollégánk félretett pénzéből gyermekeivel vállalko-
zást indított (nem taxist!) egy kisközségben. Elmondása szerint már
az első évben többet keresett, mint az utóbbi néhány év taxizásával,
és csak azt sajnálja, hogy ez a remek ötlet nem jutott hamarabb
eszébe. Persze nem kell mindenkinek házat venni, meg új vállalko-
zást indítani.  Van olyan nyugdíjas, ma már nem taxizó kollégánk,
aki az egész nyarat a Dunán tölti, horgászik, bográcsban főzi az
ebédjét, és esze ágában sincs azon aggódni, hogy miből fog meg-
élni, mert időben gondoskodott öregkoráról. 

Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, vagy előrelátó. Szomorú
látni azokat az idős taxisokat, akik nap mint nap keserű szájízzel,
már csak kényszerből tekerik a kormányt, hogy megalázóan kevés
nyugdíjukat kiegészítve szerény megélhetésük biztosított legyen. 

Ha még van pár éved a nyugdíjig, azt ajánlom, készülj! Készülj ar-
ra, hogy nem mindig lesz erőd, készülj arra, hogy betegség, vagy
egyéb ok miatt nem tudsz majd dolgozni. Nem pesszimizmusra
buzdítalak, hanem előrelátásra. Vagyis ahogy a mondás szól: re-
méld a legjobbat, de számíts a legrosszabbra. Takarékoskodj, te-
gyél félre minden nap, minden hónapban. Bármilyen módszerrel is
őrzöd pénzed értékét, egy jótanácsot még fogadj meg. Mindig az
első legyen a megtakarítás, és csak utána jöhetnek a költségek. Az
emberek nagy része úgy takarékoskodik, hogy bevételéből, jövedel-
méből kifizeti a kifizetnivalókat, aztán ami marad, abból spórol.
Csak az a szomorú, hogy nem mindig marad. Ezért aztán mindig a
legelső legyen, hogy rendszeresen félreteszel hosszú távra, a többi
csak ez után következhet. Ez a módszer fantasztikusan hatékony és
ha elegendő idő áll még rendelkezésedre, biztosítja azt a tőkét,
amelyre bízvást számíthatsz idős korodban.

-oli-
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A napokban mintegy 30 millió 
forintért – egyenként másfél millió
forint állami támogatás igénybe vé-
telével – három gépjárművet szer-

zett be az önkormányzat, amelyeket
egy-egy taxitársaság üzemeltet majd.
A taxis cégekkel kötendő szerződés
szerint a járművek bérleti díja a ha-
gyományos meghajtású gépkocsik
üzemanyagköltségének megfelelő

összeg lesz.

A 2014-ben indított projekt célja, hogy
Pakson a közösségi közlekedés mind-
egyik fajtája elektromos meghajtású jár-
művekkel működjön, és ehhez a villamos
energiát önellátó módon a város állítsa
elő. A projektbe több környékbeli önkor-
mányzat – Szekszárd, Tolna, Dunaföldvár
– is bekapcsolódott. A térségben 50-100
elektromos jármű forgalomba állítását
tervezik a következő két évben.

A cégvezető az eddig megvalósult fej-
lesztések között megemlítette, hogy két,
kétszer 22 kilowattos elektromos töltő-
pontot hoztak létre Pakson, az e-járművek
kiszolgálásához a továbbiakban több mint
húsz töltőállomásra lesz szükség.

Beszámolt arról, hogy néhány héten be-
lül lezárul a paksi önkormányzat 8 plusz 2
elektromos autóbusz beszerzésére vonat-
kozó pályázata, a város az Integrált Közle-
kedésfejlesztési Operatív Program forrá-
saiból elnyert, 1,7 milliárd forintból vásárol-
ja meg. Ezzel a településen teljesen kivált-
ják majd a dízel meghajtású autóbuszokat.

A projekt része egy 3 megawatt teljesít-
ményű napelempark és egy 11 megawatt
kapacitású energiatároló, amelyek terve-
zési szakaszban vannak.

A vezérigazgató arra is kitért, hogy a
paksi önkormányzat elsőként állapodott
meg az áramszolgáltatóval egy okos háló-
zat létrehozásáról. Ez azt jelenti, hogy az
épületek tetejére telepített napelemek és
önkormányzati naperőműparkok által ter-
melt áramot az E.on hálózatán keresztül
továbbítani lehet az önkormányzati ingatla-
nokhoz, így a térségi települések kölcsö-
nösen el tudják látni egymást elektromos
árammal.

A Protheus projekt 2020-ban lezáruló
tervezését az Európai Fejlesztési Bank
(EIB) kétmillió euróval támogatta, egyes
projektelemekhez az EIB is tud támoga-
tást nyújtani – közölte a cég vezetője.

k.z.t. 
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Közel 100 elektromos jármű két éven belül

Atomváros E-taxikkal
Adria gyöngyszeme besokallt

Nagy valószínűséggel ősztől csak elektromos taxik közlekednek majd Dubrovnik-
ban, mert a város nem tudja és nem is akarja kezelni a helyzetet, amit a rengeteg
taxi okoz a közlekedésben – jelentette be Mato Frankovic, Dubrovnik pol-
gármestere.

Az Adria gyöngyszemének is nevezett városban a nyári szezonban akár három-
ezer taxi is közlekedik. Noha a taxipiac teljes liberalizációja csökkentette a feszült-
séget a taxitársaságok között, problémát is okoz a nagyobb turistacélpontokon, ahol
a nyári főszezonban tízszer több taxi fuvarozza a látogatókat, mint általában, komoly
fennakadásokat okozva a közlekedésben.

Dubrovnik polgármestere a sajtónak úgy nyilatkozott: amennyiben nem változik
meg a törvény, a városvezetés novemberben döntés hoz arról, hogy taxizni csak
elektromos autókkal lehet a városban.

A városnak nem ez lesz az első szigorító intézkedése a turisták miatt. Az
UNESCO világörökségi listáján is szereplő dubrovniki óváros védelmére korábban
látogatói létszámstopot rendeltek el. Hatalmas problémát jelentettek ugyanis a
város számára a több ezer fős óceánjáró hajók, melyek ontották magukból az
embereket.

Olyankor nem csak az óváros telt meg, a hajókról buszok szállították a turistákat,
szintén közlekedési dugókat okozva.

A városi vezetés az elmúlt években korlátozta a turisták számát, megemelte a
belépők árát, és a vendéglátóhelyek székeinek számát is csökkentette. A városmag
egyetlen szárazföldi bejáratánál, a nyugati kapunál a kameráknak köszönhetően
minden pillanatban tudni lehet, hányan vannak az óvárosban, ha pedig a létszám
eléri a 8 ezret, leállítják a taxikat, az autóbuszokat és az utasszállító hajókat is.

KöKöttelező a balrelező a balra fa forordulás odulás ott,tt,
ahol tilos (!) a balrahol tilos (!) a balra fa forordulás…dulás…

Nagyon jó kis összeállítást olvastam nemrégiben a belvárosi forgalmirend-változá-
sokról. Azonban egy érdekességet hiányolok. Ugyanis van egy helyszín, ahol kötelező
a balra fordulás ott, ahol tilos a balra fordulás! 

Korábban az Alkotmány utcából – a BKK járművek kivételével – tilos volt a balkan-
yar a Honvéd utcába. Most viszont az Alkotmány utca végét fizikailag lezárták, az
Alkotmány utcából nem lehet, csak balra fordulni a Honvéd utcába.

Illett volna a tilalmi jelzőtáblát leszerelni… Tóth Tibor

Kötelező, vagy nem,
hiába minden tiltás, itt
csak balra lehet to-
vábbhaladni

A legtöbb helyen már tudsz mobillal
fizetni.

Mondjuk hajnali 4-kor Zagyvaréka-
son a kocsmában. Az életedért…
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Nyugdíj
Megélsz belőle?

Ma egy főállású taxis, ha elmegy nyugdíjba 64-65 éves korában,
mondjuk átlagos szolgálati idővel, és az utóbbi néhány évben mini-
málbér után számította járulékait (és fizette is!), körülbelül 65-75
ezer forint havi nyugdíjat fog kapni. A körülményektől függően né-
hány ezer forint plusz vagy mínusz előfordulhat, de az átlag ez. Ami-
re azt szokták mondani, hogy még a hideg vízre sem elég. Mit tehet
hát friss nyugdíjas kollégánk? Természetesen, mintha mi sem tör-
tént volna, másnap már ismét az utcán van és dolgozik. Szeren-
csés, ha egészségi állapota megengedi, hogy még évekig kiegé-
szítse csekélyke „nyögdíját” a vállalkozásából származó jövedelem-
mel. A nyugdíj tehát nálunk nem azt jelenti, amit a neve sugall, már-
mint hogy az idős kor nyugalmát díjazzák vele, hanem csak egy ap-
rócska kedvezmény a tovább folytatott munka mellett. Persze mond-
hatnák az okosok (mondják is!), hogy nem kellett volna a minimál-
bért alkalmazni, és akkor most jobb lenne a helyzet. Én azonban
azt mondom, hogy tisztességes munkáért tisztességes bért akkor
lehet számítani, ha az elvonások mértéke is tisztességes.  De nem
az. (Amire egy nagyon jó példa, hogy még a nyugdíjas vállalkozó is
fizet nyugdíjjárulékot. Agyrém!)

Nemzetközi statisztikák szerint a nyugdíjasok 5%-a tehetős, 20%-
a saját igényei szerint megél a nyugdíjából, a többi 75%, vagyis a
nyugdíjasok háromnegyede öregkorára elszegényedik! Érdekes el-
lentmondás, hogy az ember minél régebben dolgozik. elvileg annál
több pénzt keresett, és mégis, az idősek nagy része szegény. Ez a
tény is alátámasztja azt a pénzügyi igazságot, hogy nem attól leszel
gazdag, amit megkeresel, hanem attól, amit nem költesz el, hanem
megtakarítasz. Saját szakmánkban is vannak pozitív és inspiráló
példák: egyik, közelmúltban vállalkozását abbahagyó nyugdíjas kol-
légánk – nem hatalmazott fel rá, hogy a nevét eláruljam – félretett

pénzéből vidéken vett egy házat, kertészkedik, állatokat tart, részt
vesz a helyi közösség életében, egyszóval, elmondása szerint még
soha nem érezte olyan jól magát, mint mostanában. Végre azzal
foglalkozhat, amit mindig is szeretett volna csinálni, és közben nem
kell aggódnia anyagiak miatt. 

Egy másik volt kollégánk félretett pénzéből gyermekeivel vállalko-
zást indított (nem taxist!) egy kisközségben. Elmondása szerint már
az első évben többet keresett, mint az utóbbi néhány év taxizásával,
és csak azt sajnálja, hogy ez a remek ötlet nem jutott hamarabb
eszébe. Persze nem kell mindenkinek házat venni, meg új vállalko-
zást indítani.  Van olyan nyugdíjas, ma már nem taxizó kollégánk,
aki az egész nyarat a Dunán tölti, horgászik, bográcsban főzi az
ebédjét, és esze ágában sincs azon aggódni, hogy miből fog meg-
élni, mert időben gondoskodott öregkoráról. 

Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, vagy előrelátó. Szomorú
látni azokat az idős taxisokat, akik nap mint nap keserű szájízzel,
már csak kényszerből tekerik a kormányt, hogy megalázóan kevés
nyugdíjukat kiegészítve szerény megélhetésük biztosított legyen. 

Ha még van pár éved a nyugdíjig, azt ajánlom, készülj! Készülj ar-
ra, hogy nem mindig lesz erőd, készülj arra, hogy betegség, vagy
egyéb ok miatt nem tudsz majd dolgozni. Nem pesszimizmusra
buzdítalak, hanem előrelátásra. Vagyis ahogy a mondás szól: re-
méld a legjobbat, de számíts a legrosszabbra. Takarékoskodj, te-
gyél félre minden nap, minden hónapban. Bármilyen módszerrel is
őrzöd pénzed értékét, egy jótanácsot még fogadj meg. Mindig az
első legyen a megtakarítás, és csak utána jöhetnek a költségek. Az
emberek nagy része úgy takarékoskodik, hogy bevételéből, jövedel-
méből kifizeti a kifizetnivalókat, aztán ami marad, abból spórol.
Csak az a szomorú, hogy nem mindig marad. Ezért aztán mindig a
legelső legyen, hogy rendszeresen félreteszel hosszú távra, a többi
csak ez után következhet. Ez a módszer fantasztikusan hatékony és
ha elegendő idő áll még rendelkezésedre, biztosítja azt a tőkét,
amelyre bízvást számíthatsz idős korodban.

-oli-
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A napokban mintegy 30 millió 
forintért – egyenként másfél millió
forint állami támogatás igénybe vé-
telével – három gépjárművet szer-

zett be az önkormányzat, amelyeket
egy-egy taxitársaság üzemeltet majd.
A taxis cégekkel kötendő szerződés
szerint a járművek bérleti díja a ha-
gyományos meghajtású gépkocsik
üzemanyagköltségének megfelelő

összeg lesz.

A 2014-ben indított projekt célja, hogy
Pakson a közösségi közlekedés mind-
egyik fajtája elektromos meghajtású jár-
művekkel működjön, és ehhez a villamos
energiát önellátó módon a város állítsa
elő. A projektbe több környékbeli önkor-
mányzat – Szekszárd, Tolna, Dunaföldvár
– is bekapcsolódott. A térségben 50-100
elektromos jármű forgalomba állítását
tervezik a következő két évben.

A cégvezető az eddig megvalósult fej-
lesztések között megemlítette, hogy két,
kétszer 22 kilowattos elektromos töltő-
pontot hoztak létre Pakson, az e-járművek
kiszolgálásához a továbbiakban több mint
húsz töltőállomásra lesz szükség.

Beszámolt arról, hogy néhány héten be-
lül lezárul a paksi önkormányzat 8 plusz 2
elektromos autóbusz beszerzésére vonat-
kozó pályázata, a város az Integrált Közle-
kedésfejlesztési Operatív Program forrá-
saiból elnyert, 1,7 milliárd forintból vásárol-
ja meg. Ezzel a településen teljesen kivált-
ják majd a dízel meghajtású autóbuszokat.

A projekt része egy 3 megawatt teljesít-
ményű napelempark és egy 11 megawatt
kapacitású energiatároló, amelyek terve-
zési szakaszban vannak.

A vezérigazgató arra is kitért, hogy a
paksi önkormányzat elsőként állapodott
meg az áramszolgáltatóval egy okos háló-
zat létrehozásáról. Ez azt jelenti, hogy az
épületek tetejére telepített napelemek és
önkormányzati naperőműparkok által ter-
melt áramot az E.on hálózatán keresztül
továbbítani lehet az önkormányzati ingatla-
nokhoz, így a térségi települések kölcsö-
nösen el tudják látni egymást elektromos
árammal.

A Protheus projekt 2020-ban lezáruló
tervezését az Európai Fejlesztési Bank
(EIB) kétmillió euróval támogatta, egyes
projektelemekhez az EIB is tud támoga-
tást nyújtani – közölte a cég vezetője.
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Atomváros E-taxikkal
Adria gyöngyszeme besokallt

Nagy valószínűséggel ősztől csak elektromos taxik közlekednek majd Dubrovnik-
ban, mert a város nem tudja és nem is akarja kezelni a helyzetet, amit a rengeteg
taxi okoz a közlekedésben – jelentette be Mato Frankovic, Dubrovnik pol-
gármestere.

Az Adria gyöngyszemének is nevezett városban a nyári szezonban akár három-
ezer taxi is közlekedik. Noha a taxipiac teljes liberalizációja csökkentette a feszült-
séget a taxitársaságok között, problémát is okoz a nagyobb turistacélpontokon, ahol
a nyári főszezonban tízszer több taxi fuvarozza a látogatókat, mint általában, komoly
fennakadásokat okozva a közlekedésben.

Dubrovnik polgármestere a sajtónak úgy nyilatkozott: amennyiben nem változik
meg a törvény, a városvezetés novemberben döntés hoz arról, hogy taxizni csak
elektromos autókkal lehet a városban.

A városnak nem ez lesz az első szigorító intézkedése a turisták miatt. Az
UNESCO világörökségi listáján is szereplő dubrovniki óváros védelmére korábban
látogatói létszámstopot rendeltek el. Hatalmas problémát jelentettek ugyanis a
város számára a több ezer fős óceánjáró hajók, melyek ontották magukból az
embereket.

Olyankor nem csak az óváros telt meg, a hajókról buszok szállították a turistákat,
szintén közlekedési dugókat okozva.

A városi vezetés az elmúlt években korlátozta a turisták számát, megemelte a
belépők árát, és a vendéglátóhelyek székeinek számát is csökkentette. A városmag
egyetlen szárazföldi bejáratánál, a nyugati kapunál a kameráknak köszönhetően
minden pillanatban tudni lehet, hányan vannak az óvárosban, ha pedig a létszám
eléri a 8 ezret, leállítják a taxikat, az autóbuszokat és az utasszállító hajókat is.

KöKöttelező a balrelező a balra fa forordulás odulás ott,tt,
ahol tilos (!) a balrahol tilos (!) a balra fa forordulás…dulás…

Nagyon jó kis összeállítást olvastam nemrégiben a belvárosi forgalmirend-változá-
sokról. Azonban egy érdekességet hiányolok. Ugyanis van egy helyszín, ahol kötelező
a balra fordulás ott, ahol tilos a balra fordulás! 

Korábban az Alkotmány utcából – a BKK járművek kivételével – tilos volt a balkan-
yar a Honvéd utcába. Most viszont az Alkotmány utca végét fizikailag lezárták, az
Alkotmány utcából nem lehet, csak balra fordulni a Honvéd utcába.

Illett volna a tilalmi jelzőtáblát leszerelni… Tóth Tibor

Kötelező, vagy nem,
hiába minden tiltás, itt
csak balra lehet to-
vábbhaladni

A legtöbb helyen már tudsz mobillal
fizetni.

Mondjuk hajnali 4-kor Zagyvaréka-
son a kocsmában. Az életedért…
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Pillantsunk bele abba az árvalány-regénybe, a
Jane Eyre-be,  amit a dölyfös  Mr. Dickens
nem volt hajlandó elolvasni. A Twist Olivert
mindenki ismeri, s úgy gondolom, olvasása
közben másokban is kialakult az a benyomás,
hogy Olivér saját sorsának túlságosan is
passzív, öntudatlan résztvevője. Csak a vélet-
lennek köszönheti, hogy kalandjai végén él-
heti a középosztály nyugodt, kiegyensúlyo-
zott, gondtalan és végtelenül unalmas életét.
Abban bízhatunk, hogy az  idők során majd
valamelyik „Emma” szerencsésen kiházasítja.

Az öntudatos Jane,
avagy „Ne drágá-
mozzon engem!”
Charlotte Brontë hőse egészen más karakter.
Jane Eyre tízéves, tehát ugyanannyi, mint Oli-
vér, amikor szembeszáll undok nőrokonával.
Csak a javadat akarom, drágám! – mondja
neki az undok rokon.  – Maga ugyan nem, ne
drágámozzon engem, torkig vagyok itt min-
dennel!

Ez bizony nem Olivér szeppenős hangja!
De a rokonok is torkig vannak a kis hölgy da-
cosságával, sértett önérzetével – intézetbe
vele! – szólt a döntés, és valóban a kiskorú
visszafeleselőt (ilyesmi akkoriban úgyszólván
elképzelhetetlen volt) útnak indítják.

Kölcsönös a fellélegzés, bár Jane szorong-
va néz új élete elé. A puritán szigorúságáról
híres lowoodi leányintézetbe kerül, nem a leg-
rosszabb helyre. A továbbiakban Miss Char-
lotte Brontë saját intézeti tapasztalatait vegyíti
írói fantáziával, amikor regényhőse itt eltöltött
nyolc évét vázolja. Jane szívós kis teremtés,
kitartóan és buzgón tanul, alkalmazkodik a
körülményekhez, ugyan mi mást is tehetne, a
gyermeki dacosságból markáns ifjúi önérzet
lesz, az ott szerzett ismeretekből pedig hatá-
rozottság és magabiztosság.

Jane eddig maga az írónő, a tiszta realiz-
musával. De az olvasónak más is kell. Titokza-
tosság, zord várkastély a még zordabb előke-
lő urával, titkos szobába zárt, éjszakánként kí-
sértetiesen sikongató asszonnyal, végzetes
tűzvésszel, lobogóan végzetes szerelemmel,
majd jön a happy end, a megnyugvás. Ezt a
sok mindent meg is kapja az olvasó, mert
Jane és persze (megalkotója) Lowood elha-
gyása után fejest ugrik a nagyszerű, de időn-
ként hátborzongató angol romantikába.

A regény a maga korában – mint már emlí-
tettük – zajos sikert aratott. Miss Brontë-t te-

nyerükön hordozták volna a londoniak, ha
hagyja magát, de nem volt társasági ember.
Nagy nehezen a Hiúság Vására írójának,
Thackeray-nak sikerült kis időre a fővárosba
csábítania őt, de nem érezte jól magát, és
szeppenve ülte végig vidékiesen szürke ru-
hácskájában az opera előadását, majd sietve
haza menekült.

Otthon megírt még három regényt, felesé-
gül ment egy anglikán lelkipásztorhoz, ám a
házasságkötésük után kilenc hónappal, épp
terhessége idején tuberkulózisban meghalt.
Mindössze 38 évet élt, mint majd meglátjuk,
így is túlélve testvéreit. 

Jane Eyre története A lowoodi árva címmel
már anyáinkat, nagyanyáinkat is elbűvölte. 

Szélfútta dombok
vagy Üvöltő szelek
Charlotte regényét a mai ítészek már nem
sokra becsülik, eljárt fölötte az idő – mond-
ják. Annál inkább dicsérik a másik Brontë-
lány, Emily művét, az Üvöltő szeleket, amely
akkoriban csak igen keveseknek tetszett. Bi-
zony, a XX. század és annak minden borzal-
ma, hisztérikussága, zaklatottsága, elnyűtt
idegrendszere kellett ahhoz, hogy az olvasók
felfedezzék maguknak Emily zsenialitását, tör-
ténetszerkesztői (öntudatlan) merészségét.

A furcsa természetű és időnként egzaltált-
nak tűnő Emily maga sem hitte, hogy regénye
sikert arat. Csak írta-írta, mintha úgy érezné,
már kevés ideje van hátra az életéből. Jól
érezte. A történet egészen egyszerű lenne,
ha nem Emily írja. A gazdaember egyik útjáról
viharvert árva kis kölyköt hoz a házához, oda,
ahol két saját gyermeke él, egy fiú és egy
leány…

Az útról felszedett nyers és durva, ki tudja,
honnét származó árva az idő múltán belesze-
ret az ugyancsak nyers természetű leányba,
erőteljes viszonzást talál, majd kezdetét veszi
egy különös, hisztérikussá fokozódó szere-
lem története olyan indulatokkal, szélsőséges
érzelmekkel, amelyek Emily korában leírva
botrányosnak minősültek.

A középső Brontë-lány feladta a leckét a
minden írói mozzanat után kutakodóknak, az
irodalomtörténészeknek. Honnét tudott ez a
világtól távol, a szélfútta dombok, az üvöltő
szelek közötti zárt világban élő fiatal hölgy
annyi sok mindent éppen a szerelemdúlta nő
érzelmeiről vagy a férfi hátborzongatóan vég-
zetes ragaszkodásáról?

Ugyan honnét? A roppant érzékeny húsz

egynéhány éves hölgy kinézett az ablakán,
látta a rideg temetőt, a régi templomot, és tá-
vol az ő világának határát, a hangafűvel be-
nőtt dombokat, kőkunyhót, a széles réten las-
san, jámborul legelésző juhokat, a tágölű
eget a sűrűn gyülekező esőfelhőkkel – ez az
ő kinti világa. A dombokon túlra soha nem
nézett. Ott már készülődött a másik világ
Bredford és Leeds gyorsan gyarapodó ipar-
városával, gyárakkal, gépekkel, füstölgő ké-
ményekkel. Az ijesztő, idegen új világ.

Befelé fordult hát, a maga lelkét vizsgálta,
aztán amit a lelkében tapasztalt, azt írta le:
„Így viszonyulnék én a szerelemhez, átkozot-
tul szélsőséges módon, mert nem vagyok
egyszerű lélek, és a választottam sem lesz
az”.

Választottja sosem lett ennek a magányos
hölgynek, megriadt minden kapcsolattól. Ami
túlfeszített érzelem az egyetlen regényén kí-
vül még lelkében maradt, azt verseiben írta
meg. Emily Brontë ma már az angol líra ritka-
sága, büszkesége.

A Brontë-lányok fiútestvére, a lumpolós, ré-
szeges és kábítószeres Branwell temetésén
Emily átfázott, ágynak dőlt, rövid szenvedés
után valószínűleg régóta lappangó tuberko-
lózisban meghalt. Mindössze harminc évet
élt.

Hát a kicsi Anne, a legkisebb Brontë-lány?
Szelíden meghúzódik híressé vált nővérei ár-
nyékában, feltűnést nem akarván és nem is
okozva. Pedig jól megírt regénye az Agnes
Grey, úgy mondják, hiteles nevelőnő-regény,
de az ő életét is rövidre szabta a sors. Aszt-
máját gyógyítgatta a jó levegőjű tengerparti
üdülőhelyen, és itt érte a vég. Élt 29 évet.

Az apa, Patrick Brontë túlélte és eltemette
feleségét és hat gyermekét, 84 éves korában
távozott az élők világából. Az egy ideig üre-
sen maradt lelkészház ma már emlékmúze-
um. Végigjárhatjuk szobáit, megszemlélhetjük
az oly ifjan elhunyt hölgyek tárgyi emlékeit,
tollakat, tintatartókat, könyveket, csokrokat,
szalagokat, fodrokat, a női lét milliónyi apró-
ságait, majd bekukkanthatunk a konyhába is.
Ám amikor a kíváncsiskodók eltűnnek, és a
településre rászakad az éji homály, a temető
melletti paplak egyik ablakán világosság gyúl.
Ha oda bekukkanthatnánk, láthatnánk, ahogy
három fehér ruhás, halovány arcú, karcsú ifjú
hölgy (loknis hajjal), mindenik a maga helyén
épp körmöl a szétnyitható fedelű asztalnál
(amit a múzeum kb. 150 millió forintért szer-
zett vissza nekik, e szellem-lányoknak)… Időn-
ként zongoraszó is hallatszik, Emily játszik
egy futamot, ha épp a kedve tartja...
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

HH öö ll gg yy   íí rr ,,   úú rr   oo ll vv aa ss ss aa .. .. ..   hh aa   uu gg yy aa nn
A múlt havi történet folytatása
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Ma már mindenre felkészülten kell a taxi volánja mögé ülnie a
sofőrnek, hogy a legváratlanabb helyzetekre is megfelelően
tudjon reagálni. Ezek között szinte rendszeresnek, de minden-
képpen gyakorinak mondható a szülés. Íme, két eset és két re-
akció, hogyan fogadták a szituációt a sofőrök.

Ha egy taxis igazán megérdemli a borravalót, akkor az a New York-ban
dolgozó Luis J. Leonardo, aki csodásan reagálta le, ahogy utasa, egy
kórházba igyekvő nő a hátsó ülésen szülte meg gyermekét 2019. július
13-án.

A sofőr Brooklynban vette fel a nőt és párját, aztán utazás közben
egyszer csak a nő kissé rémülten közölte a két
férfival, hogy a gyerek megindult kifelé.

Miközben az apuka ijedten nézett, Luis rög-
tön tanácsokkal látta el a szülő nőt.

„Csak lélegezz, anyuka. Csak tedd szét a lá-
bad, és varázsolj, tedd szét a lábad.”

Majd miután az újszülött kislány pillanatok
alatt a világra jött, és az apuka megfogta, kide-
rült, hogy a kicsi burokban született. A taxis eb-
ben is segített, közölve, hogy:

„Szedd le a burkot az arcáról. Bumm. Nyisd
fel a burkot, tisztítsd meg az arcát, ennyi.”

A történteket rögzítette a taxi belső kamerája
is, és a hálás szülők engedélyével azóta milliók
lehettek tanúi a végig nyugodt taxis reakciójának.

Ez történt a tengeren túlon, míg az öreg kon-
tinensen kicsit másképpen zajlottak a hasonló
események. 

A várt időpontnál 11 nappal korábban indult
be a 23 éves Dana Harrison szülése. Ráadá-
sul annyira gyorsan történt minden, hogy mire a
taxija a kórházhoz ért, a fiatal nő már a kezében
tartotta a babája fejét – írja a brit Metro.

Danáért egy tolószékkel rohantak ki a kórház-
ból, a sofőrt azonban nem hatotta meg a pilla-
nat, az út elejétől kezdve üvöltözött a kismamá-
val. A 3 fontos viteldíjon felül még 30 fontot kö-
vetelt, mert a nő az elfolyt magzatvízzel összeko-

szolta a hátsó ülést. A férfi a kórházi személyzettől is ordibálva követelt
törlőkendőket, a nőnek pedig, aki éppen világra hozott egy kisfiút, azt
üvöltötte, hogy takarítson fel maga után.

Dana kifizette a taxisnak a 33 fontot, majd miután végre betolták a
kórházba, egészséges kisbabának adott életet. A nő azt mondja, az
egész olyan volt, mint egy rémálom, nagyon stresszes volt a túl korai
szülés miatt, nem hiányzott neki még a taxisofőr ámokfutása is. Úgy em-
lékszik, túl sok magzatvíz nem is került az ülésre, mert a legnagyobb ré-
szét beitta a nadrágja.

Dana párja, a 23 éves Aiden Ibbotson a barátaival horgászott, ami-
kor beindult a szülés. Amint megtudta, hogy a kisfia útban van, rohant
a kórházba. A férfi azt mondja, nagyon feldühödött, amikor megtudta,
mennyire minősíthetetlenül viselkedett a sofőr Danával. Felhívta a taxi-
társaságot, de nem árulták el neki a kollégájuk nevét, csak elnézést kér-
tek a történtekért. Cash
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Engedetlenségi mozgalmat!
Most már valamit csinálni kellene a taxiállomások visszaszerzésé-
ért. Évek óta követeljük, hogy tegyék szabaddá azokat a helyeket,
amelyekért fizetünk. Egyszerűen kezd elegünk lenni a tehetetlen-
ségből. Minket a kamerák képe alapján büntetnek szabálytalan
parkolásért, de nincs hova állnunk, mert a helyünkön civil autók
állnak. 

Engedetlenségi mozgalmat kellene indítanunk! Legjobb lenne
nem fizetni a drosztokért, ha nem lehet használni őket. Csakhogy a
drosztfenntartóval igen egyoldalú a kapcsolat. Mi fizetésre vagyunk
kötelezve. 

Hónapok óta jelezzük az illetékeseknek, hogy civil autók tömegé-
vel foglalják el a taxiállomásainkat. Ha a helyszínen szólunk a gép-
kocsitulajdonosának, „törődj a magad dolgával!” a válasz. De hát mi
a saját dolgunkkal törődünk! Ez a mi „munkahelyünk” csak nem tud-
juk használni! Kísérletképpen néhány esetben rendőrségi eljárást
kezdeményeztünk. Eredmény még nincs…

Kamarai határozatok
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Taxis Tagozatának elnöksé-
ge határozatot fogadott el a taxizással kapcsolatos jogszabályok vál-
toztatási javaslatairól. A javaslatok címszavakban:
• Jogszabály határozza meg a taxizáshoz használható jármű minimá-

lis műszaki követelményeit, ezen belül az utastér vagy a csomagtar-
tó méretét.

• A vezetőség javasolja, hogy a taxi gépkocsivezetői igazolvánnyal
rendelkezők a KRESZ és a helyismereti vizsgát 5 évenként kötele-
sek legyenek megismételni.

• A drosztengedélyek kiadása a helyi kamarák feladata legyen.
• A drosztrendeletet az önkormányzatok a helyi kamarák egyetérté-

sével alkossák meg.
• A Tagozat a köztartozás-mentesség igazolását tartja szükségesnek

a taxiengedélyek kiadásakor.
Kizárólagos taxi üzemmód esetén legyen lehetőség a taxigépkocsi
áfájának visszaigénylésére

Erről írt a Taxisok Világa 2009 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1999 augusztusában

20 éve történt

Reakció tengeren innen és túlról

„Szülésznő” taxisok

A bizonylatok, nyugták, számlák megőrzésé-
nek kötelezettségét az általános forgalmi adó-
ról szóló törvény (Áfa) és az adózás rendjéről
szóló törvény (Art.) részletezi.
„168/A § (1) A számla kibocsátásának idő-
pontjától a számla megőrzésére vonatkozó
időszak végéig biztosítani kell a számla erede-
tének hitelességét, adattartalma sértetlensé-
gét és olvashatóságát.”

A számlák megőrzési kötelezettségéről ren-
delkezik még a 23/2014. (VI. 30.) NGM ren-
delet (a számla és a nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról. Gyakorlatilag e három jogszabály
jelöli ki az alapelveket a számlák megőrzé-
se/archiválása tekintetében. 

Az Art. rendelkezései szerint az iratokat az
adózónak az adó megállapításához való jog el-
évüléséig kell megőriznie. Az elévülés az ötö-
dik év vége, amelyet annak a naptári évnek az
utolsó napjától kell számítani, amelyben az
adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni,
illetve az adót meg kellett volna fizetni. Mit je-

lent ez a gyakorlatban? A 2019. évben kiadott
bevételi számlákról 2020. évben kell majd sze-
mélyi jövelemadó (vagy kata-) bevallást adni.
Az ezt követő öt évig, tehát 2025. év végéig
tart a bizonylat-megőrzési kötelezettség. Bár
nem valószínű, hogy éppen szilveszter napján
történne egy átfogó ellenőrzés, mégis azt ja-
vaslom, hogy a következő év január elsején se-
lejtezzünk. Ezért mondjuk, hogy a bizonylat
keltezéséhez adjunk hozzá hét évet, és abban
az évben már január elsején megsemmisíthet-
jük a számlákat, értelemszerűen beleértve min-
den a vállalkozással kapcsolatos bizonylatot,
nyugtákat, összesítőket stb.

Az iratokat az ezek vezetésére kötelezett adó-
zó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles
őrizni. Egyéb rendelkezés hiányában ez általá-
ban a vállalkozás székhelyével megegyezik. 

Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtar-
tamára más helyre lehet továbbítani, az adóha-
tóság felhívására azonban azokat három mun-
kanapon belül be kell mutatni.

Bizonylat-megőrzési kötelezettség
Hány évig?
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Pillantsunk bele abba az árvalány-regénybe, a
Jane Eyre-be,  amit a dölyfös  Mr. Dickens
nem volt hajlandó elolvasni. A Twist Olivert
mindenki ismeri, s úgy gondolom, olvasása
közben másokban is kialakult az a benyomás,
hogy Olivér saját sorsának túlságosan is
passzív, öntudatlan résztvevője. Csak a vélet-
lennek köszönheti, hogy kalandjai végén él-
heti a középosztály nyugodt, kiegyensúlyo-
zott, gondtalan és végtelenül unalmas életét.
Abban bízhatunk, hogy az  idők során majd
valamelyik „Emma” szerencsésen kiházasítja.

Az öntudatos Jane,
avagy „Ne drágá-
mozzon engem!”
Charlotte Brontë hőse egészen más karakter.
Jane Eyre tízéves, tehát ugyanannyi, mint Oli-
vér, amikor szembeszáll undok nőrokonával.
Csak a javadat akarom, drágám! – mondja
neki az undok rokon.  – Maga ugyan nem, ne
drágámozzon engem, torkig vagyok itt min-
dennel!

Ez bizony nem Olivér szeppenős hangja!
De a rokonok is torkig vannak a kis hölgy da-
cosságával, sértett önérzetével – intézetbe
vele! – szólt a döntés, és valóban a kiskorú
visszafeleselőt (ilyesmi akkoriban úgyszólván
elképzelhetetlen volt) útnak indítják.

Kölcsönös a fellélegzés, bár Jane szorong-
va néz új élete elé. A puritán szigorúságáról
híres lowoodi leányintézetbe kerül, nem a leg-
rosszabb helyre. A továbbiakban Miss Char-
lotte Brontë saját intézeti tapasztalatait vegyíti
írói fantáziával, amikor regényhőse itt eltöltött
nyolc évét vázolja. Jane szívós kis teremtés,
kitartóan és buzgón tanul, alkalmazkodik a
körülményekhez, ugyan mi mást is tehetne, a
gyermeki dacosságból markáns ifjúi önérzet
lesz, az ott szerzett ismeretekből pedig hatá-
rozottság és magabiztosság.

Jane eddig maga az írónő, a tiszta realiz-
musával. De az olvasónak más is kell. Titokza-
tosság, zord várkastély a még zordabb előke-
lő urával, titkos szobába zárt, éjszakánként kí-
sértetiesen sikongató asszonnyal, végzetes
tűzvésszel, lobogóan végzetes szerelemmel,
majd jön a happy end, a megnyugvás. Ezt a
sok mindent meg is kapja az olvasó, mert
Jane és persze (megalkotója) Lowood elha-
gyása után fejest ugrik a nagyszerű, de időn-
ként hátborzongató angol romantikába.

A regény a maga korában – mint már emlí-
tettük – zajos sikert aratott. Miss Brontë-t te-

nyerükön hordozták volna a londoniak, ha
hagyja magát, de nem volt társasági ember.
Nagy nehezen a Hiúság Vására írójának,
Thackeray-nak sikerült kis időre a fővárosba
csábítania őt, de nem érezte jól magát, és
szeppenve ülte végig vidékiesen szürke ru-
hácskájában az opera előadását, majd sietve
haza menekült.

Otthon megírt még három regényt, felesé-
gül ment egy anglikán lelkipásztorhoz, ám a
házasságkötésük után kilenc hónappal, épp
terhessége idején tuberkulózisban meghalt.
Mindössze 38 évet élt, mint majd meglátjuk,
így is túlélve testvéreit. 

Jane Eyre története A lowoodi árva címmel
már anyáinkat, nagyanyáinkat is elbűvölte. 

Szélfútta dombok
vagy Üvöltő szelek
Charlotte regényét a mai ítészek már nem
sokra becsülik, eljárt fölötte az idő – mond-
ják. Annál inkább dicsérik a másik Brontë-
lány, Emily művét, az Üvöltő szeleket, amely
akkoriban csak igen keveseknek tetszett. Bi-
zony, a XX. század és annak minden borzal-
ma, hisztérikussága, zaklatottsága, elnyűtt
idegrendszere kellett ahhoz, hogy az olvasók
felfedezzék maguknak Emily zsenialitását, tör-
ténetszerkesztői (öntudatlan) merészségét.

A furcsa természetű és időnként egzaltált-
nak tűnő Emily maga sem hitte, hogy regénye
sikert arat. Csak írta-írta, mintha úgy érezné,
már kevés ideje van hátra az életéből. Jól
érezte. A történet egészen egyszerű lenne,
ha nem Emily írja. A gazdaember egyik útjáról
viharvert árva kis kölyköt hoz a házához, oda,
ahol két saját gyermeke él, egy fiú és egy
leány…

Az útról felszedett nyers és durva, ki tudja,
honnét származó árva az idő múltán belesze-
ret az ugyancsak nyers természetű leányba,
erőteljes viszonzást talál, majd kezdetét veszi
egy különös, hisztérikussá fokozódó szere-
lem története olyan indulatokkal, szélsőséges
érzelmekkel, amelyek Emily korában leírva
botrányosnak minősültek.

A középső Brontë-lány feladta a leckét a
minden írói mozzanat után kutakodóknak, az
irodalomtörténészeknek. Honnét tudott ez a
világtól távol, a szélfútta dombok, az üvöltő
szelek közötti zárt világban élő fiatal hölgy
annyi sok mindent éppen a szerelemdúlta nő
érzelmeiről vagy a férfi hátborzongatóan vég-
zetes ragaszkodásáról?

Ugyan honnét? A roppant érzékeny húsz

egynéhány éves hölgy kinézett az ablakán,
látta a rideg temetőt, a régi templomot, és tá-
vol az ő világának határát, a hangafűvel be-
nőtt dombokat, kőkunyhót, a széles réten las-
san, jámborul legelésző juhokat, a tágölű
eget a sűrűn gyülekező esőfelhőkkel – ez az
ő kinti világa. A dombokon túlra soha nem
nézett. Ott már készülődött a másik világ
Bredford és Leeds gyorsan gyarapodó ipar-
városával, gyárakkal, gépekkel, füstölgő ké-
ményekkel. Az ijesztő, idegen új világ.

Befelé fordult hát, a maga lelkét vizsgálta,
aztán amit a lelkében tapasztalt, azt írta le:
„Így viszonyulnék én a szerelemhez, átkozot-
tul szélsőséges módon, mert nem vagyok
egyszerű lélek, és a választottam sem lesz
az”.

Választottja sosem lett ennek a magányos
hölgynek, megriadt minden kapcsolattól. Ami
túlfeszített érzelem az egyetlen regényén kí-
vül még lelkében maradt, azt verseiben írta
meg. Emily Brontë ma már az angol líra ritka-
sága, büszkesége.

A Brontë-lányok fiútestvére, a lumpolós, ré-
szeges és kábítószeres Branwell temetésén
Emily átfázott, ágynak dőlt, rövid szenvedés
után valószínűleg régóta lappangó tuberko-
lózisban meghalt. Mindössze harminc évet
élt.

Hát a kicsi Anne, a legkisebb Brontë-lány?
Szelíden meghúzódik híressé vált nővérei ár-
nyékában, feltűnést nem akarván és nem is
okozva. Pedig jól megírt regénye az Agnes
Grey, úgy mondják, hiteles nevelőnő-regény,
de az ő életét is rövidre szabta a sors. Aszt-
máját gyógyítgatta a jó levegőjű tengerparti
üdülőhelyen, és itt érte a vég. Élt 29 évet.

Az apa, Patrick Brontë túlélte és eltemette
feleségét és hat gyermekét, 84 éves korában
távozott az élők világából. Az egy ideig üre-
sen maradt lelkészház ma már emlékmúze-
um. Végigjárhatjuk szobáit, megszemlélhetjük
az oly ifjan elhunyt hölgyek tárgyi emlékeit,
tollakat, tintatartókat, könyveket, csokrokat,
szalagokat, fodrokat, a női lét milliónyi apró-
ságait, majd bekukkanthatunk a konyhába is.
Ám amikor a kíváncsiskodók eltűnnek, és a
településre rászakad az éji homály, a temető
melletti paplak egyik ablakán világosság gyúl.
Ha oda bekukkanthatnánk, láthatnánk, ahogy
három fehér ruhás, halovány arcú, karcsú ifjú
hölgy (loknis hajjal), mindenik a maga helyén
épp körmöl a szétnyitható fedelű asztalnál
(amit a múzeum kb. 150 millió forintért szer-
zett vissza nekik, e szellem-lányoknak)… Időn-
ként zongoraszó is hallatszik, Emily játszik
egy futamot, ha épp a kedve tartja...
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

HH öö ll gg yy   íí rr ,,   úú rr   oo ll vv aa ss ss aa .. .. ..   hh aa   uu gg yy aa nn
A múlt havi történet folytatása
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Ma már mindenre felkészülten kell a taxi volánja mögé ülnie a
sofőrnek, hogy a legváratlanabb helyzetekre is megfelelően
tudjon reagálni. Ezek között szinte rendszeresnek, de minden-
képpen gyakorinak mondható a szülés. Íme, két eset és két re-
akció, hogyan fogadták a szituációt a sofőrök.

Ha egy taxis igazán megérdemli a borravalót, akkor az a New York-ban
dolgozó Luis J. Leonardo, aki csodásan reagálta le, ahogy utasa, egy
kórházba igyekvő nő a hátsó ülésen szülte meg gyermekét 2019. július
13-án.

A sofőr Brooklynban vette fel a nőt és párját, aztán utazás közben
egyszer csak a nő kissé rémülten közölte a két
férfival, hogy a gyerek megindult kifelé.

Miközben az apuka ijedten nézett, Luis rög-
tön tanácsokkal látta el a szülő nőt.

„Csak lélegezz, anyuka. Csak tedd szét a lá-
bad, és varázsolj, tedd szét a lábad.”

Majd miután az újszülött kislány pillanatok
alatt a világra jött, és az apuka megfogta, kide-
rült, hogy a kicsi burokban született. A taxis eb-
ben is segített, közölve, hogy:

„Szedd le a burkot az arcáról. Bumm. Nyisd
fel a burkot, tisztítsd meg az arcát, ennyi.”

A történteket rögzítette a taxi belső kamerája
is, és a hálás szülők engedélyével azóta milliók
lehettek tanúi a végig nyugodt taxis reakciójának.

Ez történt a tengeren túlon, míg az öreg kon-
tinensen kicsit másképpen zajlottak a hasonló
események. 

A várt időpontnál 11 nappal korábban indult
be a 23 éves Dana Harrison szülése. Ráadá-
sul annyira gyorsan történt minden, hogy mire a
taxija a kórházhoz ért, a fiatal nő már a kezében
tartotta a babája fejét – írja a brit Metro.

Danáért egy tolószékkel rohantak ki a kórház-
ból, a sofőrt azonban nem hatotta meg a pilla-
nat, az út elejétől kezdve üvöltözött a kismamá-
val. A 3 fontos viteldíjon felül még 30 fontot kö-
vetelt, mert a nő az elfolyt magzatvízzel összeko-

szolta a hátsó ülést. A férfi a kórházi személyzettől is ordibálva követelt
törlőkendőket, a nőnek pedig, aki éppen világra hozott egy kisfiút, azt
üvöltötte, hogy takarítson fel maga után.

Dana kifizette a taxisnak a 33 fontot, majd miután végre betolták a
kórházba, egészséges kisbabának adott életet. A nő azt mondja, az
egész olyan volt, mint egy rémálom, nagyon stresszes volt a túl korai
szülés miatt, nem hiányzott neki még a taxisofőr ámokfutása is. Úgy em-
lékszik, túl sok magzatvíz nem is került az ülésre, mert a legnagyobb ré-
szét beitta a nadrágja.

Dana párja, a 23 éves Aiden Ibbotson a barátaival horgászott, ami-
kor beindult a szülés. Amint megtudta, hogy a kisfia útban van, rohant
a kórházba. A férfi azt mondja, nagyon feldühödött, amikor megtudta,
mennyire minősíthetetlenül viselkedett a sofőr Danával. Felhívta a taxi-
társaságot, de nem árulták el neki a kollégájuk nevét, csak elnézést kér-
tek a történtekért. Cash
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Engedetlenségi mozgalmat!
Most már valamit csinálni kellene a taxiállomások visszaszerzésé-
ért. Évek óta követeljük, hogy tegyék szabaddá azokat a helyeket,
amelyekért fizetünk. Egyszerűen kezd elegünk lenni a tehetetlen-
ségből. Minket a kamerák képe alapján büntetnek szabálytalan
parkolásért, de nincs hova állnunk, mert a helyünkön civil autók
állnak. 

Engedetlenségi mozgalmat kellene indítanunk! Legjobb lenne
nem fizetni a drosztokért, ha nem lehet használni őket. Csakhogy a
drosztfenntartóval igen egyoldalú a kapcsolat. Mi fizetésre vagyunk
kötelezve. 

Hónapok óta jelezzük az illetékeseknek, hogy civil autók tömegé-
vel foglalják el a taxiállomásainkat. Ha a helyszínen szólunk a gép-
kocsitulajdonosának, „törődj a magad dolgával!” a válasz. De hát mi
a saját dolgunkkal törődünk! Ez a mi „munkahelyünk” csak nem tud-
juk használni! Kísérletképpen néhány esetben rendőrségi eljárást
kezdeményeztünk. Eredmény még nincs…

Kamarai határozatok
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Taxis Tagozatának elnöksé-
ge határozatot fogadott el a taxizással kapcsolatos jogszabályok vál-
toztatási javaslatairól. A javaslatok címszavakban:
• Jogszabály határozza meg a taxizáshoz használható jármű minimá-

lis műszaki követelményeit, ezen belül az utastér vagy a csomagtar-
tó méretét.

• A vezetőség javasolja, hogy a taxi gépkocsivezetői igazolvánnyal
rendelkezők a KRESZ és a helyismereti vizsgát 5 évenként kötele-
sek legyenek megismételni.

• A drosztengedélyek kiadása a helyi kamarák feladata legyen.
• A drosztrendeletet az önkormányzatok a helyi kamarák egyetérté-

sével alkossák meg.
• A Tagozat a köztartozás-mentesség igazolását tartja szükségesnek

a taxiengedélyek kiadásakor.
Kizárólagos taxi üzemmód esetén legyen lehetőség a taxigépkocsi
áfájának visszaigénylésére

Erről írt a Taxisok Világa 2009 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1999 augusztusában

20 éve történt

Reakció tengeren innen és túlról

„Szülésznő” taxisok

A bizonylatok, nyugták, számlák megőrzésé-
nek kötelezettségét az általános forgalmi adó-
ról szóló törvény (Áfa) és az adózás rendjéről
szóló törvény (Art.) részletezi.
„168/A § (1) A számla kibocsátásának idő-
pontjától a számla megőrzésére vonatkozó
időszak végéig biztosítani kell a számla erede-
tének hitelességét, adattartalma sértetlensé-
gét és olvashatóságát.”

A számlák megőrzési kötelezettségéről ren-
delkezik még a 23/2014. (VI. 30.) NGM ren-
delet (a számla és a nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról. Gyakorlatilag e három jogszabály
jelöli ki az alapelveket a számlák megőrzé-
se/archiválása tekintetében. 

Az Art. rendelkezései szerint az iratokat az
adózónak az adó megállapításához való jog el-
évüléséig kell megőriznie. Az elévülés az ötö-
dik év vége, amelyet annak a naptári évnek az
utolsó napjától kell számítani, amelyben az
adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni,
illetve az adót meg kellett volna fizetni. Mit je-

lent ez a gyakorlatban? A 2019. évben kiadott
bevételi számlákról 2020. évben kell majd sze-
mélyi jövelemadó (vagy kata-) bevallást adni.
Az ezt követő öt évig, tehát 2025. év végéig
tart a bizonylat-megőrzési kötelezettség. Bár
nem valószínű, hogy éppen szilveszter napján
történne egy átfogó ellenőrzés, mégis azt ja-
vaslom, hogy a következő év január elsején se-
lejtezzünk. Ezért mondjuk, hogy a bizonylat
keltezéséhez adjunk hozzá hét évet, és abban
az évben már január elsején megsemmisíthet-
jük a számlákat, értelemszerűen beleértve min-
den a vállalkozással kapcsolatos bizonylatot,
nyugtákat, összesítőket stb.

Az iratokat az ezek vezetésére kötelezett adó-
zó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles
őrizni. Egyéb rendelkezés hiányában ez általá-
ban a vállalkozás székhelyével megegyezik. 

Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtar-
tamára más helyre lehet továbbítani, az adóha-
tóság felhívására azonban azokat három mun-
kanapon belül be kell mutatni.

Bizonylat-megőrzési kötelezettség
Hány évig?
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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
Május 382 395 232
Június 410 416 238
Július 414 415 241
Augusztus 387 400 241

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 kezdeményezésből
történő utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak
megfelelő pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó- és já-
rulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlék-
ként a mindenkori jegybanki alapkamat jegybanki alap-
kamat öt százalékkal növelt mértékét (jelenleg 5,9%)
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól

Könyvelés, adatrögzítés 4.200.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-tól

Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

Az árak 2019. június 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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:

Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Fontos határidõkFontos határidõk
Szeptember 12.
•  Havi járulékbevallás és befizetés 
•  Kata befizetés
Szeptember 16.
•  Helyi adók második félévi befizetése

iparûzési-, gépjármû stb.)
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (149 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (223 500 Ft) (167 625 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 17,5%-a

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 29 334 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 17,5%-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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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 362 404 255
Február 357 373 240
Március 347 388 232
Április 367 401 228
Május 382 395 232
Június 410 416 238
Július 414 415 241
Augusztus 387 400 241

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 kezdeményezésből
történő utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak
megfelelő pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó- és já-
rulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlék-
ként a mindenkori jegybanki alapkamat jegybanki alap-
kamat öt százalékkal növelt mértékét (jelenleg 5,9%)
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól

Egyéb bevallások, kérelmek 

(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól

Könyvelés, adatrögzítés 4.200.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-tól

Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

Az árak 2019. június 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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:

Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Fontos határidõkFontos határidõk
Szeptember 12.
•  Havi járulékbevallás és befizetés 
•  Kata befizetés
Szeptember 16.
•  Helyi adók második félévi befizetése

iparûzési-, gépjármû stb.)
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (149 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (223 500 Ft) (167 625 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 17,5%-a

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 29 334 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 17,5%-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:
2019. évtől a helyi önkormányzatok, beleértve a fővárost is, már kizáró-
lag elektronikus úton kommunikálnak a vállalkozókkal! Az ügyfélkapun
keresztül intézhető: Bejelentkezés az iparűzési adó hatálya alá Átje-
lentkezés, adatmódosítások Folyószámla-kivonatok igénylése. Adófo-
lyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. Adóigazolások kiadá-
sa. Ezek elkészítési határideje.hat nap!

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   06-1-427-3200

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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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
2019. évtől a helyi önkormányzatok, beleértve a fővárost is, már kizáró-
lag elektronikus úton kommunikálnak a vállalkozókkal! Az ügyfélkapun
keresztül intézhető: Bejelentkezés az iparűzési adó hatálya alá Átje-
lentkezés, adatmódosítások Folyószámla-kivonatok igénylése. Adófo-
lyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. Adóigazolások kiadá-
sa. Ezek elkészítési határideje.hat nap!

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   06-1-427-3200

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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A kisadózás tartama a majdani nyugellátás
szempontjából kedvezőtlenebb időszak, mint a
minimálbéres munkaviszony vagy az általános
szabályok szerint adózó vállalkozó minimum já-
rulékfizetéssel lefedett ideje.

Egyrészt az alacsony ellátási alap nyilvánvaló-
an lefelé húzza a nyugdíj alapjául szolgáló havi
átlagkereset összegét. Minél hosszabb ez az
időszak a számítási időszakon belül – ami
1988. január 1-jétől a nyugdíjazásig tart –, an-
nál nagyobb mértékben jelentkezik a hatása.

Másrészt a minimálbért el nem érő összeg
miatt alkalmazni kell az arányos szolgálati idő-
számítás szabályát a nyugdíj összegének meg-
határozása során. A vonatkozó törvény értelmé-
ben, ha a biztosítási jogviszonyban álló sze-
mélynek – ideértve a kisadózót is – elért nyug-
díjjárulék-alapot képező jövedelme a minimál-
bérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek
csak az arányos időtartama vehető szolgálati
időként figyelembe. Ebben az esetben a szol-
gálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a
nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövede-
lem és a mindenkor érvényes minimálbér ará-
nyával.

Ezen szabály alkalmazása alapján a havi 50
ezer forint adót folyamatosan fizető kisadózó
személy szolgálati ideje 2019-ben 365 nap he-
lyett csak 236 napot tesz ki.

Ez a veszteség szintén a nyugdíj mértékét
érinti negatívan, hiszen az az öregségi nyugdíj
havi összegét az alapját képező havi átlagkere-
set összegének a megszerzett szolgálati idő-
höz tartozó, százaléka adja. Minél kevesebb a
szerzett szolgálati idő, annál alacsonyabb a
hozzá tartozó százalékérték.

Ugyanakkor az arányos szolgálatiidő-számítás
nem érinti a nyugdíjjogosultságot: Mindenki a
megfelelő életkorában (2019-ben 64 év) nyug-
díjba mehet. A nők kedvezményes nyugdíjához
szükséges 40 év jogosultsági idő vonatkozásá-
ban szintén.  Ebből a szempontból 1 nap bizto-
sításban töltött idő 1 nap szolgálati időnek, illet-
ve 1 nap jogosultsági időnek minősül.

Összességében a főállású kisadózás a maj-
dani társadalombiztosítási nyugellátás szem-
pontjából nem optimális választás. Ha azonban
a döntés alapja a jelenlegi adóterhek mérséklé-
se, akkor mégiscsak jól választottunk. Mindazo-
náltal tekintsünk előre, és valamilyen megtakarí-

tási módozattal gondoskodjunk azokról a nyug-
díjas éveinkről, amikor már keresőtevékenysé-
get nem tudunk folytatni…
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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 

290 NAV alkalmazottól levont személyi jövedelemadó 10032000-06055950

291 NAV alkalmazottól levont nyugdíjjárulék 10032000-06055974

293 NAV alkalmazottól levont egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06055981

239 NAV egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi munka) közteher 10032000-06057763

Budapest Főváros iparűzési adó 11784009-15490012-03540000

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!

KKatások atások nnyugdíjayugdíja

Nem sok értelme volt! 

Filmet forgattak a budapesti, belvárosi Sza-
badság téren, ezért megszüntették ideiglene-
sen a taxiállomást. A közlekedésszervezők fi-
gyelmesek voltak, kialakítottak a közelben – a
Honvéd utcában – egy ideiglenes taxiállo-
mást. Azonban ennek a taxiállomásnak nem
sok értelme volt, egyetlen percig (!) sem lehe-
tett használni a civil autóktól. 

Az ideiglenes területzárások előtt már he-
tekkel korábban kihelyeznek figyelmeztető jel-
zőtáblákat, hogy ott megállási tilalmak lesznek.
Ha nem viszik el időben a civilek a járművei-
ket, akkor azokat elszállítják. Ugyanezt kellett
volna tenni az ideiglenes taxiállomás kialakítá-
sánál is! Időben figyelmeztették volna az autó-
sokat, hogy vigyék el az autóikat, és akkor tud-
tuk volna használni a drosztot. 

Tasnádi Áron

Nem sok értelme volt, soha nem
lehetett ide beállni
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Ha valaki az alkalmazotti lét után egyéni vállalkozásra adná a fe-
jét, legjobb, ha még a vállalkozás elindítása előtt személyesen
keres fel egy könyvelőt. A „kérdőív”, amivel elindítunk egy vállal-
kozást, néhány buktatót is rejt magában. Egy rossz választ már
nem mindig lehet az adott adóévben korrigálni…

Az első eldöntendő kérdés: melyik adózási forma lenne a
legkedvezőbb? Sok szempontot kell figyelembe venni. Mi a
tényleges tevékenység (esetünkben nyilván a taxi), a leendő vál-
lalkozónak van-e napi 8 órás bejelentett munkahelye, vagy főál-
lásban vállalkozna, esetleg nyugdíj mellett, szóval át kell gondol-
ni jó néhány dolgot:

• milyen tevékenységet vagy tevékenységeket fogunk végezni
• mekkora nagyságrendű bevételre számítunk (ez befolyásol-

ja az áfa-alanyiságot)
• a tevékenységgel kapcsolatban mennyi adminisztrációval

szeretnénk (vagyis muszáj) foglalkozni és ennek kapcsán mi-
lyen költségünk lesz

• hol lesz a vállalkozás székhelye, és az alkalmas-e erre a cél-
ra

• lesznek-e alkalmazottjaink.
• főfoglalkozásban, vagy munkaviszony, illetve nyugdíj mellett

végezzük
Magyarországon főszabály szerint két fő vállalkozási forma lé-

tezik, az egyéni és a társas vállalkozás. A társas vállalkozások
közül a betéti társaság (bt.) és a korlátolt felelősségi társaság
(kft.) a legnépszerűbb, előbbi tőke-kötöttség nélküli, utóbbi több
millió forint tőkeigényű. E cikk kapcsán azonban csak az egyéni
vállalkozással foglalkozunk.

Egyéni vállalkozó bármely belföldi természetes személy lehet,
aki állandó lakhellyel rendelkezik, és valamilyen okból nincs ki-
zárva az egyéni vállalkozás jogából (például mert
egyben egy betéti társaság beltagja).  

Aki egyéni vállalkozásba kezd, azt vállalja, hogy ha-
szonszerzés céljából rendszeres gazdasági tevé-
kenységet végez saját nevében és kockázatára. Az
egyéni vállalkozó teljes magánvagyonával is felel a
vállalkozásáért, ami némi kockázatot azért hordoz
magában.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
feltétele a tevékenység bejelentése, de nem szüksé-
ges a papír alapú egyéni vállalkozói igazolvány kivál-
tása.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
kizárólag ügyfélkapus elérhetőség létrehozása után
kezdhetünk neki, a vállalkozók ma már csak elektro-
nikus úton kommunikálhatnak az adóhatósággal, ön-
kormányzatokkal.

A tevékenységet az ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Te-
vékenységi Jegyzéke) alapján tudjuk kiválasztani, et-
től eltérő besorolás nem lehetséges. Ha engedélykö-
teles vállalkozásba kezdünk, a szükséges végzett-
séggel is rendelkeznünk kell. Taxis vállalkozás ese-
tén ez elsősorban a PÁV-2-es minősítés, továbbá a
vállalkozói és vezetői szaktanfolyam elvégzése, illetve
igazolásként az erről szóló bizonyítvány. A bejelen-
téskor ezeket nem kell bemutatni, de a kormányhiva-
tal bármikor felszólíthat ellenőrzésre (és általában
meg is teszi…)

A következő igen fontos kérdés, az áfaalanyi-
ság kérdése. Mekkora bevételre számítunk az év so-
rán? Ha ez várhatóan tizenkétmillió forint alatt lesz,
érdemes az alanyi áfa-mentes besorolást választani.

Megjegyzem, akkor is érdemes ezzel élni, ha később maga-
sabb lesz a bevétel, hiszen az értékhatár átlépésének évében
csak a tizenkétmillió forint feletti összegre kell megfizetni az ál-
talános forgalmi adót. A következő két adóévben azonban már
bevételtől függetlenül áfások leszünk. Taxisoknál azonban nem
jellemző ekkora bevétel, és általában áfásan taxizni nem is éri
meg…

A vállalkozói székhely kiválasztásánál arra kell figyelem-
mel lenni, hogy az vagy saját tulajdonunk legyen, vagy bérle-
mény esetén a tulajdonos hozzájárulását bírjuk. Bérlakás tehát
csak akkor adható meg székhely gyanánt, ha abba a bérbeadó
beleegyezik. Erről írásos nyilatkozattal kell rendelkeznünk. Ha
Budapesten taxizunk, lényeges az is, hogy a székhely a főváros-
ban, vagy azon kívül található – ennek az iparűzési adó szem-
pontjából van jelentősége.

A vállalkozói forma kiválasztása a következő jelentős lé-
pés. Pillanatnyilag tételes adózás, átalányadózás és KATA közül
választhatunk. A tételes adózás feltételezi a legnagyobb admi-
nisztrációs terhet, itt a bevételek és kiadások könyvelése mellett
értékcsökkenési leírással és egyéb „csemegékkel” is foglalkoz-
ni kell, ezért aki ezt választja, nem kerülheti el a könyvelő igény-
bevételét. Marad az átalányadózás és a KATA, népszerűségüket
jól jelzi, hogy a taxis vállalkozók túlnyomó része ezek közül vá-
lasztott.

Az egyéni vállalkozást a már megnyitott Ügyfélkapu segítsé-
gével a Webes Ügysegéd internetes felületen jelenthetjük be.
Bejelentésünk a székhely szerint illetékes Okmányirodához ke-
rül. Ügyintézésre ma már nem kell várakoznunk, az elektronikus
bejelentés után néhány perccel meg is kapjuk a vállalkozás
megindításáról szóló visszaigazolást. 
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Induló egyéni vállalkozás
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A Népligetben a helyzet változatlan…

Olvastam kolléga írását, hogy a közterület-felügyelők „rendet tettek”  a Népliget
autóbusz-állomás melletti taxiállomáson. „Egy fecske nem csinál nyarat”, egy in-
tézkedés nem intézkedés! 

Mindennap ott kellene állniuk a Felügyelőknek, legalábbis visszatérő ellenőr-
zéseket kellene folytatni, ahogy a rendőrségi zsargonban mondják! 

Horváth András

Itt egyetlen szabad hely sincs, talán sűrűbben kellene ellenőrizni...
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A kisadózás tartama a majdani nyugellátás
szempontjából kedvezőtlenebb időszak, mint a
minimálbéres munkaviszony vagy az általános
szabályok szerint adózó vállalkozó minimum já-
rulékfizetéssel lefedett ideje.

Egyrészt az alacsony ellátási alap nyilvánvaló-
an lefelé húzza a nyugdíj alapjául szolgáló havi
átlagkereset összegét. Minél hosszabb ez az
időszak a számítási időszakon belül – ami
1988. január 1-jétől a nyugdíjazásig tart –, an-
nál nagyobb mértékben jelentkezik a hatása.

Másrészt a minimálbért el nem érő összeg
miatt alkalmazni kell az arányos szolgálati idő-
számítás szabályát a nyugdíj összegének meg-
határozása során. A vonatkozó törvény értelmé-
ben, ha a biztosítási jogviszonyban álló sze-
mélynek – ideértve a kisadózót is – elért nyug-
díjjárulék-alapot képező jövedelme a minimál-
bérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek
csak az arányos időtartama vehető szolgálati
időként figyelembe. Ebben az esetben a szol-
gálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a
nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövede-
lem és a mindenkor érvényes minimálbér ará-
nyával.

Ezen szabály alkalmazása alapján a havi 50
ezer forint adót folyamatosan fizető kisadózó
személy szolgálati ideje 2019-ben 365 nap he-
lyett csak 236 napot tesz ki.

Ez a veszteség szintén a nyugdíj mértékét
érinti negatívan, hiszen az az öregségi nyugdíj
havi összegét az alapját képező havi átlagkere-
set összegének a megszerzett szolgálati idő-
höz tartozó, százaléka adja. Minél kevesebb a
szerzett szolgálati idő, annál alacsonyabb a
hozzá tartozó százalékérték.

Ugyanakkor az arányos szolgálatiidő-számítás
nem érinti a nyugdíjjogosultságot: Mindenki a
megfelelő életkorában (2019-ben 64 év) nyug-
díjba mehet. A nők kedvezményes nyugdíjához
szükséges 40 év jogosultsági idő vonatkozásá-
ban szintén.  Ebből a szempontból 1 nap bizto-
sításban töltött idő 1 nap szolgálati időnek, illet-
ve 1 nap jogosultsági időnek minősül.

Összességében a főállású kisadózás a maj-
dani társadalombiztosítási nyugellátás szem-
pontjából nem optimális választás. Ha azonban
a döntés alapja a jelenlegi adóterhek mérséklé-
se, akkor mégiscsak jól választottunk. Mindazo-
náltal tekintsünk előre, és valamilyen megtakarí-

tási módozattal gondoskodjunk azokról a nyug-
díjas éveinkről, amikor már keresőtevékenysé-
get nem tudunk folytatni…
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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 

290 NAV alkalmazottól levont személyi jövedelemadó 10032000-06055950

291 NAV alkalmazottól levont nyugdíjjárulék 10032000-06055974

293 NAV alkalmazottól levont egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06055981

239 NAV egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi munka) közteher 10032000-06057763

Budapest Főváros iparűzési adó 11784009-15490012-03540000

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!

KKatások atások nnyugdíjayugdíja

Nem sok értelme volt! 

Filmet forgattak a budapesti, belvárosi Sza-
badság téren, ezért megszüntették ideiglene-
sen a taxiállomást. A közlekedésszervezők fi-
gyelmesek voltak, kialakítottak a közelben – a
Honvéd utcában – egy ideiglenes taxiállo-
mást. Azonban ennek a taxiállomásnak nem
sok értelme volt, egyetlen percig (!) sem lehe-
tett használni a civil autóktól. 

Az ideiglenes területzárások előtt már he-
tekkel korábban kihelyeznek figyelmeztető jel-
zőtáblákat, hogy ott megállási tilalmak lesznek.
Ha nem viszik el időben a civilek a járművei-
ket, akkor azokat elszállítják. Ugyanezt kellett
volna tenni az ideiglenes taxiállomás kialakítá-
sánál is! Időben figyelmeztették volna az autó-
sokat, hogy vigyék el az autóikat, és akkor tud-
tuk volna használni a drosztot. 

Tasnádi Áron

Nem sok értelme volt, soha nem
lehetett ide beállni
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Ha valaki az alkalmazotti lét után egyéni vállalkozásra adná a fe-
jét, legjobb, ha még a vállalkozás elindítása előtt személyesen
keres fel egy könyvelőt. A „kérdőív”, amivel elindítunk egy vállal-
kozást, néhány buktatót is rejt magában. Egy rossz választ már
nem mindig lehet az adott adóévben korrigálni…

Az első eldöntendő kérdés: melyik adózási forma lenne a
legkedvezőbb? Sok szempontot kell figyelembe venni. Mi a
tényleges tevékenység (esetünkben nyilván a taxi), a leendő vál-
lalkozónak van-e napi 8 órás bejelentett munkahelye, vagy főál-
lásban vállalkozna, esetleg nyugdíj mellett, szóval át kell gondol-
ni jó néhány dolgot:

• milyen tevékenységet vagy tevékenységeket fogunk végezni
• mekkora nagyságrendű bevételre számítunk (ez befolyásol-

ja az áfa-alanyiságot)
• a tevékenységgel kapcsolatban mennyi adminisztrációval

szeretnénk (vagyis muszáj) foglalkozni és ennek kapcsán mi-
lyen költségünk lesz

• hol lesz a vállalkozás székhelye, és az alkalmas-e erre a cél-
ra

• lesznek-e alkalmazottjaink.
• főfoglalkozásban, vagy munkaviszony, illetve nyugdíj mellett

végezzük
Magyarországon főszabály szerint két fő vállalkozási forma lé-

tezik, az egyéni és a társas vállalkozás. A társas vállalkozások
közül a betéti társaság (bt.) és a korlátolt felelősségi társaság
(kft.) a legnépszerűbb, előbbi tőke-kötöttség nélküli, utóbbi több
millió forint tőkeigényű. E cikk kapcsán azonban csak az egyéni
vállalkozással foglalkozunk.

Egyéni vállalkozó bármely belföldi természetes személy lehet,
aki állandó lakhellyel rendelkezik, és valamilyen okból nincs ki-
zárva az egyéni vállalkozás jogából (például mert
egyben egy betéti társaság beltagja).  

Aki egyéni vállalkozásba kezd, azt vállalja, hogy ha-
szonszerzés céljából rendszeres gazdasági tevé-
kenységet végez saját nevében és kockázatára. Az
egyéni vállalkozó teljes magánvagyonával is felel a
vállalkozásáért, ami némi kockázatot azért hordoz
magában.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
feltétele a tevékenység bejelentése, de nem szüksé-
ges a papír alapú egyéni vállalkozói igazolvány kivál-
tása.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
kizárólag ügyfélkapus elérhetőség létrehozása után
kezdhetünk neki, a vállalkozók ma már csak elektro-
nikus úton kommunikálhatnak az adóhatósággal, ön-
kormányzatokkal.

A tevékenységet az ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Te-
vékenységi Jegyzéke) alapján tudjuk kiválasztani, et-
től eltérő besorolás nem lehetséges. Ha engedélykö-
teles vállalkozásba kezdünk, a szükséges végzett-
séggel is rendelkeznünk kell. Taxis vállalkozás ese-
tén ez elsősorban a PÁV-2-es minősítés, továbbá a
vállalkozói és vezetői szaktanfolyam elvégzése, illetve
igazolásként az erről szóló bizonyítvány. A bejelen-
téskor ezeket nem kell bemutatni, de a kormányhiva-
tal bármikor felszólíthat ellenőrzésre (és általában
meg is teszi…)

A következő igen fontos kérdés, az áfaalanyi-
ság kérdése. Mekkora bevételre számítunk az év so-
rán? Ha ez várhatóan tizenkétmillió forint alatt lesz,
érdemes az alanyi áfa-mentes besorolást választani.

Megjegyzem, akkor is érdemes ezzel élni, ha később maga-
sabb lesz a bevétel, hiszen az értékhatár átlépésének évében
csak a tizenkétmillió forint feletti összegre kell megfizetni az ál-
talános forgalmi adót. A következő két adóévben azonban már
bevételtől függetlenül áfások leszünk. Taxisoknál azonban nem
jellemző ekkora bevétel, és általában áfásan taxizni nem is éri
meg…

A vállalkozói székhely kiválasztásánál arra kell figyelem-
mel lenni, hogy az vagy saját tulajdonunk legyen, vagy bérle-
mény esetén a tulajdonos hozzájárulását bírjuk. Bérlakás tehát
csak akkor adható meg székhely gyanánt, ha abba a bérbeadó
beleegyezik. Erről írásos nyilatkozattal kell rendelkeznünk. Ha
Budapesten taxizunk, lényeges az is, hogy a székhely a főváros-
ban, vagy azon kívül található – ennek az iparűzési adó szem-
pontjából van jelentősége.

A vállalkozói forma kiválasztása a következő jelentős lé-
pés. Pillanatnyilag tételes adózás, átalányadózás és KATA közül
választhatunk. A tételes adózás feltételezi a legnagyobb admi-
nisztrációs terhet, itt a bevételek és kiadások könyvelése mellett
értékcsökkenési leírással és egyéb „csemegékkel” is foglalkoz-
ni kell, ezért aki ezt választja, nem kerülheti el a könyvelő igény-
bevételét. Marad az átalányadózás és a KATA, népszerűségüket
jól jelzi, hogy a taxis vállalkozók túlnyomó része ezek közül vá-
lasztott.

Az egyéni vállalkozást a már megnyitott Ügyfélkapu segítsé-
gével a Webes Ügysegéd internetes felületen jelenthetjük be.
Bejelentésünk a székhely szerint illetékes Okmányirodához ke-
rül. Ügyintézésre ma már nem kell várakoznunk, az elektronikus
bejelentés után néhány perccel meg is kapjuk a vállalkozás
megindításáról szóló visszaigazolást. 
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A Népligetben a helyzet változatlan…

Olvastam kolléga írását, hogy a közterület-felügyelők „rendet tettek”  a Népliget
autóbusz-állomás melletti taxiállomáson. „Egy fecske nem csinál nyarat”, egy in-
tézkedés nem intézkedés! 

Mindennap ott kellene állniuk a Felügyelőknek, legalábbis visszatérő ellenőr-
zéseket kellene folytatni, ahogy a rendőrségi zsargonban mondják! 

Horváth András

Itt egyetlen szabad hely sincs, talán sűrűbben kellene ellenőrizni...
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Ezzel persze még nincs vége az ügyintézésnek, további bejelen-
tési kötelezettségeink is vannak. Így például be kell jelentkez-
nünk a területileg illetékes önkormányzathoz a helyi iparűzési adó
miatt, erre 15 napunk van. 

A továbbiakban regisztrálnunk kell a területileg illetékes keres-
kedelmi és iparkamaránál, és be is kell fizetnünk a regisztrációs dí-
jat, 5000 forintot. Fontos, hogy ez fix összeg, tehát az adott adóév-
re akkor is fizetni kell, ha a vállalkozás történetesen december 30-
án indul. A regisztrációs díj a továbbiakban évente fizetendő.

Felmerülhet még a bankszámlanyitási kötelezettség, ugyanis
nagyon ajánlott, hogy vállalkozási bevételeinket elkülönítve kezeljük
a magán pénzügyektől. Ha áfaalanyok vagyunk, akkor meg egyene-
sen kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni, hiszen az általános for-
galmi adó csak átutalással rendezhető (nincs „áfa csekk”). A bank-
számlanyitást általánosságban szintén 15 napon belül kell teljesíte-
nünk. Hozzáteszem, a vállalkozói bankszámla nyitása áfamentes
egyéni vállakozóknál nem kötelező, csak ajánlott. Valamilyen – akár
családi – bankszámlával azonban rendelkeznünk kell, mert ide ér-
kezhetnek a POS-terminálon keresztük fizetett fuvardíjak.

Amennyiben egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó megkapta a
visszaigazolást a tevékenység indítására, azonnal kell számolni
és fizetni a járulékokat, függetlenül attól, hogy megkezdte-e a
munkát, vagy volt-e bevétele, az adott hónapban.

Másodállás esetén (bejelentett 36 órát meghaladó munkavi-
szony), valamint nyugdíj melletti vállalkozásnál csak a tényleges
jövedelemkivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem az, ami
járulékalapot képez, és ez után kell járulékokat fizetni. 

Főfoglalkozású taxis egyéni vállalkozó esetén, legalább a mini-
málbér (jelenleg havi 149 ezer forint) után szükséges megfizetnie a
járulékokat (a megfelelő szorzószámokkal). 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevé-
kenységei folytatásában (közreműködés alatt értjük a konkrét szak-
mai alap-tevékenységen kívül a vállalkozás megszervezését, irányítá-

sát stb.). Ha  a vállalkozó bármely tevékenysége engedélyhez kö-
tött, akkor az adott tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendel-
keznie kell. Ezt ellenőrzik is, különösen jelentős az ellenőrzések
száma, mióta az engedélykiváltás elektronikus úton történik.

Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, egyszerűsített
foglalkoztatásban alkalmi munkavállalókat (természetesen az idevo-
natkozó szabályok betartásával), így akár a családtagot is. A család-
tag a bejelentés és a jogviszony elbírálásban nem különbözik más
személyektől a társadalombiztosítási szabályok alapján.

Az egyik legnagyobb előnye az egyéni vállalkozásnak, hogy bár-
mikor szüneteltethető, ingyen létrehozható, ingyen megszüntethető.
Tehát amikor úgy látjuk, hogy huzamosabb ideig nem tudunk a vál-
lalkozással foglalkozni, vagy a szezonalitás miatt nem várható bevé-
tel, akkor nagyon egyszerűen lehet szüneteltetni. A szüneteltetést a
hatóságokhoz annak megkezdése előtt egy nappal kell bejelenteni,
szintén elektronikus úton, időtartama 1 hónap és 2 év között lehet-
séges. 

Az adókat jellemzően a bevétel, a jövedelem arányában kell meg-
fizetni. Tételes adózóknál ez nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki,
hogy a vállalkozói bevételből levonjuk a tevékenységhez szükséges
költségeket, és ami marad, az a jövedelem. Átalányadózásnál a le-
vonható költséget, ill. a megmaradó jövedelmet az adótörvény sza-
bályozza. Taxis vállalkozásban a bevétel 20%-a számít jövedelemnek
(nyugdíj melletti vállalkozóknál 25%).  Ha KATA adózást válaszunk,
ott a bevételtől függetlenül havi 50 ezer forintot kell fizetni (ill. 75
ezret saját választásunk szerint) főállás, 25 ezret másodállás vagy
nyugdíjas esetén,

Mindegyik adózási formára érvényes az éves 12 millió forintos
áfahatár (év közbeni kezdés esetén ennek arányos része), mert át-
lépése esetén bekerülünk az áfakörbe, és fizethetünk 27% forgalmi
adót anélkül, hogy költségeinkből az áfát teljeskörűen levonhat-
nánk. De ez már egy másik értekezés témája lehet…

- oli -
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Még a közszolgálati rádió is bemondta:
„Hatalmas a toroldás az Andrássy úton,
mert baleset történt a Vörösmarty utcánál!”.
Közelben voltam, gondoltam, megnézem,
mi lehet a gond. Amúgy jelzőlámpás a cso-
mópont, biztonságos a kereszteződés. 

Még tartott a rendőri intézkedés, amikor
odaérkeztem. Utoléréses, koccanásos bal-
eset történt, egyik autó megállt, a mögötte
levő nekikoccant, nem is értettem, minek
kell a rendőr. 90 százalék, hogy az első
megállt (blokkolt), a második meg nekikoc-
cant, szinte nem is látszott sérülés. 10 szá-
zalék az esélye annak, hogy megállt a sor a
tilosnál, szabályszerűen, majd az első észre-
vette, hogy „belóg” a kereszteződésbe, és
visszatolatott. Visz-
szatolatott volna,
de már álltak mö-
götte, összekoc-
cantak. 

Mindkét eset
egyértelmű, nem
kell rendőr. Rend-
őr akkor kell, ha
nem tudnak meg-
egyezni, vagy vala-
melyik papírral baj
van. De ilyenkor
is az első, hogy
félreállok! Ezt

pont egy rendőrnek kell magyarázni?
Ugyanis odamentem hozzá és megkérdez-
tem, miért nem állnak félre? „Én vagyok az
intézkedő rendőr, majd eldöntöm, mikor ál-
lunk félre!”

Rögtön beugrott egy évtizedekkel ezelőtti
eset. Kollégánk becsurgott Budapesten, a
VI. kerületi a Csengery utcából az akkor
még Majakovszkij, a mostani Király utcába.
A főúton jött egy civil autó, összekoccantak.
Egyértelmű volt a történet, kollégánk elis-
merte a hibáját, félreállt a taxijával, kitölteni
a papírokat. Azonban a civil nem volt hajlan-
dó elmozdulni az utca
közepéről, ragaszko-
dott a rendőri intézke-

déshez, mert olyan „hatalmas” lett az anya-
gi kára.

Megérkezett a rendőrjárőr, felmérte a
helyzetet és gyorsan döntött. A kollégánkat
figyelmeztetésben részesítette, mert közle-
kedési balesetet okozott. Viszont a civilt je-
lentős helyszínbírsággal büntette, mert nem
állt félre. Az indoklás szerint indokolatlanul
nagymértékben feltartotta a forgalmat…

Akkoriban még olyanok voltak a rend-
őrök, most meg ilyenek. Persze, nem sza-
bad általánosítani, a rendőrök többsége
szakszerűen végzi a munkáját!

Csak néhányan – a fiatalok – fontoskod-
nak… Tasnádi Áron 

Baleset miatt torlódás az Andrássy úton

Egy egyszerű koccanás, de
nagy torlódást okozott

Sajnos a forgalmat éppen a rendőr tartja fel, mert
nem állítja félre a szerviz-útra a járműveket
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Ezzel persze még nincs vége az ügyintézésnek, további bejelen-
tési kötelezettségeink is vannak. Így például be kell jelentkez-
nünk a területileg illetékes önkormányzathoz a helyi iparűzési adó
miatt, erre 15 napunk van. 

A továbbiakban regisztrálnunk kell a területileg illetékes keres-
kedelmi és iparkamaránál, és be is kell fizetnünk a regisztrációs dí-
jat, 5000 forintot. Fontos, hogy ez fix összeg, tehát az adott adóév-
re akkor is fizetni kell, ha a vállalkozás történetesen december 30-
án indul. A regisztrációs díj a továbbiakban évente fizetendő.

Felmerülhet még a bankszámlanyitási kötelezettség, ugyanis
nagyon ajánlott, hogy vállalkozási bevételeinket elkülönítve kezeljük
a magán pénzügyektől. Ha áfaalanyok vagyunk, akkor meg egyene-
sen kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni, hiszen az általános for-
galmi adó csak átutalással rendezhető (nincs „áfa csekk”). A bank-
számlanyitást általánosságban szintén 15 napon belül kell teljesíte-
nünk. Hozzáteszem, a vállalkozói bankszámla nyitása áfamentes
egyéni vállakozóknál nem kötelező, csak ajánlott. Valamilyen – akár
családi – bankszámlával azonban rendelkeznünk kell, mert ide ér-
kezhetnek a POS-terminálon keresztük fizetett fuvardíjak.

Amennyiben egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó megkapta a
visszaigazolást a tevékenység indítására, azonnal kell számolni
és fizetni a járulékokat, függetlenül attól, hogy megkezdte-e a
munkát, vagy volt-e bevétele, az adott hónapban.

Másodállás esetén (bejelentett 36 órát meghaladó munkavi-
szony), valamint nyugdíj melletti vállalkozásnál csak a tényleges
jövedelemkivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem az, ami
járulékalapot képez, és ez után kell járulékokat fizetni. 

Főfoglalkozású taxis egyéni vállalkozó esetén, legalább a mini-
málbér (jelenleg havi 149 ezer forint) után szükséges megfizetnie a
járulékokat (a megfelelő szorzószámokkal). 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevé-
kenységei folytatásában (közreműködés alatt értjük a konkrét szak-
mai alap-tevékenységen kívül a vállalkozás megszervezését, irányítá-

sát stb.). Ha  a vállalkozó bármely tevékenysége engedélyhez kö-
tött, akkor az adott tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendel-
keznie kell. Ezt ellenőrzik is, különösen jelentős az ellenőrzések
száma, mióta az engedélykiváltás elektronikus úton történik.

Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, egyszerűsített
foglalkoztatásban alkalmi munkavállalókat (természetesen az idevo-
natkozó szabályok betartásával), így akár a családtagot is. A család-
tag a bejelentés és a jogviszony elbírálásban nem különbözik más
személyektől a társadalombiztosítási szabályok alapján.

Az egyik legnagyobb előnye az egyéni vállalkozásnak, hogy bár-
mikor szüneteltethető, ingyen létrehozható, ingyen megszüntethető.
Tehát amikor úgy látjuk, hogy huzamosabb ideig nem tudunk a vál-
lalkozással foglalkozni, vagy a szezonalitás miatt nem várható bevé-
tel, akkor nagyon egyszerűen lehet szüneteltetni. A szüneteltetést a
hatóságokhoz annak megkezdése előtt egy nappal kell bejelenteni,
szintén elektronikus úton, időtartama 1 hónap és 2 év között lehet-
séges. 

Az adókat jellemzően a bevétel, a jövedelem arányában kell meg-
fizetni. Tételes adózóknál ez nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki,
hogy a vállalkozói bevételből levonjuk a tevékenységhez szükséges
költségeket, és ami marad, az a jövedelem. Átalányadózásnál a le-
vonható költséget, ill. a megmaradó jövedelmet az adótörvény sza-
bályozza. Taxis vállalkozásban a bevétel 20%-a számít jövedelemnek
(nyugdíj melletti vállalkozóknál 25%).  Ha KATA adózást válaszunk,
ott a bevételtől függetlenül havi 50 ezer forintot kell fizetni (ill. 75
ezret saját választásunk szerint) főállás, 25 ezret másodállás vagy
nyugdíjas esetén,

Mindegyik adózási formára érvényes az éves 12 millió forintos
áfahatár (év közbeni kezdés esetén ennek arányos része), mert át-
lépése esetén bekerülünk az áfakörbe, és fizethetünk 27% forgalmi
adót anélkül, hogy költségeinkből az áfát teljeskörűen levonhat-
nánk. De ez már egy másik értekezés témája lehet…
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Mongóliai kalandozásom további részén elindultunk a Góbi sivatag
délkeleti régiója felé, s a végtelen pusztákon rengeteg állattal talál-
koztunk. Sok száz kilométer volt előttünk, s valahol Csojr és
Szainsand között az út mentén megálltunk egy motelnél pihenni, ét-
kezni.

Itt kaptunk egy keleti bőségtálat, megrakva birka-, csirke- és
marhahúsokkal, sütve, párolva, bundázva, párolt rizzsel, burgo-
nyával. A finom étel elfogyasztása után a tulajdonos kérésére
bevonultam a konyhára, s a fiatal mongol szakácsnak megtaní-
tottam egy magyaros csirkepaprikás készítését. Vittem magam-
mal a hazai kalocsai pirospaprikát, borsot, köményt is. Csirke-
combokat használtam, hagymán, fokhagymán, ahogy illik, a fű-
szereim megadták az ízeket is.

Némi bonyodalom támadt, ugyanis elfogyott a tejföl, kefir lett

volna, de az meg édes volt, így hát csirkepörkölt néven futott to-
vább a projekt. De elmondtam a szakácsnak a tejfölös befejezést,
hogy legközelebb hogy készítse.

Sajnos nokedliszaggatásra sem volt lehetőség, így felhasználva
kész rizsüket, hát így tálaltam fel. Próbaevés következett, s igen tet-
szett az eredmény, mivel el is fogyott minden. És természetesen a
jó munka örömére közös fotó készült a személyzettel. Innen tovább
indulva haladtunk utun-

Szainsand előtt

Birkák a végtelenben

A lelkes személyzet

Folytatás a 33. oldalon
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1. A mûszak végén, a taxi volánja mö-
gött ülve megihat-e egy dobozos sört,
amíg a napi adminisztrációval végez?
a) Igen, még a jármû motorja is mûködhet,
például télen fûthet, vagy nyáron használ-
hatja a légkondit.  
b) Legfeljebb akkor, ha nem jár a jármû mo-
torja
c) Nem, mert a jármû bal elsõ ülésén ülve
jármû vezetésének minõsül.

Lámpafelelõs

2. Szabálysértõ módon közlekedtek a
Maccabi játékok idején, Budapesten az
ilyen matricával megjelölt gépkocsik az
autóbusz forgalmi sávokban?

a) Igen.
b) Nem. 

3. Befolyásolhatja-e a gépkocsivezetés-
re való alkalmasságot a másnaposság (a
posztalkoholos állapot)?
a) Igen.
b) Nem.

4. Számíta-
nia kell-e a
t á b l á v a l
jelzett út-
kereszte-
zõdésben
balról ér-
kezõ villa-
mosra?
a) Igen, és
ott a villa-
mosnak majd elsõbbséget kell adni.
b) Csak Budapesten, illetve a megyeközpon-
tokban. 
c) Nem. 

5. Utasíthatja-e taxija utasát arra, hogy
az autó biztonsági övének becsatolásá-
val rögzítse magát?
a) Igen.
b) Csak közölheti, hogy az öv becsatolásá-
nak hiányában a taxival nem fog elindulni.
c) Nem, legfeljebb kérheti.

6. Elsõbbségadásra kötelezett a villamos
vezetõje a személygépkocsi részére?

a) Igen.
b) Nem. 

7. Adhat-e Ön irányjelzést balra, amikor
taxijának elõzését egy mögöttes gép-
kocsi már megkezdte?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha az út párhuzamos
közlekedésre alkalmas.
c) Nem. 

8. Behajthat-
e taxijával az
útra, ha a
rendelésben
m e g a d o t t
cím a táblák-
kal megjelölt
útszakaszon
van?
a) Igen. 
b) Legfeljebb
az út kezelõjé-
nek az enge-
délyével. 
c) Nem.

9. Adhat-e figyelmeztetõ hang- vagy
fényjelzést, hogy a forgalomirányító
lámpa zöldre váltásakor az önnél elõbb-
re álló ne akadályozza a mögötte álló-
kat a késedelmes elindulásával?
a) Igen.
b) Csak fényjelzést, feltéve, hogy ez a közle-
kedés többi résztvevõjét nem vakítja el.
c) Nem.

10. Köteles-e taxijával a
táblával jelzett úton az út-
keresztezõdéseket kellõ
körültekintéssel és figyel-
mesen megközelíteni?
a) Igen.
b) Legfeljebb éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok esetén. 
c) Nem. 

11. Köteles-e taxijával minden Öntõl el-
várhatót megtenni egy lehetséges bal-
eset elhárítása érdekében?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha maga figyelmetlen-
sége is okozója veszélyhelyzet létrejöttének.
c) Nem. 

12. Szabályosan állította meg autóját az
utasára várakozó taxis?

a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha az egyhelyben tar-
tózkodása nem haladja meg az öt percet.
c) Nem. 

13. Köteles-e a gyalogos a „zebrára” va-
ló lelépés elõtt meggyõzõdni továbbha-
ladásának a veszélytelenségérõl?
a) Igen.
b) Nem, a gyalogos elsõbbsége a zebrán
mindig korlátozásoktól mentes.

14. Alkalmas-e a képen látható útsza-
kasz  párhuzamos közlekedésre?

a) Igen.
b)  Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 39. oldalon találhatók.

Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszerve-
zõk válaszolnak“ címû rovatunkat az
interneten olvashatják.
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kon, midőn las-
san elérkeztünk
újabb állomá-
sunkhoz, Szain-
sand városkába.
De innen a törté-
net folytatódjon
a következő
számban.

Fakanalas jó
étvágyat kívánok:

Soós István
City 22

Folytatás a 31.
oldalról

Motel az út
mentén

Bőségtál Csirkepörkölt

Tálalva
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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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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. A mûszak végén, a taxi volánja mö-
gött ülve megihat-e egy dobozos sört,
amíg a napi adminisztrációval végez?
a) Igen, még a jármû motorja is mûködhet,
például télen fûthet, vagy nyáron használ-
hatja a légkondit.  
b) Legfeljebb akkor, ha nem jár a jármû mo-
torja
c) Nem, mert a jármû bal elsõ ülésén ülve
jármû vezetésének minõsül.

Lámpafelelõs

2. Szabálysértõ módon közlekedtek a
Maccabi játékok idején, Budapesten az
ilyen matricával megjelölt gépkocsik az
autóbusz forgalmi sávokban?

a) Igen.
b) Nem. 

3. Befolyásolhatja-e a gépkocsivezetés-
re való alkalmasságot a másnaposság (a
posztalkoholos állapot)?
a) Igen.
b) Nem.

4. Számíta-
nia kell-e a
t á b l á v a l
jelzett út-
kereszte-
zõdésben
balról ér-
kezõ villa-
mosra?
a) Igen, és
ott a villa-
mosnak majd elsõbbséget kell adni.
b) Csak Budapesten, illetve a megyeközpon-
tokban. 
c) Nem. 

5. Utasíthatja-e taxija utasát arra, hogy
az autó biztonsági övének becsatolásá-
val rögzítse magát?
a) Igen.
b) Csak közölheti, hogy az öv becsatolásá-
nak hiányában a taxival nem fog elindulni.
c) Nem, legfeljebb kérheti.

6. Elsõbbségadásra kötelezett a villamos
vezetõje a személygépkocsi részére?

a) Igen.
b) Nem. 

7. Adhat-e Ön irányjelzést balra, amikor
taxijának elõzését egy mögöttes gép-
kocsi már megkezdte?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha az út párhuzamos
közlekedésre alkalmas.
c) Nem. 

8. Behajthat-
e taxijával az
útra, ha a
rendelésben
m e g a d o t t
cím a táblák-
kal megjelölt
útszakaszon
van?
a) Igen. 
b) Legfeljebb
az út kezelõjé-
nek az enge-
délyével. 
c) Nem.

9. Adhat-e figyelmeztetõ hang- vagy
fényjelzést, hogy a forgalomirányító
lámpa zöldre váltásakor az önnél elõbb-
re álló ne akadályozza a mögötte álló-
kat a késedelmes elindulásával?
a) Igen.
b) Csak fényjelzést, feltéve, hogy ez a közle-
kedés többi résztvevõjét nem vakítja el.
c) Nem.

10. Köteles-e taxijával a
táblával jelzett úton az út-
keresztezõdéseket kellõ
körültekintéssel és figyel-
mesen megközelíteni?
a) Igen.
b) Legfeljebb éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok esetén. 
c) Nem. 

11. Köteles-e taxijával minden Öntõl el-
várhatót megtenni egy lehetséges bal-
eset elhárítása érdekében?
a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha maga figyelmetlen-
sége is okozója veszélyhelyzet létrejöttének.
c) Nem. 

12. Szabályosan állította meg autóját az
utasára várakozó taxis?

a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha az egyhelyben tar-
tózkodása nem haladja meg az öt percet.
c) Nem. 

13. Köteles-e a gyalogos a „zebrára” va-
ló lelépés elõtt meggyõzõdni továbbha-
ladásának a veszélytelenségérõl?
a) Igen.
b) Nem, a gyalogos elsõbbsége a zebrán
mindig korlátozásoktól mentes.

14. Alkalmas-e a képen látható útsza-
kasz  párhuzamos közlekedésre?

a) Igen.
b)  Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 39. oldalon találhatók.

Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszerve-
zõk válaszolnak“ címû rovatunkat az
interneten olvashatják.
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kon, midőn las-
san elérkeztünk
újabb állomá-
sunkhoz, Szain-
sand városkába.
De innen a törté-
net folytatódjon
a következő
számban.

Fakanalas jó
étvágyat kívánok:

Soós István
City 22

Folytatás a 31.
oldalról

Motel az út
mentén

Bőségtál Csirkepörkölt

Tálalva
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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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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Ezúttal – kivételesen – nem egy adott kereszteződéssel, hanem
egy adott útvonallal foglalkozunk. 

Az útvonal mai helyzetének vizsgálatához vissza kell menni a
múltba. Fél (!) évszázaddal ezelőtt eldöntötték, hogy a négyes
metró végállomása Újpalotán lesz, a jelenlegi Baross téri végál-
lomás helyett. A Thököly út alatt kéregvasútként fog futni a met-
ró, mint most a „Kisföldalatti” az Andrássy út alatt. Éppen ezért
50 év alatt gyakorlatilag nem nyúltak az útszakaszhoz, csak any-
nyira, amennyire éppen szükséges volt. 

Közben folyamatos harcot vívtak metrópártiak és villamospár-
tiak. Amikor már tarthatatlanná vált az útburkolatcsere, a macs-
kakövek felszedése, akkor is felemás megoldás született. Volt,
ahol felszedték a síneket az aszfaltozás előtt (úgysem fog már
erre járni villamos), volt ahol visszabetonozták a síneket (fog
még erre járni villamos). 

A baleseti kockázatot növeli, hogy az útvonal hol háromsávos
(2 + 1 sáv), hol négysávos (2 x 2 sáv). A buszsáv, majd a BKK-

sáv hol az út szélén, hol az út közepén fut.
A helyismerettel nem rendelkező nem tud-
ja, mikor melyik sáv melyik irányba megy,
hol, melyik irányba kell figyelni. Nagyobb a
balesetek esélye ott, ahol középen van a
buszsáv (BKK sáv).

Araszolnak a járművek a szélső forgalmi sávban, a mellékútról
becsurog egy jármű, az araszoló járművektől nem látja a közép-
ső sávban esetleg nagyobb sebességgel érkező autóbuszt.

A balesetek megelőzésének egyetlen lehetősége van. 
Ha – szabálytalanul – a BKK-sávban, az út közepén közleke-

dünk, figyeljünk a mellékútról becsatlakozó, útvonalunkat eset-
leg keresztező járműveket.

Juhász Péter

34

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 28. rész:

XX II VV ..   kk ee rr üü ll ee tt ,,   TT hh öö kk öö ll yy   úú tt
A képen látható taxi nem volt részese az ütközésnek,
ő csak segít a busz előtt álló összetört kollégájának

Ez a baleset augusztus elején történt, a taxis kollé-
ga hirtelen megállt a buszsávban, a busz meg nem

Gyakori kép, mentők, rendőrök mentés közben

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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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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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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625 lóerős sportlimuzin állt szolgálatba az ausztráliai
rendőrségnél. Az autópályákon száll szembe majd a sza-
bálytalankodókkal. Szemben Dubai marketing rendőrautó-
csodáival, ez a gép a hétköznapokat szolgálja.

Fantasztikus fotókat látni a világhá-
lón és a nemzetközi eseményeken
Dubai luxus rendőrflottájáról, ám
azok a napi szolgálatban nem vesz-
nek részt, csupán reprezentálnak,

marketing feladatai van-

nak. Nem úgy annak az M5-
ösnek, amit az ausztrál rendőrség az autó-
pályáin kíván bevetni.

Bevallom, első olvasatban kicsit megle-
pődtem, hogy a sógoroknál számíthatunk
ilyen teljesítményű elfogó gépre, de újra ol-
vasva már tisztázódott, a kontinensnyi or-
szág aszfaltját tépik majd a sportlimuzin tap-
pancsai. 

No, egy kis kenguruföldi áttekintés: 1853 januárjában alakult
az ausztráliai Victoria Police, melynek mára több mint 18 ezer
dolgozója van, és természetesen legfelismerhetőbb formátumuk

maga a rendőrautó. 2018-ban
több 530d került a flottába,
amit most a BMW megfejelt
egy M5 Competition model-
lel, melyet autópályán vethet-
nek majd be a szabálytalanko-
dók ellen.

Hasonlóan erős és drága
rendőrautók a világ más rend-
őrségeinél is találhatóak, de
ezekből csak nagyon kevés
végez tényleges rendőri mun-
kát. Az ausztráliai M5-ös
azonban valóban az autópá-

lyák közelében teljesít
majd szolgálatot.

Nem lesz egyszerű a
menekvés előle, hiszen a
4,4 literes, biturbó V8-as
625 lóerőt teljesít, 8 foko-
zatú automata váltója van
és xDrive összkerékhajtá-
sa. 3,3 másodperc alatt
gyorsul 100-ra és elektroni-
kus korlátozás nélkül 300
felett is száguldhat. Ezzel
tényleg csak az autózás te-
teje veheti majd fel a ver-
senyt.

Cash

Sportlimuzin nemcsak a kenguruk ellen

Autópályán szolgál az elfogó gép

Természetesen tájékoztattam Budapest főpolgármesterét és
Budapest közlekedési vezetőit a repülőtérre vezető út – tovább-
ra is – tarthatatlan állapotáról. Minden héten megbénul az útvo-
nal, vagy egy lerobbant jármű, vagy egy koccanás, vagy egy elté-
vedt kamion miatt. Gondoljunk bele, mi lenne, ha a Kemal
Atatürk repülőtér Isztambulban, a Charles de Gaulle repülőtér
Párizsban, vagy a John Fitzgerald Kennedy repülőtér New York-
ban  megközelíthetetlen lenne egy lerobbant autó miatt…

Világbotrány lenne! Miért várják meg a fővárosi vezetők, hogy
nálunk világbotrány legyen? Jellemző, a küldöttségeket, a dele-
gációkat már nem is merik behozni, vagy kivinni a „gyorson”, in-
kább egy hatalmas kerülőt tesznek az M O körgyűrű és az M3
autópálya felé. 

A fővárosi közlekedési vezetők újabb válasza rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. (J.P.)

A Főpolgármester Úrnak címzett, illetékességből Társaságunk-
nak továbbított, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkor-
látokkal és a magasságkorlátozó kapuval kapcsolatos megkere-
sésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkorlátok
elbontása az út teljes átépítése nélkül nem lehetséges,
ugyanis szintkülönbségek vannak a két útpálya között.

Tájékoztatjuk, hogy korábban a Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.-nél, jelenleg pedig a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt.-nél folytatódik a Ferihegyi repülőtérre vezető út átépítésé-

nek terveztetése, melynek koncepciója szerint a szalagkorlátok
elbontásra kerülnek, így az elválasztás nélküli útpályán, a közép-
ső sávon 70 km/h–s, a külső két sávon pedig 50 km/h-s legna-
gyobb engedélyezett sebesség lesz bevezetve. Ezen felül a Fel-
sőcsatári úti aluljáró a normál közúti űrszelvénynek megfelelő
kiépítéséről is szól. Társaságunk az engedélyezési tervekre a
kezelői hozzájárulásokat tavalyi év tavaszán kiadta, a tervezésről
aktuális információkkal a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
rendelkezik. 

A Felsőcsatári úti aluljáró előtt már korábban megbon-
tásra került a szalagkorlát annak érdekében, hogy egy
beszorult jármű esetén ne kelljen kilométereket visszato-
latni. Társaságunk a belváros felőli magasságkorlátozó
kapu városhatár felőli oldalán is ehhez hasonló módon
megbontotta a szalagkorlátot, és újabb havária-kaput
alakított ki.

Ily módon biztosított, hogy egy-egy figyelmetlen járművezető
esetén se bénuljon meg órákra a gyorsforgalmi út forgalma, ha-
nem viszonylag rövid tolatással biztosítható legyen a szalagkor-
látok közti úttest elhagyása.

A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkorlátok közti út-
testen a közlekedésbiztonság fokozása érdekében a 90 km/h-s
legnagyobb sebesség helyett 70 km/h-s sebességkorlátozást
vezettünk be.

Megjegyezzük továbbá, hogy a hatályos forgalmi rend szerint
minden irányból, ahonnan megközelíthető a gyorsforgalmi úti
aluljáró sárga, fluoreszkáló hátterű, kiemelt láthatóságot biztosí-
tó magasságkorlátozó jelzőtáblák, valamint főirányból mind az
Üllői út felől, mind a repülőtér felől a magasságkorlátozáshoz

Megint megígérMegint megígér ték…ték…
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Ezúttal – kivételesen – nem egy adott kereszteződéssel, hanem
egy adott útvonallal foglalkozunk. 

Az útvonal mai helyzetének vizsgálatához vissza kell menni a
múltba. Fél (!) évszázaddal ezelőtt eldöntötték, hogy a négyes
metró végállomása Újpalotán lesz, a jelenlegi Baross téri végál-
lomás helyett. A Thököly út alatt kéregvasútként fog futni a met-
ró, mint most a „Kisföldalatti” az Andrássy út alatt. Éppen ezért
50 év alatt gyakorlatilag nem nyúltak az útszakaszhoz, csak any-
nyira, amennyire éppen szükséges volt. 

Közben folyamatos harcot vívtak metrópártiak és villamospár-
tiak. Amikor már tarthatatlanná vált az útburkolatcsere, a macs-
kakövek felszedése, akkor is felemás megoldás született. Volt,
ahol felszedték a síneket az aszfaltozás előtt (úgysem fog már
erre járni villamos), volt ahol visszabetonozták a síneket (fog
még erre járni villamos). 

A baleseti kockázatot növeli, hogy az útvonal hol háromsávos
(2 + 1 sáv), hol négysávos (2 x 2 sáv). A buszsáv, majd a BKK-

sáv hol az út szélén, hol az út közepén fut.
A helyismerettel nem rendelkező nem tud-
ja, mikor melyik sáv melyik irányba megy,
hol, melyik irányba kell figyelni. Nagyobb a
balesetek esélye ott, ahol középen van a
buszsáv (BKK sáv).

Araszolnak a járművek a szélső forgalmi sávban, a mellékútról
becsurog egy jármű, az araszoló járművektől nem látja a közép-
ső sávban esetleg nagyobb sebességgel érkező autóbuszt.

A balesetek megelőzésének egyetlen lehetősége van. 
Ha – szabálytalanul – a BKK-sávban, az út közepén közleke-

dünk, figyeljünk a mellékútról becsatlakozó, útvonalunkat eset-
leg keresztező járműveket.

Juhász Péter

34

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 28. rész:

XX II VV ..   kk ee rr üü ll ee tt ,,   TT hh öö kk öö ll yy   úú tt
A képen látható taxi nem volt részese az ütközésnek,
ő csak segít a busz előtt álló összetört kollégájának

Ez a baleset augusztus elején történt, a taxis kollé-
ga hirtelen megállt a buszsávban, a busz meg nem

Gyakori kép, mentők, rendőrök mentés közben

Legutóbb kettesével vitték a sérülteket
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625 lóerős sportlimuzin állt szolgálatba az ausztráliai
rendőrségnél. Az autópályákon száll szembe majd a sza-
bálytalankodókkal. Szemben Dubai marketing rendőrautó-
csodáival, ez a gép a hétköznapokat szolgálja.

Fantasztikus fotókat látni a világhá-
lón és a nemzetközi eseményeken
Dubai luxus rendőrflottájáról, ám
azok a napi szolgálatban nem vesz-
nek részt, csupán reprezentálnak,

marketing feladatai van-

nak. Nem úgy annak az M5-
ösnek, amit az ausztrál rendőrség az autó-
pályáin kíván bevetni.

Bevallom, első olvasatban kicsit megle-
pődtem, hogy a sógoroknál számíthatunk
ilyen teljesítményű elfogó gépre, de újra ol-
vasva már tisztázódott, a kontinensnyi or-
szág aszfaltját tépik majd a sportlimuzin tap-
pancsai. 

No, egy kis kenguruföldi áttekintés: 1853 januárjában alakult
az ausztráliai Victoria Police, melynek mára több mint 18 ezer
dolgozója van, és természetesen legfelismerhetőbb formátumuk

maga a rendőrautó. 2018-ban
több 530d került a flottába,
amit most a BMW megfejelt
egy M5 Competition model-
lel, melyet autópályán vethet-
nek majd be a szabálytalanko-
dók ellen.

Hasonlóan erős és drága
rendőrautók a világ más rend-
őrségeinél is találhatóak, de
ezekből csak nagyon kevés
végez tényleges rendőri mun-
kát. Az ausztráliai M5-ös
azonban valóban az autópá-

lyák közelében teljesít
majd szolgálatot.

Nem lesz egyszerű a
menekvés előle, hiszen a
4,4 literes, biturbó V8-as
625 lóerőt teljesít, 8 foko-
zatú automata váltója van
és xDrive összkerékhajtá-
sa. 3,3 másodperc alatt
gyorsul 100-ra és elektroni-
kus korlátozás nélkül 300
felett is száguldhat. Ezzel
tényleg csak az autózás te-
teje veheti majd fel a ver-
senyt.

Cash

Sportlimuzin nemcsak a kenguruk ellen

Autópályán szolgál az elfogó gép

Természetesen tájékoztattam Budapest főpolgármesterét és
Budapest közlekedési vezetőit a repülőtérre vezető út – tovább-
ra is – tarthatatlan állapotáról. Minden héten megbénul az útvo-
nal, vagy egy lerobbant jármű, vagy egy koccanás, vagy egy elté-
vedt kamion miatt. Gondoljunk bele, mi lenne, ha a Kemal
Atatürk repülőtér Isztambulban, a Charles de Gaulle repülőtér
Párizsban, vagy a John Fitzgerald Kennedy repülőtér New York-
ban  megközelíthetetlen lenne egy lerobbant autó miatt…

Világbotrány lenne! Miért várják meg a fővárosi vezetők, hogy
nálunk világbotrány legyen? Jellemző, a küldöttségeket, a dele-
gációkat már nem is merik behozni, vagy kivinni a „gyorson”, in-
kább egy hatalmas kerülőt tesznek az M O körgyűrű és az M3
autópálya felé. 

A fővárosi közlekedési vezetők újabb válasza rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. (J.P.)

A Főpolgármester Úrnak címzett, illetékességből Társaságunk-
nak továbbított, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkor-
látokkal és a magasságkorlátozó kapuval kapcsolatos megkere-
sésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkorlátok
elbontása az út teljes átépítése nélkül nem lehetséges,
ugyanis szintkülönbségek vannak a két útpálya között.

Tájékoztatjuk, hogy korábban a Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.-nél, jelenleg pedig a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt.-nél folytatódik a Ferihegyi repülőtérre vezető út átépítésé-

nek terveztetése, melynek koncepciója szerint a szalagkorlátok
elbontásra kerülnek, így az elválasztás nélküli útpályán, a közép-
ső sávon 70 km/h–s, a külső két sávon pedig 50 km/h-s legna-
gyobb engedélyezett sebesség lesz bevezetve. Ezen felül a Fel-
sőcsatári úti aluljáró a normál közúti űrszelvénynek megfelelő
kiépítéséről is szól. Társaságunk az engedélyezési tervekre a
kezelői hozzájárulásokat tavalyi év tavaszán kiadta, a tervezésről
aktuális információkkal a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
rendelkezik. 

A Felsőcsatári úti aluljáró előtt már korábban megbon-
tásra került a szalagkorlát annak érdekében, hogy egy
beszorult jármű esetén ne kelljen kilométereket visszato-
latni. Társaságunk a belváros felőli magasságkorlátozó
kapu városhatár felőli oldalán is ehhez hasonló módon
megbontotta a szalagkorlátot, és újabb havária-kaput
alakított ki.

Ily módon biztosított, hogy egy-egy figyelmetlen járművezető
esetén se bénuljon meg órákra a gyorsforgalmi út forgalma, ha-
nem viszonylag rövid tolatással biztosítható legyen a szalagkor-
látok közti úttest elhagyása.

A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a szalagkorlátok közti út-
testen a közlekedésbiztonság fokozása érdekében a 90 km/h-s
legnagyobb sebesség helyett 70 km/h-s sebességkorlátozást
vezettünk be.

Megjegyezzük továbbá, hogy a hatályos forgalmi rend szerint
minden irányból, ahonnan megközelíthető a gyorsforgalmi úti
aluljáró sárga, fluoreszkáló hátterű, kiemelt láthatóságot biztosí-
tó magasságkorlátozó jelzőtáblák, valamint főirányból mind az
Üllői út felől, mind a repülőtér felől a magasságkorlátozáshoz

Megint megígérMegint megígér ték…ték…
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kapcsolódó előjelző táblák is megtalálhatóak. Mindezeken kívül
amennyiben a magasságkorlátozást meghaladó jármű közeledik
a korlátozással érintett útszakasz felé, azt egy radardetektor ér-
zékeli, és a forgalmi sáv fölé benyúló változtatható jelzésképű
táblán a magasságkorlátozást mutató villogó jelzést jelenít meg.
A centrum irányából a változtatható jelzésképű tábla az üzem-
anyagtöltő állomás magasságában, míg a repülőtér irányából az
1-es terminál és a Sajó utca közti szakaszon található. 

Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy számtalan jól
látható, és a kor műszaki követelményeinek megfelelő
közúti jelzés ellenére továbbra is előfordulhatnak ilyen
közúti balesetek.

Tájékoztatjuk, hogy a 2018 májusában bekövetkezett balese-
tet követően Társaságunk a városhatár irányában található ma-
gasságkorlátozó kapu átépítéséről döntött, annak érdekében,
hogy a forgalmi rendet megszegő járműveknek megbocsájtóbb
környezet kerüljön kiépítésre. A magasságkorlátozó kapu 2019
februárjában átépült, a keretszerkezet megemelésre került és a

lelógó gerenda ütközik a magasságkorlátozást megszegő jár-
műveknek. A kapu működéséről pozitív tapasztalataink vannak.

Szabó Gábor Kovács Dénes
forgalomtechnikai igazgató forgalomtechnikai 

kezelői főosztályvezető
BUDAPEST KÖZÚT

Köszönjük az újabb választ. Sajnos a Főváros közlekedési ve-
zetői nem értik, nem érzik a lényeget. A „gyorsra” betévedt ka-
mionok csak a problémák harmadát jelentik. 

Idegbeteg lett az ország, nagyon sokan ámokfutást rendez-
nek közlekedés címszó alatt. Rengeteg a koccanásos baleset,
többek között a gyorsforgalmin is. A harmadik gond a kocsik
műszaki állapota. Nagyon sok a jó, kitűnő állapotban lévő jármű
a fővárosban is. Viszont ezrével hozzák be a használt, sok eset-
ben roncs autókat. Ezek jó része Romániába kerül. Miután,
mostanában az M 0 autópálya gyakran bedugul, ezeket a jármű-
veket Nyugat-Európa felől Dél-Európa felé Budapesten keresz-
tül viszik… Juhász Péter
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A taxizásról

Általánosságban elmondható, hogy az erdé-
lyi taxiszolgáltatás megbízható, korrekt és
olcsó. Például Kolozsvár főterétől a domb-
oldalon lévő szállodánkhoz vezető útért
770 forintnak megfelelő összeget kért a
kolléga. Ugyancsak a Kolozsvár főtérről a
CLUJ ARÉNA sporttelepéig 520 forint volt

a viteldíj. Minden alkalommal – titokban
– okostelefonnal, navigációval figyeltük
az útvonalat, mindig a legrövidebb útvo-
nalat választotta a taxis, egyszer sem volt
„városnézés”. De, hasonlóképpen olcsó a
vidéki út is. Egy csíkszeredai kolléga Csík-
szentlélekről elvitt minket Csíkszentsimon-
ba, a Csíki sörgyárba, és mindössze 5500
forint volt a fuvar. Igaz, hogy a kolléga 41 ki-
lométert autókázott, de maga a fuvar csak
19 kilométer volt. A taxióra csak akkor in-

dul, ha beült az utas, és addig ke-
tyeg a vekker, amíg bent ül a kedves
vendég. (A taxis eljött értünk Csík-
szeredából, majd a fuvar végén visz-
szament Csíkszeredába.) Magánjel-
legű megjegyzés, aki arrafelé jár,
mindenképpen menjen el a sörgyár-
ba egy gyárlátogatásra. Nagyon kor-
rekt összegért korlátlan sörfogyasz-
tás és hatalmas adag székely csülök-
ebéd, vagy vacsora…

Izgalmas kérdés, hogyan lehet
megélni ebből a tarifából?  A lé-
nyeg, hogy van munka. Pörög a bolt,
az egyik utas kiszáll, már jön a kö-
vetkező, hiszen a taxi megfizethető.
Amúgy éppen rendszerváltás zajlik
az erdélyi kollégáknál is, most áll-
nak át az URH címkiadásról a vala-
milyen elektronikus – okostelefo-
nos vagy táblagépes – csendes

címkiosztásra.
Természetesen
minden kezdet ne-
héz. Van ahol már
gördülékenyen
mennek a dolgok,
van ahol még aka-
dozik a gépezet és
több címet adnak
ki még URH-csa-
tornán, mint elekt-
ronikusan. Ahogy
nálunk is, ami nem
megy el „csende-
sen”, azt a rádión
„dobálják”. A taxi-
órákat az elmúlt idő-
szakban kellett lecse-
rélni adattárolós taxa-
méterekre. Az ottani
Adóhatóság is elkez-

dett a taxisok zsebében kotorászni…
Elméletileg minden taxisnak tartoznia kell

valamelyik taxiközponthoz, nem lehetnek
„mezítlábasok”. A gyakorlatban azonban
van néhány „szabadúszó” ott úgy hívják
őket, „Halászok”. Ők beállnak a drosztokra,
és vagy a beülős fuvarra várnak, vagy a mo-
biltelefon csörög… 

Általános a vélekedés, hogy a román ta-
xik mindenféle színűek, csak a tetejük
egységes színű. Nos, ez nem egészen így
van. 

A „taxirendelet” szerint, a helyi Tanácsnak
kell meghatároznia a taxik egységes megje-
lenését. Van, ahol egységesen egyszínűek
a taxik, például Kézdivásárhelyen minden
taxi kék, Brassóban pedig hófehérek. Állító-
lag – ott nem jártunk – Bukarestben min-
den taxi sárga. Viszont a legtöbb helyen, va-
lóban csak a taxi tetejét kell a meghatáro-
zott színre fóliázni. 

Erdélyi útinapló

Vajdahunyadon min-
den taxi teteje sárga

Kolozsvári taxiállomás

A buszsávot a buszok
mellett csak a kerek-
párosok használhat-
ják. A taxik nem...

A boltok tömve áruval

A gyengébbek kedvéért nyíl
mutatja, melyik jelzőlámpa
melyik irányra érvényes

A lakott településen
belül tilos dudálni.
Emlékszünk még
erre a jelzőtáblára
itthon
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A közlekedésről 

Aki a nyolcvanas években járt utoljára Ro-
mániában, az nagyon el fog csodálkozni a
jelenlegi helyzeten. Akkoriban 10

liter benzin volt a havi fejadagjuk az
állampolgároknak. Havonta kaptak
egy 10 literes benzinbont, azt kellett
beosztani. Természetesen a külföldi

turisták az Idegenforgalmi irodák-
ban igényelhettek benzinbont, ezek
egy része nyilvánvalóan a „feketepi-
acra” került…Ezért  aztán akkoriban
kevés autó járt az utakon. 

Manapság már egész más a hely-
zet. Hömpölyög a forgalom a belvá-
rosokban, sokszor három-négy sá-
von. A nagy baj jelenleg az autópá-

lyák hiánya. Az utak ko-
rábban katasztrofális állapot-
ban voltak, most rohamtem-
póban aszfaltozzák őket. Vi-
szont a legtöbb út kétszer
egy sávos.  Az ország leg-

fontosabb útvonala a fővárost, Buka-
restet Nyugat-Európával, így a ma-
gyar határral összekötő 1. számú or-
szágút is kétszer egy sávos. Az útvo-
nal falvakon, városokon halad keresz-
tül, sok helyen harmincas–ötvenes
sebességkorlátozás van érvényben.

Olyan a helyzet,
mint ami nálunk volt
évtizedekkel ez-
előtt. A 4. számú or-
szágúton hömpöly-
gött az autófolyam,
a kamionsor Monor,
Üllő, Vecsés telepü-
léseken. Már épül a
Déli autópálya Er-
délyben, ha teljesen
elkészül, nagy köny-
nyebbséget fog je-
lenteni.

Románia is az
Unió tagja, de még
nincs bent a

„Schengeni övezetben”. A
román–magyar határon  komoly
ellenőrzés van, hiszen aki ezen
átjutott, Európában bárhova el-
juthat, akadálytalanul. 

A rendszámok mutatják az
adott jármű melyik megyéből
jött, egyetlen kivétel a főváros,
Bukarest a maga „B” betűjével.
Természetesen vannak egybe-
esések. Ahogy Magyarországon
is van Veszprém város és Veszp-
rém megye, Így Erdélyben is
vannak azonos elnevezések. Az
Arad városból és az Arad me-
gyéből jött autók rendszáma
egységesen AR betűkkel kez-
dődik. Persze még most is sok
út van tragikus állapotban. Ha
érdeklődsz valamelyik úti cél
felől, először ránéznek az au-
tódra, hogy te tudsz-e arra
menni? Azaz milyen magas
építésű a jármű. Ugyanis sok
út átlagos személyautóval még
mindig nem járható…

Hihetetlen tekintélyük van a
gyalogátkelőhelyeknek. A gya-
logos csak közelít a járda szé-

léhez, már állnak is meg a járművek. Ha
többsávos úton az egyik oldalon érkezik
gyalogos a járda széléhez, még a túlsó sá-
vokban is megállnak a kocsik. Egyetlen au-
tós sem integet a gyalogosnak, hogy me-
het, egyetlen gyalogos sem köszöni meg,
hogy átengedték. Valahogy természetes, a
gyalogátkelőhelyen a gyalogosnak van el-
sőbbsége. Korábban nagyon sok volt a ha-
lálos gázolás a „zebrákon”, és a Hatóság
bekeményített. 

A mindennapi életről 

Hasonlóképpen hatalmas a változás a min-
dennapi életben. Régebben, este sötétben
botorkáltak az emberek, alig volt közvilágítás,
csak a sarkokon pislogott egy-egy lámpa. A
boltok üresek voltak, semmit sem lehetett kap-
ni. Az alapvető élelmiszereket jegyre adták. 

Példának okáért a közértekben is csak né-

Egy profi fotós felvétele a kenyértörésről

Egy elhagyott Dacia, egy korszak jelképe

Bánffyhunyad cigánypalotái
messze földön híresek

Az erdélyi taxi műszerfala
olyan, mint egy repülőgépé

A schengeni övezetbe be-, illetve az on-
nan kilépés nehézkes, hosszú sorok vá-
rakoznak szinte minden napszakban

A Taxisok Világa
elkerült Csíksze-
redába is

Az ország legfontosabb, 1-es
számú útvonala lakott települé-
seken halad át. A mellékútról ki-
hajtóknak türelmesnek kell lenni

Csíkszereda jég-
korong-nagyhata-
lom. Erre utal az
autóbusz-megálló
jelzőtáblája

Brassóban minden taxi fehér

A taxiállmáson meg-
álló civil autókat ott
elszállítják

Ebben a taxiban ingyen
lehet internetezni
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kapcsolódó előjelző táblák is megtalálhatóak. Mindezeken kívül
amennyiben a magasságkorlátozást meghaladó jármű közeledik
a korlátozással érintett útszakasz felé, azt egy radardetektor ér-
zékeli, és a forgalmi sáv fölé benyúló változtatható jelzésképű
táblán a magasságkorlátozást mutató villogó jelzést jelenít meg.
A centrum irányából a változtatható jelzésképű tábla az üzem-
anyagtöltő állomás magasságában, míg a repülőtér irányából az
1-es terminál és a Sajó utca közti szakaszon található. 

Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy számtalan jól
látható, és a kor műszaki követelményeinek megfelelő
közúti jelzés ellenére továbbra is előfordulhatnak ilyen
közúti balesetek.

Tájékoztatjuk, hogy a 2018 májusában bekövetkezett balese-
tet követően Társaságunk a városhatár irányában található ma-
gasságkorlátozó kapu átépítéséről döntött, annak érdekében,
hogy a forgalmi rendet megszegő járműveknek megbocsájtóbb
környezet kerüljön kiépítésre. A magasságkorlátozó kapu 2019
februárjában átépült, a keretszerkezet megemelésre került és a

lelógó gerenda ütközik a magasságkorlátozást megszegő jár-
műveknek. A kapu működéséről pozitív tapasztalataink vannak.

Szabó Gábor Kovács Dénes
forgalomtechnikai igazgató forgalomtechnikai 

kezelői főosztályvezető
BUDAPEST KÖZÚT

Köszönjük az újabb választ. Sajnos a Főváros közlekedési ve-
zetői nem értik, nem érzik a lényeget. A „gyorsra” betévedt ka-
mionok csak a problémák harmadát jelentik. 

Idegbeteg lett az ország, nagyon sokan ámokfutást rendez-
nek közlekedés címszó alatt. Rengeteg a koccanásos baleset,
többek között a gyorsforgalmin is. A harmadik gond a kocsik
műszaki állapota. Nagyon sok a jó, kitűnő állapotban lévő jármű
a fővárosban is. Viszont ezrével hozzák be a használt, sok eset-
ben roncs autókat. Ezek jó része Romániába kerül. Miután,
mostanában az M 0 autópálya gyakran bedugul, ezeket a jármű-
veket Nyugat-Európa felől Dél-Európa felé Budapesten keresz-
tül viszik… Juhász Péter
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A taxizásról

Általánosságban elmondható, hogy az erdé-
lyi taxiszolgáltatás megbízható, korrekt és
olcsó. Például Kolozsvár főterétől a domb-
oldalon lévő szállodánkhoz vezető útért
770 forintnak megfelelő összeget kért a
kolléga. Ugyancsak a Kolozsvár főtérről a
CLUJ ARÉNA sporttelepéig 520 forint volt

a viteldíj. Minden alkalommal – titokban
– okostelefonnal, navigációval figyeltük
az útvonalat, mindig a legrövidebb útvo-
nalat választotta a taxis, egyszer sem volt
„városnézés”. De, hasonlóképpen olcsó a
vidéki út is. Egy csíkszeredai kolléga Csík-
szentlélekről elvitt minket Csíkszentsimon-
ba, a Csíki sörgyárba, és mindössze 5500
forint volt a fuvar. Igaz, hogy a kolléga 41 ki-
lométert autókázott, de maga a fuvar csak
19 kilométer volt. A taxióra csak akkor in-

dul, ha beült az utas, és addig ke-
tyeg a vekker, amíg bent ül a kedves
vendég. (A taxis eljött értünk Csík-
szeredából, majd a fuvar végén visz-
szament Csíkszeredába.) Magánjel-
legű megjegyzés, aki arrafelé jár,
mindenképpen menjen el a sörgyár-
ba egy gyárlátogatásra. Nagyon kor-
rekt összegért korlátlan sörfogyasz-
tás és hatalmas adag székely csülök-
ebéd, vagy vacsora…

Izgalmas kérdés, hogyan lehet
megélni ebből a tarifából?  A lé-
nyeg, hogy van munka. Pörög a bolt,
az egyik utas kiszáll, már jön a kö-
vetkező, hiszen a taxi megfizethető.
Amúgy éppen rendszerváltás zajlik
az erdélyi kollégáknál is, most áll-
nak át az URH címkiadásról a vala-
milyen elektronikus – okostelefo-
nos vagy táblagépes – csendes

címkiosztásra.
Természetesen
minden kezdet ne-
héz. Van ahol már
gördülékenyen
mennek a dolgok,
van ahol még aka-
dozik a gépezet és
több címet adnak
ki még URH-csa-
tornán, mint elekt-
ronikusan. Ahogy
nálunk is, ami nem
megy el „csende-
sen”, azt a rádión
„dobálják”. A taxi-
órákat az elmúlt idő-
szakban kellett lecse-
rélni adattárolós taxa-
méterekre. Az ottani
Adóhatóság is elkez-

dett a taxisok zsebében kotorászni…
Elméletileg minden taxisnak tartoznia kell

valamelyik taxiközponthoz, nem lehetnek
„mezítlábasok”. A gyakorlatban azonban
van néhány „szabadúszó” ott úgy hívják
őket, „Halászok”. Ők beállnak a drosztokra,
és vagy a beülős fuvarra várnak, vagy a mo-
biltelefon csörög… 

Általános a vélekedés, hogy a román ta-
xik mindenféle színűek, csak a tetejük
egységes színű. Nos, ez nem egészen így
van. 

A „taxirendelet” szerint, a helyi Tanácsnak
kell meghatároznia a taxik egységes megje-
lenését. Van, ahol egységesen egyszínűek
a taxik, például Kézdivásárhelyen minden
taxi kék, Brassóban pedig hófehérek. Állító-
lag – ott nem jártunk – Bukarestben min-
den taxi sárga. Viszont a legtöbb helyen, va-
lóban csak a taxi tetejét kell a meghatáro-
zott színre fóliázni. 

Erdélyi útinapló

Vajdahunyadon min-
den taxi teteje sárga

Kolozsvári taxiállomás

A buszsávot a buszok
mellett csak a kerek-
párosok használhat-
ják. A taxik nem...

A boltok tömve áruval

A gyengébbek kedvéért nyíl
mutatja, melyik jelzőlámpa
melyik irányra érvényes

A lakott településen
belül tilos dudálni.
Emlékszünk még
erre a jelzőtáblára
itthon
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A közlekedésről 

Aki a nyolcvanas években járt utoljára Ro-
mániában, az nagyon el fog csodálkozni a
jelenlegi helyzeten. Akkoriban 10

liter benzin volt a havi fejadagjuk az
állampolgároknak. Havonta kaptak
egy 10 literes benzinbont, azt kellett
beosztani. Természetesen a külföldi

turisták az Idegenforgalmi irodák-
ban igényelhettek benzinbont, ezek
egy része nyilvánvalóan a „feketepi-
acra” került…Ezért  aztán akkoriban
kevés autó járt az utakon. 

Manapság már egész más a hely-
zet. Hömpölyög a forgalom a belvá-
rosokban, sokszor három-négy sá-
von. A nagy baj jelenleg az autópá-

lyák hiánya. Az utak ko-
rábban katasztrofális állapot-
ban voltak, most rohamtem-
póban aszfaltozzák őket. Vi-
szont a legtöbb út kétszer
egy sávos.  Az ország leg-

fontosabb útvonala a fővárost, Buka-
restet Nyugat-Európával, így a ma-
gyar határral összekötő 1. számú or-
szágút is kétszer egy sávos. Az útvo-
nal falvakon, városokon halad keresz-
tül, sok helyen harmincas–ötvenes
sebességkorlátozás van érvényben.

Olyan a helyzet,
mint ami nálunk volt
évtizedekkel ez-
előtt. A 4. számú or-
szágúton hömpöly-
gött az autófolyam,
a kamionsor Monor,
Üllő, Vecsés telepü-
léseken. Már épül a
Déli autópálya Er-
délyben, ha teljesen
elkészül, nagy köny-
nyebbséget fog je-
lenteni.

Románia is az
Unió tagja, de még
nincs bent a

„Schengeni övezetben”. A
román–magyar határon  komoly
ellenőrzés van, hiszen aki ezen
átjutott, Európában bárhova el-
juthat, akadálytalanul. 

A rendszámok mutatják az
adott jármű melyik megyéből
jött, egyetlen kivétel a főváros,
Bukarest a maga „B” betűjével.
Természetesen vannak egybe-
esések. Ahogy Magyarországon
is van Veszprém város és Veszp-
rém megye, Így Erdélyben is
vannak azonos elnevezések. Az
Arad városból és az Arad me-
gyéből jött autók rendszáma
egységesen AR betűkkel kez-
dődik. Persze még most is sok
út van tragikus állapotban. Ha
érdeklődsz valamelyik úti cél
felől, először ránéznek az au-
tódra, hogy te tudsz-e arra
menni? Azaz milyen magas
építésű a jármű. Ugyanis sok
út átlagos személyautóval még
mindig nem járható…

Hihetetlen tekintélyük van a
gyalogátkelőhelyeknek. A gya-
logos csak közelít a járda szé-

léhez, már állnak is meg a járművek. Ha
többsávos úton az egyik oldalon érkezik
gyalogos a járda széléhez, még a túlsó sá-
vokban is megállnak a kocsik. Egyetlen au-
tós sem integet a gyalogosnak, hogy me-
het, egyetlen gyalogos sem köszöni meg,
hogy átengedték. Valahogy természetes, a
gyalogátkelőhelyen a gyalogosnak van el-
sőbbsége. Korábban nagyon sok volt a ha-
lálos gázolás a „zebrákon”, és a Hatóság
bekeményített. 

A mindennapi életről 

Hasonlóképpen hatalmas a változás a min-
dennapi életben. Régebben, este sötétben
botorkáltak az emberek, alig volt közvilágítás,
csak a sarkokon pislogott egy-egy lámpa. A
boltok üresek voltak, semmit sem lehetett kap-
ni. Az alapvető élelmiszereket jegyre adták. 

Példának okáért a közértekben is csak né-

Egy profi fotós felvétele a kenyértörésről

Egy elhagyott Dacia, egy korszak jelképe

Bánffyhunyad cigánypalotái
messze földön híresek

Az erdélyi taxi műszerfala
olyan, mint egy repülőgépé

A schengeni övezetbe be-, illetve az on-
nan kilépés nehézkes, hosszú sorok vá-
rakoznak szinte minden napszakban

A Taxisok Világa
elkerült Csíksze-
redába is

Az ország legfontosabb, 1-es
számú útvonala lakott települé-
seken halad át. A mellékútról ki-
hajtóknak türelmesnek kell lenni

Csíkszereda jég-
korong-nagyhata-
lom. Erre utal az
autóbusz-megálló
jelzőtáblája

Brassóban minden taxi fehér

A taxiállmáson meg-
álló civil autókat ott
elszállítják

Ebben a taxiban ingyen
lehet internetezni
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hány láda sört tettek ki, aztán ha
elfogyott, három-négy óra után ki-
tették a következő adagot. Mégis,
rengeteg részeg embert lehetett
látni az utakon, a parkokban, a fü-
vön fetrengtek. A pult alól vásárolt
Drobeta konyak megtette hatását.

Most minden kapható, tele van-
nak az üzletek. Jelen vannak a
nagy, nyugati kereskedelmi üzlet-

láncok.

Többek között találhatunk MOL benzin-
kutat Erdélyországban, ugyanúgy, mint
OTP fiókokat. 

Mai napig ismert fogalom és tény, a
Székelyföldön a „kenyértörés”. Mi is ismer-
jük a fogalmat, csak nem tudtuk mit jelent…
Kemencében sült kenyereknek a héja – nyil-
vánvalóan – koromfekete, ezt késsel „lekala-
pálják”. A „morzsa” sem megy veszendőbe,
a teljesen fekete részt – esetlegesen – lefő-
zik, mint egy kávét, a kevésbé égett részt
közvetlenül elfogyasztják..

Elméletileg még van fémpénz, gyakorlati-
lag már csak a papírpénzt használják. A ke-
reskedelemben, a vendéglátásban, a ben-
zinkutaknál mindenhol lejben van feltüntet-

ve az ár. (Egy lej körülbelül 70 forint.) A kis-
kereskedelemben az 50 bani is  fel van tün-
tetve az árban (35 forint), de vagy elfelejti
visszaadni a boltos (mert hiánycikk a fém-
pénz), vagy eltekinti a tartozást. Ahogy az
angol mondja: „Ami kibillen, az visszabil-
len”. Egyik vendég otthagyja az 50 banit, a
másik 50 banival többel távozik.

A világsajtót bejárták az Úzvölgyben tör-
tént drámai események. Egy közlekedési
szaklap nem politizál, de ha a mindennapi

életről beszélünk, nem mehetünk el
némán az úzvölgyi temetőben történ-
tek mellett. A temető Hargita
(Harghita) megye és Bákó (Bacau)
megye határának közelében, de Har-
gita megyében van. Történelmi tény,
hogy ez a megyehatár megegyezik a
valamikori országhatárral. Hargita me-
gye magyar, Bákó megye román terü-
let volt. Egyértelmű, hogy a magyar
és a szövetséges katonák földi ma-
radványait magyar területen földelték
el. 

A magyar temetőt a magyar lakos-
ság, a

magyar ál-
lam anyagi
támogatásá-
val felújítot-
ta, folyama-
tosan kar-
bantartja. A
román kato-
nákat a
Bákó megye
területén le-
vő román te-
metőben
hantolták el.
Az a temető

teljesen elhanyagolt,
senki sem törődik a sírokkal. A közelmúlt-
ban – váratlanul – Bákó megye engedélyt
adott román ortodox keresztek felállítására
a Hargita megye területén lévő magyar te-
metőben. A keresztek alatt azonban tényle-
gesen nincsenek elhunytak, a felíratok sze-
rint: „Ismeretlen román hősök”. A magyarok
élőlánccal tiltakoztak, hogy a románok be-
menjenek a temetőbe felavatni a kereszte-
ket. Sajnos, a tömeg – köztük ittas fut-
ballhuligánok – áttörte a kordont és beha-

tolt a temetőbe. A történtek miatt a magyar
Külgazdasági és Külügyminiszter bekérette
a román nagykövetet, de a diplomáciában
példátlan módon a nagykövet nem ment el
a miniszterhez. Most jogi hercehurca folyik,
kinek a területe a temető, jogos volt-e ke-
resztek felállítása…  

Juhász Péter

Ha szabad a taxi, a zöld lámpa
világít, ha foglalt, a piros

Egy temesvári taxiengedély

Taxi Déván

Százezer magyar között
a Csíksomlyói búcsún

Taxi a fóliázó műhely előtt

Megállni tilos,

Kolozsváron minden taxi teteje fehér

Taxisok Székelyföldön

Fóliázásra váró ta-
xik a parkolóban

Ezt a taxit okostele-
fonnal lehet rendelni
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1. Helyes az „A” válasz. A taxis akkor ve-
zeti autóját, amikor az erre szolgáló beren-
dezések kezelésével azt haladásra készteti,
irányítja. A vezetéshez tartozik a taxis azon
szándéka (cselekedete), hogy a jármû az ál-
ló helyzetébõl elmozduljon. Nem tekinthetõ
a vezetés megkezdésének a gépkocsi mo-
torjának beindítása, ha az a taxi utasterének
a fûtése vagy hûtése érdekében történik.

2. Helyes a „B” válasz. A 1437/2019. (VII.
26.) Korm. határozat lehetõvé tette, hogy a
Budapesten megrendezendõ Maccabi Euró-
pa Játékok nemzetközi sportesemény szer-
vezõ bizottsága közremûködésével kijelölt
jármûvek – a  játékok ideje alatt az erre szol-
gáló matricával megjelölt és engedéllyel
rendelkezõ jármûvei – használhassák az au-
tóbusz forgalmi sávot.

3. Helyes az „A” válasz. Bár a posztalko-
holos állapot nem azonos a szeszes italtól
befolyásoltsággal, de tünetei a jármûveze-
tésre való képességet kedvezõtlen irányban
befolyásolhatják.

4. Helyes a „C” válasz. A jelzõtábla jelen-
tése: Egyenrangú útkeresztezõdés". Ezt a
táblát nem helyezik el olyan egyenrangú út-
keresztezõdés elõtt, amelyben villamos bal-
ról érkezhet.

5. Helyes a „C” válasz. A taxis nem utasít-

hatja utasát a biztonsági öv becsatolására.
A biztonsági öv használatát a KRESZ az utas
kötelességévé tette.

6. Helyes a „B” válasz. A zárt pályán hala-
dó villamos a kiépített közúti átjáróra ráhaj-
táskor nem vesztik el elsõbbségüket, mert
az útjukat viszonylag rövid távolság megté-
tele után a zárt pályatesten folytatják.

7. Helyes a „C” válasz. Ha a mögöttes jár-
mû már elõzésbe kezdett, Önnek már nem
szabad balra irányjelzést adnia, mert ez fél-
reérthetõ (zavaró), és így partnerét az
egyébként szabályos manõver abbahagyá-
sára késztetheti.

8. Helyes a „B” válasz. A Környezetvédel-
mi övezet (zóna) jelzõtábla azt jelzi, hogy a
Környezetvédelmi övezet (zóna) vége táblá-
ig az úton (övezetben) a gépkocsik nem
közlekedhetnek. A tábla alatt lévõ Kivéve
engedéllyel feliratú kiegészítõ tábla csak az
útra engedéllyel rendelkezõ jármûvek be-
hajtását teszi lehetõvé.

9. Helyes a „B” válasz. Hangjelzést adni
csak balesetveszély esetében, a baleset
megelõzése érdekében, valamint – lakott
területen kívül – az elõzési szándék jelzése
céljából szabad.

10. Helyes az „A” válasz. A fõútvonalon
közlekedõ taxisnak is kellõ figyelemmel és

körültekintéssel kell az útkeresztezõdéseket
megközelíteni, mert számítania kell arra,
hogy lassításra vagy nem hirtelen kormány-
zásra kényszerülhet.

11. Helyes az „A” válasz. A balesetben
érintett taxis is felelõse lehet egy ütközés-
nek, ha a veszélyhelyzet elhárítására vonat-
kozó kötelezettségének nem tett eleget.

12. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megáll-
ni – ha közúti jelzésbõl más nem következik
– általában az úttest jobb szélén szabad.
Egyirányú forgalmú úton az úttest bal szé-
lén akkor szabad, ha a jármû mellett az út-
test jobb széléig mérve legalább 5,5 méter
szélességû hely marad.

13. Helyes az „A” válasz. A gyalogos a
zebrára lépés elõtt köteles meggyõzõdni az
áthaladás veszélytelenségérõl. Elsõbbségi
helyzete a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen
sem feltétlen, hiszen az úttestre váratlanul
nem léphet, köteles késedelem nélkül ott
áthaladni, és tartózkodni minden olyan ma-
gatartástól, amely a jármû vezetõjét megza-
varhatja vagy megtévesztheti.

14. Helyes a „B” válasz. Az úttest párhu-
zamos közlekedésre való alkalmasságához
az is szükséges, hogy az úttest jobb oldalán
hosszabb távolságon – legalább több száz
méter távolságra – két vagy több forgalmi
sáv álljon a jármûvek közlekedésére rendel-
kezésre.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Kollégánk fuvart kapott, a tábla-
gép mutatja merre induljon

Igyekeznek lassítani a váro-
sokon átmenő forgalmatTaxitarifa Kolozsváron

Figyelni kell a
szokatlan út-
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Félretett csatorna-
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hány láda sört tettek ki, aztán ha
elfogyott, három-négy óra után ki-
tették a következő adagot. Mégis,
rengeteg részeg embert lehetett
látni az utakon, a parkokban, a fü-
vön fetrengtek. A pult alól vásárolt
Drobeta konyak megtette hatását.

Most minden kapható, tele van-
nak az üzletek. Jelen vannak a
nagy, nyugati kereskedelmi üzlet-

láncok.

Többek között találhatunk MOL benzin-
kutat Erdélyországban, ugyanúgy, mint
OTP fiókokat. 

Mai napig ismert fogalom és tény, a
Székelyföldön a „kenyértörés”. Mi is ismer-
jük a fogalmat, csak nem tudtuk mit jelent…
Kemencében sült kenyereknek a héja – nyil-
vánvalóan – koromfekete, ezt késsel „lekala-
pálják”. A „morzsa” sem megy veszendőbe,
a teljesen fekete részt – esetlegesen – lefő-
zik, mint egy kávét, a kevésbé égett részt
közvetlenül elfogyasztják..

Elméletileg még van fémpénz, gyakorlati-
lag már csak a papírpénzt használják. A ke-
reskedelemben, a vendéglátásban, a ben-
zinkutaknál mindenhol lejben van feltüntet-

ve az ár. (Egy lej körülbelül 70 forint.) A kis-
kereskedelemben az 50 bani is  fel van tün-
tetve az árban (35 forint), de vagy elfelejti
visszaadni a boltos (mert hiánycikk a fém-
pénz), vagy eltekinti a tartozást. Ahogy az
angol mondja: „Ami kibillen, az visszabil-
len”. Egyik vendég otthagyja az 50 banit, a
másik 50 banival többel távozik.

A világsajtót bejárták az Úzvölgyben tör-
tént drámai események. Egy közlekedési
szaklap nem politizál, de ha a mindennapi

életről beszélünk, nem mehetünk el
némán az úzvölgyi temetőben történ-
tek mellett. A temető Hargita
(Harghita) megye és Bákó (Bacau)
megye határának közelében, de Har-
gita megyében van. Történelmi tény,
hogy ez a megyehatár megegyezik a
valamikori országhatárral. Hargita me-
gye magyar, Bákó megye román terü-
let volt. Egyértelmű, hogy a magyar
és a szövetséges katonák földi ma-
radványait magyar területen földelték
el. 

A magyar temetőt a magyar lakos-
ság, a

magyar ál-
lam anyagi
támogatásá-
val felújítot-
ta, folyama-
tosan kar-
bantartja. A
román kato-
nákat a
Bákó megye
területén le-
vő román te-
metőben
hantolták el.
Az a temető

teljesen elhanyagolt,
senki sem törődik a sírokkal. A közelmúlt-
ban – váratlanul – Bákó megye engedélyt
adott román ortodox keresztek felállítására
a Hargita megye területén lévő magyar te-
metőben. A keresztek alatt azonban tényle-
gesen nincsenek elhunytak, a felíratok sze-
rint: „Ismeretlen román hősök”. A magyarok
élőlánccal tiltakoztak, hogy a románok be-
menjenek a temetőbe felavatni a kereszte-
ket. Sajnos, a tömeg – köztük ittas fut-
ballhuligánok – áttörte a kordont és beha-

tolt a temetőbe. A történtek miatt a magyar
Külgazdasági és Külügyminiszter bekérette
a román nagykövetet, de a diplomáciában
példátlan módon a nagykövet nem ment el
a miniszterhez. Most jogi hercehurca folyik,
kinek a területe a temető, jogos volt-e ke-
resztek felállítása…  

Juhász Péter

Ha szabad a taxi, a zöld lámpa
világít, ha foglalt, a piros

Egy temesvári taxiengedély

Taxi Déván

Százezer magyar között
a Csíksomlyói búcsún

Taxi a fóliázó műhely előtt

Megállni tilos,

Kolozsváron minden taxi teteje fehér

Taxisok Székelyföldön

Fóliázásra váró ta-
xik a parkolóban

Ezt a taxit okostele-
fonnal lehet rendelni
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1. Helyes az „A” válasz. A taxis akkor ve-
zeti autóját, amikor az erre szolgáló beren-
dezések kezelésével azt haladásra készteti,
irányítja. A vezetéshez tartozik a taxis azon
szándéka (cselekedete), hogy a jármû az ál-
ló helyzetébõl elmozduljon. Nem tekinthetõ
a vezetés megkezdésének a gépkocsi mo-
torjának beindítása, ha az a taxi utasterének
a fûtése vagy hûtése érdekében történik.

2. Helyes a „B” válasz. A 1437/2019. (VII.
26.) Korm. határozat lehetõvé tette, hogy a
Budapesten megrendezendõ Maccabi Euró-
pa Játékok nemzetközi sportesemény szer-
vezõ bizottsága közremûködésével kijelölt
jármûvek – a  játékok ideje alatt az erre szol-
gáló matricával megjelölt és engedéllyel
rendelkezõ jármûvei – használhassák az au-
tóbusz forgalmi sávot.

3. Helyes az „A” válasz. Bár a posztalko-
holos állapot nem azonos a szeszes italtól
befolyásoltsággal, de tünetei a jármûveze-
tésre való képességet kedvezõtlen irányban
befolyásolhatják.

4. Helyes a „C” válasz. A jelzõtábla jelen-
tése: Egyenrangú útkeresztezõdés". Ezt a
táblát nem helyezik el olyan egyenrangú út-
keresztezõdés elõtt, amelyben villamos bal-
ról érkezhet.

5. Helyes a „C” válasz. A taxis nem utasít-

hatja utasát a biztonsági öv becsatolására.
A biztonsági öv használatát a KRESZ az utas
kötelességévé tette.

6. Helyes a „B” válasz. A zárt pályán hala-
dó villamos a kiépített közúti átjáróra ráhaj-
táskor nem vesztik el elsõbbségüket, mert
az útjukat viszonylag rövid távolság megté-
tele után a zárt pályatesten folytatják.

7. Helyes a „C” válasz. Ha a mögöttes jár-
mû már elõzésbe kezdett, Önnek már nem
szabad balra irányjelzést adnia, mert ez fél-
reérthetõ (zavaró), és így partnerét az
egyébként szabályos manõver abbahagyá-
sára késztetheti.

8. Helyes a „B” válasz. A Környezetvédel-
mi övezet (zóna) jelzõtábla azt jelzi, hogy a
Környezetvédelmi övezet (zóna) vége táblá-
ig az úton (övezetben) a gépkocsik nem
közlekedhetnek. A tábla alatt lévõ Kivéve
engedéllyel feliratú kiegészítõ tábla csak az
útra engedéllyel rendelkezõ jármûvek be-
hajtását teszi lehetõvé.

9. Helyes a „B” válasz. Hangjelzést adni
csak balesetveszély esetében, a baleset
megelõzése érdekében, valamint – lakott
területen kívül – az elõzési szándék jelzése
céljából szabad.

10. Helyes az „A” válasz. A fõútvonalon
közlekedõ taxisnak is kellõ figyelemmel és

körültekintéssel kell az útkeresztezõdéseket
megközelíteni, mert számítania kell arra,
hogy lassításra vagy nem hirtelen kormány-
zásra kényszerülhet.

11. Helyes az „A” válasz. A balesetben
érintett taxis is felelõse lehet egy ütközés-
nek, ha a veszélyhelyzet elhárítására vonat-
kozó kötelezettségének nem tett eleget.

12. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megáll-
ni – ha közúti jelzésbõl más nem következik
– általában az úttest jobb szélén szabad.
Egyirányú forgalmú úton az úttest bal szé-
lén akkor szabad, ha a jármû mellett az út-
test jobb széléig mérve legalább 5,5 méter
szélességû hely marad.

13. Helyes az „A” válasz. A gyalogos a
zebrára lépés elõtt köteles meggyõzõdni az
áthaladás veszélytelenségérõl. Elsõbbségi
helyzete a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen
sem feltétlen, hiszen az úttestre váratlanul
nem léphet, köteles késedelem nélkül ott
áthaladni, és tartózkodni minden olyan ma-
gatartástól, amely a jármû vezetõjét megza-
varhatja vagy megtévesztheti.

14. Helyes a „B” válasz. Az úttest párhu-
zamos közlekedésre való alkalmasságához
az is szükséges, hogy az úttest jobb oldalán
hosszabb távolságon – legalább több száz
méter távolságra – két vagy több forgalmi
sáv álljon a jármûvek közlekedésére rendel-
kezésre.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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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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