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2019. május 30-án döntött Budapest Főváros Közgyűlése

a szmogrendelet riasztási fokozatának elrendelésekor

használható gépjárművekről.
A riasztás elrendelésekor a fővárosi engedéllyel rendelkező, 

Euro 5 besorolású, dízel taxik továbbra is forgalomban

maradhatnak.          
                               Részletek az újságban!
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Az internetes fuvarmegosztók műkö-
dését szabályozó joghézag felszámo-
lása nélkül lépett hatályba májusban
Romániában az engedély nélküli üz-
letszerű személyszállítás leleplezé-
sét megkönnyítő rendelet.

Bár Razvan Cuc közlekedési miniszter ál-
hírnek nevezte, hogy betiltották volna az
Ubert és a többi internetes fu-
varmegosztó céget, néhány
napja tetemes bírságot koc-
káztatnak a fizető utasaikat
fuvarmegosztó alkalmazá-
sokkal szerző gépkocsiveze-
tők, akik nem rendelkeznek
taxiengedéllyel.

A miniszter azt ígérte: a
szaktárca hamarosan közvitára
bocsátja, majd a kormánnyal is elfogadtat-
ja azt a tervezetet, amely jogilag és műsza-
kilag is szabályozza a fuvarmegosztó alkal-
mazások használatát az üzletszerű sze-
mélyszállításban.

A román kormány március végén a taxi-
sok nyomására fogadta el a most hatályba
lépett, az alkalmi engedély nélküli sze-
mélyfuvarozás leleplezését megkönnyítő
rendeletét.

Az Uber betiltásáért több ízben is tünte-
téseket szervező taxisok azt kifogásolták,
hogy míg az ő működésüket

számos enge-
dély beszerzéséhez kötik, és alapfeltétel a
kizárólag személyszállításra használt gép-
kocsi, az – utasok és autósok egymásra
találását segítő – internetes alkalmazáso-
kat működtető cégeknél bárki üzletszerű
személyszállításra használhatja autóját,
márpedig ez tisztességtelen konkurenciát
jelent számukra.  

A szaksajtó szerint több tízezer – jöve-
delme után adózó és tb-járulékot fizető –
gépkocsivezető áll szerződéses viszony-
ban az Uber, a Bolt (korábban Taxify) és a
Clever fuvarmegosztókkal, és több mint
kétmillió utas használja rendszeresen
szolgáltatásaikat.

A most hatályba lépett rendelettel töröl-
ték a „rendszeres” kifejezést, így ezentúl
az alkalmi „taxisok” helyszíni megbírságo-
lására is lehetőség nyílt Romániában.

Cash

Havi aforizma 

Kevéssel elégedettnek lenni – igazi bol-

dogság arab mondás
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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. 06.11-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.

Bírságolhatók az Uber sofőrök Romániában

Taxiengedély kell a fuvarozáshoz
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Budapesten 

Újabb légitársaságokat köszönthet-
tünk a Liszt Ferenc Nemzetközi repü-
lőtéren.
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Mozgalmas heteken vannak túl a közlekedésszervezők… 

Clark Ádám tér

Taxis kolléga vette észre, hogy terelővonalakat festettek a záróvo-
nal mellé, így most elvileg, ha kijöttünk az Alagútból, közvetlenül
fel lehet kanyarodni a Hunyadi János utca felé. Megkérdezzük
majd a közlekedésszervezőket, mi volt a szándékuk az új útburko-
lati jelek felfestésével. Egyes információk szerint a turistabuszok-
nak akartak kedvezni, hogy ne kelljen elmenni a körforgalomig,
hanem közvetlenül felhajthassanak a Várba. 
V. Alkotmány utca

Az elmúlt időszak legjelentősebb forgalmirend-változása történt
a Belvárosban. Teljes szélességben lezárták az Alkotmány ut-
cát a Honvéd utca és a Kossuth tér között. Ezzel egy időben a
környező utcákban is jelentős változások történtek. Kétirányú
lett a Szalay utca a Honvéd utca és a Falk Miksa utca (Kossuth

tér) között. Zsákutca lett a Vajkay utca a
Szalay utcától. Egyirányú lett a Kálmán
Imre utca a Kozma Ferenc utca és a Hon-
véd utca között, a Kozma Ferenc utcától.
Ugyancsak egyirányú lett a Kozma Fe-

renc utca a Báthory utca és a Kálmán Imre utca között a Bátho-
ry utca felől. Zsákutca lett a Kozma Ferenc utca másik fele, a
Kálmán Imre utca és az Alkotmány utca között. Kötelező lett a
balra fordulás a Kálmán Imre utcából a Honvéd utcába a Bátho-
ry utca felé. Egyirányú lett a Báthory utca a Kozma Ferenc utca
és a Vértanuk tere (Kossuth tér) között a Kozma Ferenc utcától.
Nehezíti a helyzetet, hogy a közelben két másik jelentős forgalmi-
rend-változás történt a közelmúltban.  Ahogy már beszámoltunk
róla, átépítés miatt lezárták a Podmaniczky Frigyes tér egy részét,
valamint emlékműépítés miatt lezárták a Vértanúk tere egy ré-
szét. Így most nagyon nehéz kijutni a Belvárosból Észak–Pest,
Észak–Buda irányába. 
XI. Balatoni út

A biztonságosabb és folyamatosabb közlekedés érdek-
ben két helyen is körforgalmi csomópontot alakítanak ki. A Taní-
tó utcánál már majdnem teljesen kész az új körforgalom, a Háros
utcánál még a földmunkáknál tartanak. 
XIII. Dózsa György út – Kassák Lajos utca sarok 
Az emlékezetes tragikus halálos baleset után a közlekedésszer-
vezők ígéretet tettek a forgalmirend-változtatásra. Az új forgalmi
rendben a „tele zöldes” irányítás helyett a Dózsa György úton kü-
lön fázisban kapnak szabad jelzést az egyenesen haladók és a
balra kanyarodók.  A Kassák Lajos út felől érkezve maradt a ko-
rábbi „tele zöldes” forgalomirányítás. 
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FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

I. Clark Ádám tér: Alagútból
kijövet balra lehet fordulni

XI. Balatoni út: Két helyen is körfor-
galmi csomópontot alakítanak ki 

V. Alkotmány utca:
teljes szélességben
lezárták az utca végét

Az Alkotmány utcából
kötelező a balra fordu-
lás a Honvéd utcába

Az Alkotmány utca lezárása miatt
jelentősen megnövekedett a forga-
lom a Kálmán Imre utcában 
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Kétirányú lett a Szalay utca egy szakasza

Egyirányú lett a Kozma Ferenc utca egy szakasza

Ugyancsak egyirányú lett a
Báthory utca egy szakasza

Kötelező a balra fordulás a Kálmán
Imre utcából a Honvéd utca felé

Zsákutca lett a Vajkay utca

Hasonlóképpen egyirányú lett a
Kálmán Imre utca egy szakasza
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Jogosultságok és taxidroszt-helyek kezelése SPARKON Solutions okos
parkoló-rendszeren keresztül.

A parkolás jövője – a jövő parkolása
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának
2019. évi feladatai között az első helyen szerepel az ipari digitali-
záció, és az Ipar 4.0 fejlesztési stratégia támogatása. E cél érde-
kében az Ipari Tagozat felkarol minden olyan kezdeményezést,
amely a budapesti ipar fejlődését és jövőjéét szolgálja. Ilyen az
alább bemutatott magyar fejlesztésű rendszer is, mely komoly le-
hetőségeket rejt a taxiállomások jövőjére nézve.   

Magyarországon jelenleg több mint 140.000 utcai (on-street) parko-
lóhely található, ebből 62.000 Budapesten, ahol átlagosan havonta
200.000 darab parkolási tranzakció történik. A nem utcai parkoló-
helyek, mint például bevásárlóközpontokban, magánparkolókban
található helyek száma (offstreet) további tízezres nagyságrendben
állnak rendelkezésre és üzleti jellegű kihasználásra országosan.
A SPARKON Solutions okos parkoló szenzorai segítségével lehető-
vé válik a taxidrosztok távolról való monitorozása (parkolóhely
szinten), akár használat alapú elszámolással, ahol elérhetővé válik
a jogosultságok kiosztása és kezelése, távolról történő központosí-
tott felügyelete.
A Főváros által kijelölt, engedéllyel rendelkező személyszállító cé-
gek gépjárművei (sárga taxik), az éves engedély kiváltásakor egy
összegben, előre kötelesek megfizetni a Budapesten kijelölt

taxidrosztok használati díját.
Ugyanakkor – szakmai vissza-
jelzések alapján –, számos
esetben engedéllyel nem rendelkező személyszállító
gépkocsik, teherszállító autók, sőt jogosulatlanul vára-
kozó autósok is rendszeresen igénybe veszik ezt a kizá-
rólag engedéllyel rendelkező taxik számára kijelölt te-
rületet.
A SPARKON szenzor-alapú parkolási rendszere nem
csupán azt biztosítja, hogy a taxisok applikáción ke-
resztül láthassák a szenzorral felszerelt drosztokon ta-
lálható szabad helyek számát, hanem azt is, hogy jogo-
sulatlan parkolás esetén azonnal a helyszínre irányítja
a legközelebbi parkolóőrt. Az utazóközönség számára
egy mobil applikáción (android, ios) keresztül online
és valós idejű tájékoztatást tud nyújtani a közelben lé-
vő taxidroszton jogosultan várakozó személyszállító
gépjárművek számáról, és az állomás szabad/foglalt
állapotáról.

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

Zsabka Zsolt: – Tegyünk
együtt a vállalkozásokért!

Minden parkolóhelyhez
egy szenzor kerül
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A SPARKON Solutions smart parking rendszer elemei: 
A szenzorokat a parkolóhely közepén az útfelületre helyezzük (ra-
gasztjuk), tehát minden egyes parkolóhelyhez külön-külön szen-
zor szükséges. A szenzor a mágneses tér mérésével állapítja meg,
hogy az adott hely szabad, vagy foglalt. Képes azonosítani az app-
likáció használóját, a kommunikációhoz pedig biztonságos
LPWAN technológiát használ. A parkolóhely használatát helyen-
ként időbélyegzővel ellátva naplózza a rendszer, ami azonosítja a
gépjárművet és szükség esetén külön a gépjárművet vezető sze-
mélyt is. 
A szenzorok a gateway-eken
keresztül kommunikálnak a
backend-rendszerrel. Igény
esetén tokenes azonosításra
is van lehetőség.

Applikáció: A mobiltelefonos alkalmazás iOS és Android
platformokon egyaránt működik. Kényelmessé teszi a parko-
lás folyamatát, egyszerű és könnyen kezelhető minden autós
(taxis) számára.  A modern városok elengedhetetlen forgalom-
szervező eszköze a parkolóhelyekkel történő valós idejű gaz-
dálkodás. Az üzemeltető és a taxitársaságok számára a távol-
ról elérhető kezelői felület nyújt nagy segítséget, ezzel meg-
könnyítve az ellenőrök és a hatósági személyek munkáját is:
így nyújt teljes körű megoldást a SPARKON Solutions Kft. 

A szenzor

Token

Ezt elintézték
„– Miért nem intézi ezt el valaki? Ugye ismerős a kérdés? Szinte
nap mint nap hallani a taxisoktól. Ilyenkor szoktunk visszakérdezni,
hogy: – mégis ki? – Hát az a sok érdekképviselő! – hangzik az öntu-
datos válasz. Ám ez sem marad újabb kérdés nélkül: – Te melyik ér-
dekképviseletnek vagy a tagja?

Általában ezen a ponton vége szakad a párbeszédnek. Ugyanak-
kor van olyan tömörülés – nevezetesen az Országos Taxis Szövet-
ség –, mely annak ellenére mozgolódik, hogy a fővárosi taxisok túl-
nyomó többsége jelenleg nem tartozik tagjai sorába.

Nézzük a tényeket: a Margit híd felújítását már tavaly bejelentet-
ték. Akkor az illetékesek egyértelműen kijelentették, hogy a felújítás
teljes ideje alatt azon csak a buszok mehetnek át, a taxik nem. Ez
pedig beláthatatlan következményekkel járt volna. 

Az Országos Taxis Szövetség ezt belátva levélben kért segítséget

a főpolgármester-helyettestől. És láss csodát! Ő engedélyezte a
taxiközlekedést a Margit hídon a felújítás teljes ideje alatt. Mindösz-
sze az a szigorú feltétele, hogy a taxisok azzal ne éljenek vissza. Ez
a feltétel betartható, nem éri meg eljátszani a nehezen megszerzett
bizalmat. Az Országos Taxis Szövetségnek pedig a fővárosi taxisok
nevében ezúton is köszönetet mondunk!”

Arcképes igazolvány a taxisoknak
1999 júniusában vezették be az arcképes taxivezetői igazolványt.
Eredeti célja szerint a taxis szakma megtisztítása lett volna a felada-
ta, ugyanis ha szakmai vagy etikai okból ezt az igazolványt időlege-
sen vagy véglegesen visszavonja a kiállító hatóság, akkor tulajdono-
sa sem vállalkozóként, sem alkalmazottként nem taxizhatna tovább.
A jó kezdeményezés azonban – mint sok más ebben a szakmában
– célját elveszítve ma már csak egy felesleges bürokratikus nyűggé
vált.

Erről írt a Taxisok Világa 2009 júniusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 júniusában

20 éve történt

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda a nyári hónapokban

szabadság miatt zárva lesz elõreláthatólag a
következõ idõpontokban:

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

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a fõvárosi taxi-
sok minõsítõ vizsgálatához (Asztalos Sándor ut-
ca) szükséges iparûzési adó igazolás („nullás pa-
pír”), ma már csak elektronikusan, az ügyfélka-
pun keresztül kérelmezhetõ. Az átfutási idõ hat
nap is lehet. Ezért, akinek e fenti idõszakra esik
a minõsítése, idejében szóljon, hogy az igazolást
megkérhessük. Érvényességi ideje 30 nap.

– Jónapot kívánok, a
könyvelõi állásra jelent-
kezem!

– Rendben van, egyet-
len kérdésre kell válaszol-
nia: kettõ meg kettõ az
mennyi?

– Mennyi legyen…?
– Oké, fel van véve!
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Egy korosztályt bűvöltek el évtizedekkel ezelőtt a „Szomorú va-
sárnap” slágerré vált sorai:

„Szomorú vasárnap, száz fehér virággal, vártalak kedvesem,
templomi imával

Álmokat kergető, vasárnap délelőtt, bánatom visszajön, nélkü-
led visszajön”

Most egy újabb korosztály, a mai, dúdolhat egy másik dalt a
„Szomorú péntek”-ről. Ugyan-

is minden pénteken történik valami a repülőtérre vezető
„Gyorsforgalmi” úton. Vagy kifelé, vagy befelé bénul meg a
forgalom.

Május tizedike mérföldkő volt, mert egy időben (!) kifelé, és
befelé is megbénult Budapest egyik legfontosabb fő közlekedé-
si útvonala, a repülőtérre vezető út! Kifelé egy lerobbant jármű
miatt nem haladhattak a járművek, befelé pedig „szokás” szerint
egy kamion ragadt be az aluljáróba! 

Húsz éve kérjük, húsz éve követeljük, javasoljuk, hogy bont-
sák el végre azokat az átkozott vaskorlátokat. 

Csak a fiatalok kedvéért: a hetvenes években, fél (!) évszá-
zaddal ezelőtt, biztonsági okokból emelték ezeket a förmedvé-
nyeket. A „szeretett vezetőket” védték egy esetleges konvoj el-
haladásakor. Korábban minden sarokra rendőrt kellett állítani,
hogy megakadályozzák a figyelmetlen autósok behaladását az
útvonalra a küldöttség érkezésekor. A vaskorlátok feleslegessé
tették a rendőrök jelenlétét, hiszen a mellékutakról fizikailag
nem lehetett behajtani a gyorsforgalmi részre. 

Azonban eltelt ötven (!) év! Már nem így védik a „védett” veze-
tőket. Már nem kellenek a vaskorlátok! Nem bénulhat meg egy
világváros repülőterére és a repülőtérről centrumba vezető útvo-
nala egy figyelmetlen kamionos, vagy egy üzemképtelen jármű
miatt!

El kell bontani a vaskorlátokat! Hirdessék meg vállalkozók-
nak: ingyen elviheti, aki leszereli!

Egy nap múlva nem lesz vaskorlát…
Juhász Péter
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Szomorú péntek

A kamion vezetője méregeti, hogyan for-
dulhatna meg. Sehogy, vissza kell tolatnia

Ugyanabban az időben egy lerobbant autó kifelé, a
beton felé. Ha nem lenne korlát, egy perc alatt ki-
tolhatták volna. A BKK ellenőr egy Volánbuszt pró-
bál megállítani, hiszen tovább menni úgysem tud

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

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

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

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

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

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

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

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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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!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         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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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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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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Egy korosztályt bűvöltek el évtizedekkel ezelőtt a „Szomorú va-
sárnap” slágerré vált sorai:

„Szomorú vasárnap, száz fehér virággal, vártalak kedvesem,
templomi imával

Álmokat kergető, vasárnap délelőtt, bánatom visszajön, nélkü-
led visszajön”

Most egy újabb korosztály, a mai, dúdolhat egy másik dalt a
„Szomorú péntek”-ről. Ugyan-

is minden pénteken történik valami a repülőtérre vezető
„Gyorsforgalmi” úton. Vagy kifelé, vagy befelé bénul meg a
forgalom.

Május tizedike mérföldkő volt, mert egy időben (!) kifelé, és
befelé is megbénult Budapest egyik legfontosabb fő közlekedé-
si útvonala, a repülőtérre vezető út! Kifelé egy lerobbant jármű
miatt nem haladhattak a járművek, befelé pedig „szokás” szerint
egy kamion ragadt be az aluljáróba! 

Húsz éve kérjük, húsz éve követeljük, javasoljuk, hogy bont-
sák el végre azokat az átkozott vaskorlátokat. 

Csak a fiatalok kedvéért: a hetvenes években, fél (!) évszá-
zaddal ezelőtt, biztonsági okokból emelték ezeket a förmedvé-
nyeket. A „szeretett vezetőket” védték egy esetleges konvoj el-
haladásakor. Korábban minden sarokra rendőrt kellett állítani,
hogy megakadályozzák a figyelmetlen autósok behaladását az
útvonalra a küldöttség érkezésekor. A vaskorlátok feleslegessé
tették a rendőrök jelenlétét, hiszen a mellékutakról fizikailag
nem lehetett behajtani a gyorsforgalmi részre. 

Azonban eltelt ötven (!) év! Már nem így védik a „védett” veze-
tőket. Már nem kellenek a vaskorlátok! Nem bénulhat meg egy
világváros repülőterére és a repülőtérről centrumba vezető útvo-
nala egy figyelmetlen kamionos, vagy egy üzemképtelen jármű
miatt!

El kell bontani a vaskorlátokat! Hirdessék meg vállalkozók-
nak: ingyen elviheti, aki leszereli!

Egy nap múlva nem lesz vaskorlát…
Juhász Péter
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Szomorú péntek

A kamion vezetője méregeti, hogyan for-
dulhatna meg. Sehogy, vissza kell tolatnia

Ugyanabban az időben egy lerobbant autó kifelé, a
beton felé. Ha nem lenne korlát, egy perc alatt ki-
tolhatták volna. A BKK ellenőr egy Volánbuszt pró-
bál megállítani, hiszen tovább menni úgysem tud

Természetesen a Gyorsfor-
galmival párhuzamos utak
egy perc alatt bedugultak
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Cserélik a Rapidot

Itt az új Skoda, a Scala
Háromféle motorral, és felszereltségi szinttel jelenik meg a ha-
zai piacon a Skoda Scala. Ahogy arra Németh János márkaigaz-
gató felhívta a figyelmet, nem véletlenül választották a latin
Scala nevet, mert a szó leginkább használt jelentése: lépcső.
Ez a névválasztás pedig rámutat, hogy a Rapidot felváltó Scala
bizony magasabbra teszi a mércét minden tekintetben. 

De nézzük a száraz tényeket:
az autó háromféle TSI (benzines) motorral kerül forgalomba.

1.0 literes 95 LE-s (175 Nm), illetve 1.0 literes 115 LE-s (200
Nm), továbbá 1.5 literes 115 LE-s (250 Nm). Ez már az új, hen-
gerlekapcsolásos motor. A gázolajos verziót választók az 1.6 li-
teres 115 LE-s (250 Nm) kapják. 

A Scala háromféle felszereltséggel érhető el (Activ, Ambition
és Style).

Az alapváltozat 5 fokozatú, a többi 6 fokozatú manuális váltót
kap. Az 1.5 benzines, illetve az 1.6 dízel verzióhoz igényelhető
DSG automata váltó is.

Ami a felszereltséget illeti, a Skoda Scala nagyon magasra te-
szi a lécet. Már az alapfelszereltség is olyan, mint máshol az ext-
ra-lista. Ebben megtalálható a vészfékező rendszer gyalogosfelis-
meréssel, az aktív sávtartó és vészhívó rendszer, sávelhagyás-fi-
gyelmeztető, és 6 légzsák. A klíma, a LED-es fényszóró (Basic),
továbbá a 6.5’’-os Radio Swing Infotainment érintőképernyős ki-
jelzővel is az alapár része. A vezetőülés magassága állítható, a
külső tükrök elektronikusan állíthatók, fűthetők. Továbbá még az
alapcsomagban található a központi zár rádiótávirányítással. 

Ami a méreteket illeti: a Scala 4362 mm hosszú, 1988 mm
széles és 1471 mm magas. A tengelytáv 2649 mm, ami ugye a
fővárosi taxizáshoz is elegendő, mint ahogy a csomagtartó mé-
rete 467 liter is megfelelő. 

Természetesen nem megkerülhető az autó ára. Nos, az
ígéret szerint az ősszel érkező legkisebb motorral szerelt
verzió alapfelszereltséggel nem éri el az 5 millió forintot. A
többi pedig csak a pénztárcától függ. 

Mindenesetre az Octavia méreteihez közelítő Scala ren-
desen feladja majd a leckét kategórián belüli társainak.
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A legújabb szálloda Budapesten:

Barceló Budapest
Elméletileg, lapzárta
után, de lapunk megje-

lenése előtt adják át Bu-
dapest legújabb, 178 szo-
bás szállodáját.

Hatalmas len-
dületben a fővá-
rosi szállodafej-
lesztés, építés

VI. Király utca 16.
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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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V. Semmelweis utca

Jeleztük, hogy az utca átépítésekor „elfelejtették” visszahelyez-
ni a taxiállomást. Megígérték, de miután nem tették meg, ismét
kérjük.
Az V. kerületi Önkormányzat a közterület hozzájárulás meghosz-
szabbításához nem járult hozzá, ezért a taxiállomás megszünte-
tésre került.
IX. Üllői út 131.

Összetörték az információs táblát, kérjük kicserélni. 
Az információs tábla kicserélése megtörtént.

Agócs István
igazgató 

Halász Gyula 
taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság

Végezetül két helyszínről:
IX. Haller út

A legújabb taxiállomást a Nagyvárad tér közelében alakították
ki. Célszerű lenne igénybe venni. „Beülős” utasra kicsi az esély,
de a műholdak segítségével jól elérhetőek a külső-józsefvárosi
és a külső-ferencvárosi telefonos rendelések. 
II. Lövőház utca 

A budapesti taxisok évek óta kérnek taxiállomást Buda egyik
legnagyobb bevásárlóközpontja és piaca közelébe. Hivatalos ta-
xiállomás itt nincs, de sok taxit rendelnek ide. 

Utolsó békés pillanat a hitvesi ágy-
ban: Feleség (szerelmesen): 

– Kire gondolsz?
Férj (ábrándozva): – Nem ismered…

13

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

IX. Haller utca:
Taxik hiányá-
ban forgalmi-
sávként hasz-
nálják a taxiál-
lomást

II. Lövőház utca: Látszik milyen
nagy igény lenne taxiállomásra

V. Semmelweis utca:
Sajnos itt nem lesz
újra taxiállomás

IX. üllői út: Összetörték az információs táblát
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MEGÚSZTUK…
Mint ahogy az e havi számunk borítóján is látszik, a
megszigorított fővárosi „szmogrendelet” kivételei kö-
zött ott a taxi is. Arról, hogy az eredeti tervezetben mi
volt, azt ki és mikor tudta meg, Metál Zoltánt, az
OTSZ elnökét kérdeztük.

• Amit a pletykákból néhányan tudunk, a Fővárosi Közgyűlés ülé-
se előtt néhány nappal tudtad meg, hogy még az Euro 5-ös dízel-
üzemű taxikat is kitiltották volna a rendelet eredeti szövege sze-
rint egy szmogriadó esetén a főváros útjairól. Így történt?
• Ez pontosan így van. Miután több hírportálon is olvastam,
hogy szigorítani kívánja szmogrendeletét a Fővárosi Közgyűlés,
munkatársaimmal letöltöttük a beterjesztett rendelet pontos szö-
vegét és mellékleteit. Miután ezt átolvastuk, számunkra is egyér-
telművé vált, hogy a jelenleg futó 5-6 éves taxik nagy részét érint-
heti a korlátozás. Ezért az európai uniós választások napján
(még vasárnap este) levélben fordultam Tarlós István főpolgár-
mesterhez és dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes-
hez, kérve tőlük az
érintett jármű-
vekre vonatko-
zó mentessé-
get. A Főváros
vezetőivel a Fő-
városi Közgyű-
lés májusi ülé-
sét megelőző
két napon még
e g ye z te t te m ,
ugyanis addigra
derült ki, hogy
közel 4.000 jár-
mű rendelkezik
Euro 5 dízel besorolással a 6.300-ból. Ahogy az a megjelent
rendeletből kiderül, érveimet elfogadták, és a kivételek közé így
bekerült a taxi is.
• Jól értem, hogy csak a fővárosi engedéllyel rendelkező, taxi-
szolgáltatók szerepelnek a kivételek között?
• Igen, azok a taxijárművek, melyek rendelkeznek érvényes bu-

dapesti engedéllyel, azaz fővárosi droszthasználati engedélyük
van, egy esetleges szmogriadó esetén is fuvarozhatnak.
• Térjünk át egy korábbi ígéretre, nevezetesen a miniszterelnök
úrnak írt levélre. Ettől mindenki sokat várt, hiszen a taxiállomá-
sokon, a főváros frekventált helyein továbbra is virágzik a turisták
és a belföldi utasok lehúzására épülő, jelenleg még következmé-
nyek nélküli tevékenység. Ígéretből bőven van, de az utcán nem
látszik változás.
• A levél, amit a piaci szereplők többsége támogatott és alá is írt,
nem maradt válasz nélkül. Az ITM felállított egy munkacsoportot,
melynek feladata a jelenlegi szabályzás áttekintése, ha szüksé-
ges, kiegészítésének vagy módosításának megfogalmazása. Mi-
vel nem csak a kormányrendeletet szükséges pontosítani, hanem
a kapcsolódó Szabálysértési Törvényt és egyéb jogszabályokat
is célszerű összehangolni, ezért szükséges volt a munkacsoport-
ba az érintett szakminisztériumokat és hatóságokat is bevonni.
(BM, PM, IM, Fogyasztóvédelem stb.) A jelenlegi állás szerint ar-
ra lehet számítani, hogy a módosítások már ősszel a parlament
és a kormány elé kerülhetnek.
• A repülőtéren május 15-től viszont lényegesen megváltozott a
helyzet. Ezt ígérte a kamara elnöke, és ígéretét betartotta, hiszen

a cikk írásakor akadályoz-
va vannak az onnan évti-
zedek óta fuvarozó embe-
rek. Ki hajthat be most a
reptérre, a különféle par-
kolókba? Mi van a vidéki
taxisokkal?
• Sok minden változott,
ami egy új korszak beve-
zetését is jelentheti. A
Liszt Ferenc repülőtér
üzemeltetését egy piaci
alapon működő gazda-
sági társaság végzi,

mely a kapcsolt szolgálta-
tásokat és kereskedelmi tevékenységeket már korábban is érté-
kesítette különböző pályáztatások útján. A nyertes pályázók vi-
szont jogosan elvárhatták, hogy a területen tiszták legyenek a
jogviszonyok, és a tevékenységüket úgy végezhessék, hogy azt
ne zavarják olyan szereplők, akik nem állnak sem a repülőtér üze-
meltetőjével, sem a nyertes pályázóval jogviszonyban. Mi az, ami
változott? Azok a „személyszállító szolgáltatók”, akik a terminálok
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Sajtóközlemény / Press release 
A Budapest Airport keményebben lép fel az illegális tevé-
kenységekkel szemben 

A bud:plus program keretében a Budapest Airport keményebb fel-
lépésre készül azért, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér te-
rületén a hatóságokkal együttműködve megszüntessen minden ille-
gális tevékenységet, ezáltal biztosítva az utazási élmény további ja-
vulását. 

Adománygyűjtés, kéretlen marketinges kérdőívek, illegálisan
ajánlott fuvar a városba – ezek a legjellemzőbb tételek a Budapest-
re érkező utasok zaklatásának jó néhány módja közül. Noha a repü-
lőtér a nyilvánosság számára megnyitott terület, annak egyetlen ren-
deltetése, hogy biztonságosan és kényelmes utazzunk, és nyugodt
körülmények között várhassuk családtagjainkat vagy üzleti partnere-
inket a terminálon. A hatóságok által jóváhagyott Repülőtérrend ér-
telmében 2019. május 15-től kezdve minden kereskedelmi vagy
adománygyűjtő, politikai vagy egyéb típusú tevékenységhez, bele-
értve a szórólapozást, a rendezvények szervezését, a filmforgatást,
vagy az utasok kereskedelmi ajánlatokkal történő megszólítását, a
Budapest Airport előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges. 

A beérkező utaspanaszokra reagálva a Budapest Airport új biz-
tonsági szolgáltatót bízott meg a feladattal, hogy minden olyan ille-
gális és/vagy kéretlen tevékenységet tartson távol a termináltól, ami
az utazóközönség zaklatásával járhat. A módosított repülőtéri sza-
bályok május 15-én lépnek életbe; a Repülőtérrend vonatkozó ren-
delkezéseiről minden érintettet és a nagyközönséget is közvetlenül
értesítjük annak biztosítása érdekében, hogy az új előírásokkal min-
denki tisztában legyen. 

Az új szabályok nem érintik a Budapest Airport és hivatalos, en-
gedéllyel rendelkező utasszállító partnerei közötti hatályos megálla-
podásokat, azaz a BKK buszok, a Főtaxi és a Minibud szolgáltatá-
sát. Az engedéllyel rendelkező, előre rendelt taxik is változatlan mó-
don, napi kétszeri ingyenes behajtási lehetőséggel vehetik fel uta-
saikat a terminálépületek mellett, és az utasok csoportjait elszállító
turistabuszok ugyancsak változatlan rendben működhetnek a továb-
biakban is. 

Ugyanakkor a biztonsági szolgáltatók szakemberei minden illegá-
lis utasfelvételt megkísérlő, vagy bármely kéretlen, nem kívánt aján-
latot tevő személy tevékenységét udvariasan, de határozottan meg
fogják akadályozni, és az elkövetők jogi eljárásra is számíthatnak. A
koordinált fellépés célja, hogy véget vessen az utasok zaklatásá-
nak, hogy a továbbiakban ne ejthessenek foltot Magyarország és a
repülőtér jó hírén az idelátogatók körében. 

A taxi puffer parkolót csak a fővárosi droszthaszná-
lati engedéllyel rendelkező taxisok használhatják
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sokon, a főváros frekventált helyein továbbra is virágzik a turisták
és a belföldi utasok lehúzására épülő, jelenleg még következmé-
nyek nélküli tevékenység. Ígéretből bőven van, de az utcán nem
látszik változás.
• A levél, amit a piaci szereplők többsége támogatott és alá is írt,
nem maradt válasz nélkül. Az ITM felállított egy munkacsoportot,
melynek feladata a jelenlegi szabályzás áttekintése, ha szüksé-
ges, kiegészítésének vagy módosításának megfogalmazása. Mi-
vel nem csak a kormányrendeletet szükséges pontosítani, hanem
a kapcsolódó Szabálysértési Törvényt és egyéb jogszabályokat
is célszerű összehangolni, ezért szükséges volt a munkacsoport-
ba az érintett szakminisztériumokat és hatóságokat is bevonni.
(BM, PM, IM, Fogyasztóvédelem stb.) A jelenlegi állás szerint ar-
ra lehet számítani, hogy a módosítások már ősszel a parlament
és a kormány elé kerülhetnek.
• A repülőtéren május 15-től viszont lényegesen megváltozott a
helyzet. Ezt ígérte a kamara elnöke, és ígéretét betartotta, hiszen

a cikk írásakor akadályoz-
va vannak az onnan évti-
zedek óta fuvarozó embe-
rek. Ki hajthat be most a
reptérre, a különféle par-
kolókba? Mi van a vidéki
taxisokkal?
• Sok minden változott,
ami egy új korszak beve-
zetését is jelentheti. A
Liszt Ferenc repülőtér
üzemeltetését egy piaci
alapon működő gazda-
sági társaság végzi,

mely a kapcsolt szolgálta-
tásokat és kereskedelmi tevékenységeket már korábban is érté-
kesítette különböző pályáztatások útján. A nyertes pályázók vi-
szont jogosan elvárhatták, hogy a területen tiszták legyenek a
jogviszonyok, és a tevékenységüket úgy végezhessék, hogy azt
ne zavarják olyan szereplők, akik nem állnak sem a repülőtér üze-
meltetőjével, sem a nyertes pályázóval jogviszonyban. Mi az, ami
változott? Azok a „személyszállító szolgáltatók”, akik a terminálok

14

Sajtóközlemény / Press release 
A Budapest Airport keményebben lép fel az illegális tevé-
kenységekkel szemben 

A bud:plus program keretében a Budapest Airport keményebb fel-
lépésre készül azért, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér te-
rületén a hatóságokkal együttműködve megszüntessen minden ille-
gális tevékenységet, ezáltal biztosítva az utazási élmény további ja-
vulását. 

Adománygyűjtés, kéretlen marketinges kérdőívek, illegálisan
ajánlott fuvar a városba – ezek a legjellemzőbb tételek a Budapest-
re érkező utasok zaklatásának jó néhány módja közül. Noha a repü-
lőtér a nyilvánosság számára megnyitott terület, annak egyetlen ren-
deltetése, hogy biztonságosan és kényelmes utazzunk, és nyugodt
körülmények között várhassuk családtagjainkat vagy üzleti partnere-
inket a terminálon. A hatóságok által jóváhagyott Repülőtérrend ér-
telmében 2019. május 15-től kezdve minden kereskedelmi vagy
adománygyűjtő, politikai vagy egyéb típusú tevékenységhez, bele-
értve a szórólapozást, a rendezvények szervezését, a filmforgatást,
vagy az utasok kereskedelmi ajánlatokkal történő megszólítását, a
Budapest Airport előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges. 

A beérkező utaspanaszokra reagálva a Budapest Airport új biz-
tonsági szolgáltatót bízott meg a feladattal, hogy minden olyan ille-
gális és/vagy kéretlen tevékenységet tartson távol a termináltól, ami
az utazóközönség zaklatásával járhat. A módosított repülőtéri sza-
bályok május 15-én lépnek életbe; a Repülőtérrend vonatkozó ren-
delkezéseiről minden érintettet és a nagyközönséget is közvetlenül
értesítjük annak biztosítása érdekében, hogy az új előírásokkal min-
denki tisztában legyen. 

Az új szabályok nem érintik a Budapest Airport és hivatalos, en-
gedéllyel rendelkező utasszállító partnerei közötti hatályos megálla-
podásokat, azaz a BKK buszok, a Főtaxi és a Minibud szolgáltatá-
sát. Az engedéllyel rendelkező, előre rendelt taxik is változatlan mó-
don, napi kétszeri ingyenes behajtási lehetőséggel vehetik fel uta-
saikat a terminálépületek mellett, és az utasok csoportjait elszállító
turistabuszok ugyancsak változatlan rendben működhetnek a továb-
biakban is. 

Ugyanakkor a biztonsági szolgáltatók szakemberei minden illegá-
lis utasfelvételt megkísérlő, vagy bármely kéretlen, nem kívánt aján-
latot tevő személy tevékenységét udvariasan, de határozottan meg
fogják akadályozni, és az elkövetők jogi eljárásra is számíthatnak. A
koordinált fellépés célja, hogy véget vessen az utasok zaklatásá-
nak, hogy a továbbiakban ne ejthessenek foltot Magyarország és a
repülőtér jó hírén az idelátogatók körében. 

A taxi puffer parkolót csak a fővárosi droszthaszná-
lati engedéllyel rendelkező taxisok használhatják
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területén vadásztak az utasokra, és leszólítgatták főként a ha-
zánkba érkező külföldieket, ezt már nem tehetik meg.  

Egy új biztonsági szolgálat végzi a rend fenntartását, szoros
együttműködésben a repülőtéri rendőrséggel. A terminálokon
kordonnal jelölték ki azt a területet, ahol az érkező utasokra vár-
hatnak rokonok, barátok, illetve a mi esetünkben olyan taxisok,
akik (névre, vagy cégre szóló) táblával várják a partnereiket.

Azok a taxisok (vidékiek is), akik betartják a terminálokon is ki-
függesztett repülőtéri rendet, azok továbbra is várhatják táblával
az utasaikat.

A parkolók használata annyiban változott, hogy a fővárosi

engedéllyel rendelkező taxisokon kívül a „puf-
fer” parkolót más a jövőben nem használhat-
ja. A „puffer” parkoló sorompóval, rendszám-azono-
sítóval és kamera-kihelyezéssel került kialakításra,
ezért a rend szigorú ellenőrzésére számítani kell.
Mivel a „puffer” egy távolabbi helyen történt kijelö-
lésre a termináloktól, ezért azok a taxisok, akik fel-

mennek táblázni, szintén kénytelenek a közelebbi fizető
parkolókat igénybe venni. Ha vidéki kollégák szeretnének a re-
pülőtéren várakozni, illetve parkolni, úgy ezt ők is hasonló mó-
don, csak a fizetősben tehetik meg.
• Köszönöm a tájékoztatást!
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Nagyszabású ellenőrzések a repülőtéren 
Tisztelt Tarlós István 
Főpolgármester Úr!

Tisztelt Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes Úr!

A Fővárosi Közgyűlés 2013-ban a korábbiakhoz képest jó-
val szigorúbb környezetvédelmi előírásokat fogalmazott
meg a személytaxi-szolgáltató járművek vonatkozásában. 

A 31/2013 Főv. Közgy. rendelet, minimum Euro 5 környe-
zetvédelmi besorolású járművek üzemben tartását írja elő.

A Rendelet bevezetését követőn 2013-2015. év között
a budapesti taxisok több mint 5.000, taxi-járművet cserél-
tek  le – EU5 - EU6, hibrid, CNG és elektromos besorolá-
sú – környezetbarát személyautókra. 

A  „Szmogriadó-tervezet” azonban kirekeszteni kívánja
az Euro 5 környezetvédelmi besorolású, ám gázolaj üze-
meltetésű járműveket a forgalomból.  

A tervezet ilyen elfogadása esetén a szmogriadó elren-
delésekor számos személytaxi-vállalkozó munkája lehetet-
lenül el, hiszen gépkocsiját nem használhatja.

Kérjük, hogy a szmogriadó terv előterjesztésének I.
mellékletében a közforgalmú menetrend szerinti személy-
szállítást végző járművek mellett az érvényes fővárosi taxi
droszt-használati szerződéssel is rendelkező személytaxi-
szolgáltatást folytató járművek  is a mentesség hatályába
kerüljenek.

Javaslatunk:
10. § A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlá-

tozás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban
foglaltakon túl – mentesülnek:

a) a közforgalmú menetrend szerinti, továbbá a
budapesti taxidroszt-használati engedéllyel rendel-
kező személyszállítási szolgáltatást végző gépjár-
művek.

Köszönettel és Tisztelettel
2019. május 26.

Metál Zoltán, elnök

Az „A” terminálhoz legközelebbi parkoló

Azok a taxisok, akik tábláznak valamelyik
terminálon, csak a fizetős parkolókat tud-
ják igénybe venni a várakozás idejére
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Repülő-
téri Rendőr Igazgatóság, a Nemzeti Adó és Vámhivatal
és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a
BUD Zrt. támogatásával és az ellenőrzések során
együttműködve, a közös fellépés eredményességében
bízva, fokozott erőfeszítéseket tesznek a repülőtéren ta-
pasztalható jogsértések megszüntetésére.

dr. Denke Zsolt dr. Rásó Hajnalka 
kiemelt közösségi közlekedésszervezési

közlekedési szakértő szakértő 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Mobilitás menedzsment

A szervezetében és a kabátjában is drogot találtak

Szombat reggeli bukta
Hétvégi kora reggel tartott rendőri ellenőrzés során a
megállított taxis viselkedését kissé furának találták a
rendőrök, ezért a sofőr ruházatát és gépjárművét átvizs-
gálták. Ennek során a vezető kabátjában kábítószergya-
nús anyagot találtak. A taxist azonnal előállították a vá-
rosi rendőrkapitányságra. 

A police.hu információja szerint, 2019. május 11-én 6 óra 45
perckor Mosonmagyaróváron, egy a Fő úton haladó taxit állítottak
meg a járőrök. Az ellenőrzés során a 32 esztendős P. Péter szer-
vezetében, majd a gépkocsi átvizsgálása során a csomagtartó-
ban tartott kabátjában kábítószergyanús anyagot találtak. Az el-
végzett drogteszt is pozitív lett. Az elsődleges szakértői vélemé-
nyek alapján a taxis THC és metamfetamin tartalmú anyagot bir-
tokolt.

A járőrök a sofőrt a városi rendőrkapitányságra előállították,
ahol az elsődleges teszteket alaposabb szakértői vizsgálatnak
vetették alá, amely a feltételezett gyanút igazolta. P. Péter bódult
állapotban vezette gépjárművét, és tiltott szert birtokolt.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntető eljárást indí-
tott a tiltott szer befolyása alatt álló P. Péterrel szemben. A nyo-
mozástól arra is választ várnak a rendőrök, a taxis rendszeres fo-
gyasztó-e, netán kereskedik is a szerekkel, illetve kitől vásárolta,
szerezte be a nála talált kábítószert.

Amennyiben nevezett még nem került összeütközésbe a tör-
vénnyel és fogyasztóként vonható felelősségre, úgy drogrehabili-
tációs kurzus elvégzésére kötelezhetik, ha súlyosabb cselek-
ményben vagy cselekményekben is bűnösnek találják, az már le-
töltendő szabadságvesztéssel járó következményeket von maga-
után. k.z.t,

Új közterületi elnevezések a fővárosban 
I. Jeruzsálem
park

Minden bizon-
nyal sok turista
jön az Újhazából,
megnézni hol ne-
veztek el parkot
fővárosukról az
Óhazában. Az
külön történet,
hogy nem min-
den ország is-
meri el Jeruzsá-
lemet főváros-
nak. A park a Lánchíd utca melletti területen található.

IX. Zwack Péter
tér
A Vaskapu utca
és a Dandár ut-
ca sarkán lévő,
eddig névtelen
közterület új el-
nevezése. 

A nõgyógyászom követni kezdett az instagramon.
Nem igazán értem, hogy mit akarhat még látni…

ujtaxi.qxd  6/12/19 07:32  Page 16



16

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Repülő-
téri Rendőr Igazgatóság, a Nemzeti Adó és Vámhivatal
és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a
BUD Zrt. támogatásával és az ellenőrzések során
együttműködve, a közös fellépés eredményességében
bízva, fokozott erőfeszítéseket tesznek a repülőtéren ta-
pasztalható jogsértések megszüntetésére.

dr. Denke Zsolt dr. Rásó Hajnalka 
kiemelt közösségi közlekedésszervezési

közlekedési szakértő szakértő 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Mobilitás menedzsment

A szervezetében és a kabátjában is drogot találtak

Szombat reggeli bukta
Hétvégi kora reggel tartott rendőri ellenőrzés során a
megállított taxis viselkedését kissé furának találták a
rendőrök, ezért a sofőr ruházatát és gépjárművét átvizs-
gálták. Ennek során a vezető kabátjában kábítószergya-
nús anyagot találtak. A taxist azonnal előállították a vá-
rosi rendőrkapitányságra. 

A police.hu információja szerint, 2019. május 11-én 6 óra 45
perckor Mosonmagyaróváron, egy a Fő úton haladó taxit állítottak
meg a járőrök. Az ellenőrzés során a 32 esztendős P. Péter szer-
vezetében, majd a gépkocsi átvizsgálása során a csomagtartó-
ban tartott kabátjában kábítószergyanús anyagot találtak. Az el-
végzett drogteszt is pozitív lett. Az elsődleges szakértői vélemé-
nyek alapján a taxis THC és metamfetamin tartalmú anyagot bir-
tokolt.

A járőrök a sofőrt a városi rendőrkapitányságra előállították,
ahol az elsődleges teszteket alaposabb szakértői vizsgálatnak
vetették alá, amely a feltételezett gyanút igazolta. P. Péter bódult
állapotban vezette gépjárművét, és tiltott szert birtokolt.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntető eljárást indí-
tott a tiltott szer befolyása alatt álló P. Péterrel szemben. A nyo-
mozástól arra is választ várnak a rendőrök, a taxis rendszeres fo-
gyasztó-e, netán kereskedik is a szerekkel, illetve kitől vásárolta,
szerezte be a nála talált kábítószert.

Amennyiben nevezett még nem került összeütközésbe a tör-
vénnyel és fogyasztóként vonható felelősségre, úgy drogrehabili-
tációs kurzus elvégzésére kötelezhetik, ha súlyosabb cselek-
ményben vagy cselekményekben is bűnösnek találják, az már le-
töltendő szabadságvesztéssel járó következményeket von maga-
után. k.z.t,

Új közterületi elnevezések a fővárosban 
I. Jeruzsálem
park

Minden bizon-
nyal sok turista
jön az Újhazából,
megnézni hol ne-
veztek el parkot
fővárosukról az
Óhazában. Az
külön történet,
hogy nem min-
den ország is-
meri el Jeruzsá-
lemet főváros-
nak. A park a Lánchíd utca melletti területen található.

IX. Zwack Péter
tér
A Vaskapu utca
és a Dandár ut-
ca sarkán lévő,
eddig névtelen
közterület új el-
nevezése. 

A nõgyógyászom követni kezdett az instagramon.
Nem igazán értem, hogy mit akarhat még látni…

ujtaxi.qxd  6/12/19 07:32  Page 16

Az üzemanyagárak annyira változóak egy
államon, egy térségen belül is, úgyhogy
arról nem készítettünk összeállítást, de az
autópályadíjakról, az utak fajlagos költsé-
géről igen. Érdemes térképen is végig-
nézni a megtervezett útvonalat, mert van-
nak olyan országok, ahol szinte egymás
mellett haladnak a fizetős és az ingyenes
szakaszok. Indulás előtt mindenki ellen-
őrizze saját és gépjárműve okmányait.
Célszerű a biztosítótól beszerezni az úgy-
nevezett zöldkártyát. Unió ide vagy oda,
de a vámszabályokat is érdemes átnézni,
még mielőtt valamely tagállam hivatalos
személye nem talál rést a pajzson. Egyre
nagyobb divat a családi nyaralásra elvinni
a kis kedvencünket, ám igen szigorú állat-
egészségügyi előírások vonatkoznak a ke-
vésbé egzotikus állatokra is. Mindenki úgy
induljon útnak, hogy csak a kikapcsoló-
dásra és pihenésre legyen gondja, ne pe-
dig a hatósági eljárásokra!

Ausztria
Kiváló autópályák, jó kiszolgáló infrastruk-
túrával, de viszonylag kevés a pihenőhely
és a benzinkút, bár parkoló sok van, és
azok tágasak.
Autópálya-hálózat hossza: 1743 km
1 km-re jutó költség: 0,051 euró (16,3 Ft)
Matricás + elektronikus díjrendszer
10 napos: 9,20 euró (2934 Ft)
2 havi: 26,80 euró (8547 Ft)
Éves: 89,20 euró (28 446 Ft)

Bulgária
Az autópályák minősége változó: sok a ki-
fejezetten jó minőségű szakasz, de po-
csék, kátyús, tengely- és kerékgyilkos ré-
szek is jócskán akadnak. A rendőrökre fi-
gyeljünk, több van belőlük, mint nálunk, és
a gyorshajtókat, valamint a ködlámpa indo-
kolatlan használóit szigorúan büntetik.
Autópálya-hálózat hossza: 734 km
1 km-re jutó költség: 0,132 BGN (21,55
Ft)
Matricás rendszer
hétvégi: 10 BGN (1631 Ft)
heti: 15 BGN (2446 Ft)
havi: 30 BGN (4892 Ft)
negyedéves: 54 BGN (8805 Ft)
éves: 97 BGN (15 816 Ft)

Bosznia-Hercegovina
Az A1-es az ország egyetlen autópályája,
Bosznia-Hercegovinát észak-déli irányban
szeli át, azonban mindezidáig csak egy kis
része készült el.
Autópálya-hálózat hossza: 370 km

Kapus rendszer
0,4-24,5 BAM (69- 4214 Ft)
20% kedvezményre jogosító elektronikus
autópálya-kártya váltható (ára 39 BAM),
amely lehetővé teszi az automatikus fize-
tést is, megállás nélkül.

Csehország
A hazai autópályáknál jobbak a csehor-
szágiak, de a német színvonalat messze
nem érik el. Viszont sűrűn találunk benzin-
kutakat, bár a parkolók lehetnének tága-
sabbak.
Autópálya-hálózat hossza: 1240 km
1 km-re jutó költség: 1,21 CZK (14,9 Ft)
Matricás rendszer
10 napos: 310 CZK (3822 Ft)
havi: 440 CZK (5425 Ft)
éves: 1500 CZK (18 495 Ft)

Franciaország
Nagyon jó minőségű autópályák, amelye-
ken gyorsan lehet haladni. A kapcsolódó
infrastruktúra is kitűnő, a parkolókban bő-
ven van hely.
Autópálya-hálózat hossza: 11 618 km
1 km-re jutó költség: 0,09 euró (28,7 Ft)

Kapus rendszer
Kb. 9 euró/100 km (2870 Ft) 

Horvátország
Új autópályákról van szó, így a minőségük
is nagyon jó. A fizetőkapuknál a nyári sze-
zonban lehetnek torlódások.
Autópálya-hálózat hossza: 1310 km
1 km-re jutó költség: 0,4 kuna (17,22 Ft)
Kapus rendszer,
kb. 40 kuna/100 km (1722 Ft)

Lengyelország
Autópálya-hálózat hossza: 1640 km
Mivel kapus rendszerről van szó, az 1
km-re jutó költség a megtett távolságtól
függ.

Németország
Nagyon jó minőségű utak, igen sűrű háló-
zat. Sok benzinkút, pihenőhely, ahol nem
csak tágas parkolókat, de gyakran étter-
meket, üzleteket is találunk.
Autópálya-hálózat hossza: 13 009 km
Személygépkocsiknak ingyenes.

Olaszország
Az autópályák állapota nem túl jó, sok az
úthiba, nagyjából a magyar állapotokhoz
hasonlóra számítsunk. A nagy kikötővá-
rosok környékén a biztonságra is jobban
ügyeljünk, ha például éjszakára megál-
lunk valahol.

Autópálya-hálózat hossza: 6943 km
1 km-re jutó költség: kb. 0,09 euró/ (28,7
Ft)
Kapus rendszer,
hozzávetőlegesen 9 euró/100 km (2870
Ft)

Románia
Az utak állapota meglepően jó, még ha
nem is érik el a nyugaton megszokott szín-
vonalat, a régió átlagát határozottan meg-
haladják. A kiszolgáló infrastruktúra is
megfelelő.
Autópálya-hálózat hossza: 763 km
1 km-re jutó költség: 0,037 euró (11,7 Ft)
Elektronikus útdíjrendszer
heti: 3 euró (957 Ft)
havi: 7 euró (2232 Ft)
3 havi: 13 euró (4146 Ft)
éves: 28 euró (8929 Ft)

Spanyolország
Az utak minősége kiváló, a közlekedést
sem felújítások, sem más akadályok nem
lassítják, nagyon jól lehet haladni. Pihenő-
helyből lehetne valamivel több.
Autópálya-hálózat hossza: 15 523 km
1 km-re jutó költség: kb. 0,09-0,1 euró
(28,70-31,9 Ft)
Kapus rendszer,
9-10 euró/100 km (2870-3189 Ft)

Svájc
A világ egyik legsűrűbb autópálya-hálóza-
ta, kiváló minőségű utakkal, amelyeken
nagyon jól lehet haladni. 
Autópálya-hálózat hossza: 1638 km
1 km-re jutó költség: 0,0244 CHF (6,68
Ft)
Matricás rendszer
Csak éves matrica van, az ára 40 CHF (11
230 Ft)
(+2 fizetős alagút)

Szerbia
Jó minőségű autópályák, és mivel a forga-
lom gyérebb, mint az EU-ban, jól lehet ha-
ladni. Benzinkutakkal, parkolókkal jól ellá-
tott.
Autópálya-hálózat hossza: 792 km
1 km-re jutó költség: 0,05-0,06 euró
(15,95-19,13 Ft)

Kapus rendszer, 
5-6 euró/100 km (1595-1913 Ft)

Szlovákia
A magyarnál nem sokkal jobb autópályák,
parkolásra alkalmas megállóból nincs túl
sok, a parkolók nem túl nagyok.
Autópálya-hálózat hossza: 482 km
1 km-re jutó költség: 0,104 euró (33,08
Ft)
Elektronikus díjrendszer
10 napos: 10 euró (3189 Ft)
havi: 14 euró (4465 Ft)
éves: 50 euró (15 945 Ft) 

17

Akiknek nem csupán a cél, de a költség is számít

Nyeregbe magyar!
Az időjárás meglepő fordulatokkal indította a nyarat, de ez egyetlen kirándul-
ni vágyót sem tarthat vissza, legyen célja vízpart vagy akár a hegyek. Jó néhá-
nyan hónapokkal korábban, mindent részletre menően megterveztek. Mi a leg-
fontosabb tudnivalókkal igyekszünk az autós nyaralóknak segítséget nyújtani.
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Szlovénia
Az utak minősége jó, de benzinkút, pihenő-
hely viszonylag ritkán fordul elő.
Autópálya-hálózat hossza: 783 km
1 km-re jutó költség:
3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3
méteres tengelytávval: 0,14 euró (44,8 Ft)
3,5 tonnánál nehezebb járművek, 1,3 méternél
szélesebb tengelytávval: 0,28 euró (89,6 Ft)

Matricás rendszer
3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3
méteres tengelytávval:
heti:15 euró (4783 Ft)
havi: 30 euró (9567 Ft)
éves: 110 euró (35 079 Ft)
3,5 tonnánál nehezebb járművek, 1,3 méter-
nél szélesebb tengelytávval:
heti: 30 euró (9567 Ft)

havi: 60 euró (19 134 Ft)
éves: 220 euró (70 158 Ft)

Ukrajna
Az európai úthálózathoz tartozó E-38-as,
E40-es és E-50-es utak átszelik az országot.
Ezeknek csak néhány rövid szakasza 2x2 sá-
vos gyorsforgalmi út vagy autópálya.
Nincs fizetős útszakasza.

A magyarországi határátkelõhelyek listája
MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Rajka Dunacsún M15 – D2 autópálya, E65, E75 *
Rajka Oroszvár 150-es főút * csak 3,5 t-ig
Vámosszabadi Medve 14-es főút,E575 *
Komárom Révkomárom 13-as főút * csak 20 t-ig
Esztergom Párkány Mária Valéria híd * csak 3,5 t-ig
Letkés Ipolyszalka közút * csak 3,5 t-ig
Parassapuszta Ipolyság 2-es főút E77 *
Balassagyarmat Tótgyarmat 222-es főút *
Pöstyénypuszta Petőpuszta közút * Katalin híd
Rárós Ráróspuszta közút * Madách híd
Ipolytarnóc Kalonda közút * csak 3,5 t-ig
Somoskőújfalu Sátorosbánya 21-es főút *
Cered Tajti közút * csak 3,5 t-ig
Bánréve Sajólénártfalva helyi közút * csak 3,5 t-ig
Aggtelek Domica közút * csak 3,5 t-ig
Tornanádaska Bódvavendégi közút * csak 3,5 t-ig
Büttös Buzita 2624-es jelű Kázsmárk-Büttös * csak 3,5 t-ig

összekötő út
Tornyosnémeti Migléc 3-as főút, E71 *
Kéked Abaújnádasd közút *
Hollóháza Eszkáros közút *
Sátoraljaújhely Újhely 37-es főút *
Pácin Nagykövesd közút * csak 3,5 t-ig
Zemplénagárd Nagytárkány közút * csak 3,5 t-ig
MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Hegyeshalom Miklóshalma M1 – A4 autópálya (E60) *
Hegyeshalom Miklóshalma 1-es főút *
Jánossomorja Mosontarcsa közút *
Fertőd Pomogy közút *
Fertőrákos Fertőmeggyes közút *
Sopron Kelénpatak 84-es főút * csak 20 t-ig
Kópháza Sopronkeresztúr 861-es főút *
Zsira Locsmánd közút *
Kőszeg Rőtfalva 87-es főút *
Bozsok Rohonc közút * a teherforgalom csak 2 t-ig
Bucsu Csajta 89-es főút *
Pornóapáti Németlövő közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Pornóapáti Beled közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Szentpéterfa Monyorókerék közút *
Szentpéterfa Nagysároslak közút *
Pinkamindszent Szentkút közút *
Alsószölnök Rábaszentmárton közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Albertkázmérpuszta Féltorony közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Felsőszölnök Magasfok közút *
Kétvölgy Kerkafő közút *
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Szlovénia
Az utak minősége jó, de benzinkút, pihenő-
hely viszonylag ritkán fordul elő.
Autópálya-hálózat hossza: 783 km
1 km-re jutó költség:
3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3
méteres tengelytávval: 0,14 euró (44,8 Ft)
3,5 tonnánál nehezebb járművek, 1,3 méternél
szélesebb tengelytávval: 0,28 euró (89,6 Ft)

Matricás rendszer
3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3
méteres tengelytávval:
heti:15 euró (4783 Ft)
havi: 30 euró (9567 Ft)
éves: 110 euró (35 079 Ft)
3,5 tonnánál nehezebb járművek, 1,3 méter-
nél szélesebb tengelytávval:
heti: 30 euró (9567 Ft)

havi: 60 euró (19 134 Ft)
éves: 220 euró (70 158 Ft)

Ukrajna
Az európai úthálózathoz tartozó E-38-as,
E40-es és E-50-es utak átszelik az országot.
Ezeknek csak néhány rövid szakasza 2x2 sá-
vos gyorsforgalmi út vagy autópálya.
Nincs fizetős útszakasza.

A magyarországi határátkelõhelyek listája
MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Rajka Dunacsún M15 – D2 autópálya, E65, E75 *
Rajka Oroszvár 150-es főút * csak 3,5 t-ig
Vámosszabadi Medve 14-es főút,E575 *
Komárom Révkomárom 13-as főút * csak 20 t-ig
Esztergom Párkány Mária Valéria híd * csak 3,5 t-ig
Letkés Ipolyszalka közút * csak 3,5 t-ig
Parassapuszta Ipolyság 2-es főút E77 *
Balassagyarmat Tótgyarmat 222-es főút *
Pöstyénypuszta Petőpuszta közút * Katalin híd
Rárós Ráróspuszta közút * Madách híd
Ipolytarnóc Kalonda közút * csak 3,5 t-ig
Somoskőújfalu Sátorosbánya 21-es főút *
Cered Tajti közút * csak 3,5 t-ig
Bánréve Sajólénártfalva helyi közút * csak 3,5 t-ig
Aggtelek Domica közút * csak 3,5 t-ig
Tornanádaska Bódvavendégi közút * csak 3,5 t-ig
Büttös Buzita 2624-es jelű Kázsmárk-Büttös * csak 3,5 t-ig

összekötő út
Tornyosnémeti Migléc 3-as főút, E71 *
Kéked Abaújnádasd közút *
Hollóháza Eszkáros közút *
Sátoraljaújhely Újhely 37-es főút *
Pácin Nagykövesd közút * csak 3,5 t-ig
Zemplénagárd Nagytárkány közút * csak 3,5 t-ig
MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Hegyeshalom Miklóshalma M1 – A4 autópálya (E60) *
Hegyeshalom Miklóshalma 1-es főút *
Jánossomorja Mosontarcsa közút *
Fertőd Pomogy közút *
Fertőrákos Fertőmeggyes közút *
Sopron Kelénpatak 84-es főút * csak 20 t-ig
Kópháza Sopronkeresztúr 861-es főút *
Zsira Locsmánd közút *
Kőszeg Rőtfalva 87-es főút *
Bozsok Rohonc közút * a teherforgalom csak 2 t-ig
Bucsu Csajta 89-es főút *
Pornóapáti Németlövő közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Pornóapáti Beled közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Szentpéterfa Monyorókerék közút *
Szentpéterfa Nagysároslak közút *
Pinkamindszent Szentkút közút *
Alsószölnök Rábaszentmárton közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
Albertkázmérpuszta Féltorony közút * a teherforgalom csak 3,5 t-ig
MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Felsőszölnök Magasfok közút *
Kétvölgy Kerkafő közút *
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Bajánsenye Őrihodos közút * csak 7,5 t-ig
Magyarszombatfa Pártosfalva közút * csak 7,5 t-ig
Nemesnép Kebeleszentmárton közút *
Rédics Hosszúfalu 86-os főút *
Rédics Göntérháza közút *
Tornyiszentmiklós Pince közút * csak 3,5 t-ig
Tornyiszentmiklós Pince M70 autóút – A5 autópálya, E653 *
Bödeháza Zsitkóc * csak 3,5 t-ig
MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Csengersima Pete 49-es főút *
Vállaj Csanálos közút *
Ömböly Szaniszló közút *
Nyírábrány Érmihályfalva 48-as főút * csak 3,5 t-ig

csak személygépjármű és 
Létavértes Székelyhíd közút 06-22 legfeljebb 7,5 össztömegű

tehergépkocsi
Ártánd Bors 42-es főút, (E60) *
Méhkerék Nagyszalonta közút * csak 3,5 t-ig
Gyula Gyulavarsánd 44-es főút *
Battonya Tornya közút * csak 3,5 t-ig
Nagylak Nagylak 43-as főút, (E68) *
Nagylak Nagylak M43-as autópálya– A1 autópálya *
Kiszombor Nagycsanád közút * csak 7,5 t-ig
Csanádpalota Nagylak M43-as autópálya– A1 autópálya *
MAGYARORSZÁG - HORVÁTORSZÁG
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Letenye Muracsány M7 autópálya – A4 autópálya, * autópálya határátkelőhely 

E65, E71 a Zrínyi Miklós híddal
Letenye Muracsány 7-es főút *
Berzence Góla közút *
Barcs Trézenföld 6-os főút *
Drávaszabolcs Alsómiholjác 58-as főút *
Beremend Petárd közút *
Udvar Főherceglak 56-os főút, E73 *
MAGYARORSZÁG - SZERBIA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Hercegszántó Béreg 51-es főút * csak személygépjármű

szerb, EU-s, svájci, EGT-s 
Bácsalmás Bajmok közút 07-19 közúti személyforgalom 

(kivéve autóbusz)
Tompa Alsókelebia 53-as főút *

szerb, EU-s, svájci, EGT-s 
Ásotthalom Királyhalom közút 07-19 közúti személyforgalom 

(kivéve autóbusz)
Bácsszentgyörgy Hadikfalva közút *
Röszke Horgos közút 07-19
Röszke Horgos M5-ös autópálya - A1-es autópálya *

szerb, EU-s, svájci, EGT-s 
Tiszasziget Gyála közút 07-19 közúti személyforgalom 

(kivéve autóbusz)
MAGYARORSZÁG - UKRAJNA
Határátkelő Szomszédos település Átkelő típusa Nyitva (0-24) Megjegyzés
Záhony Csap 4-es főút E573 (európai út) *
Lónya Kisharangláb közút 8-16 csak személygépjármű
Barabás Mezőkaszony közút 7-19 csak személygépjármű
Beregsurány Asztély közút * csak személygépjármű
Tiszabecs Tiszaújlak 491-es főút * csak személygépjármű

Forrás:police.hu
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Mindenki ismeri a legendássá vált monda-
tot Virág elvtárs szájából: „A nemzetközi
helyzet fokozódik!” Úgy látom, hogy Buda-
pesten pedig a turistahelyzet fokozódik!
Döbbenetes, hogy a taxisok többsége el-
fogadta, elfogadja, hogy egy kisebbség
lefoglalt/lefoglal pontokat a fővárosban
már három évtizede. „Idegenek” nem áll-
hatnak meg a Városligetben, a belváros ki-
emelt pontjain, a pályaudvaroknál, az Ok-
togonnál. Csak néhány példa a tucatnyi-
ból. Szerencsére, néhány hely, a Déli pá-
lyaudvar felső oldala, vagy az Örs vezér te-
re időközben „felszabadult”.

Egy társaságbeli taxis kapja a címeket a
cégétől, vannak leintések, nem törődik a
„foglalt helyekkel”. Én is elfogadtam az el-
fogadhatatlant, „birkóztam” eleget éveken
keresztül. Nyugodtan szolgáltatok. Mégis,
nemrégiben egy nap alatt kétszer is konf-
liktushelyzetbe kerületem. 

A VI. kerületi Király utca 8. címre kap-
tam előrendelést. Mindenki ismeri a hatal-
mas épületet, vagy féltucatnyi panzió,
apartman van benne. Nagyon sok ott a tu-
rista, így nagyon sok a taxirendelés is.
Nem véletlenül, néhány taxis „lefogta” a
környéket. Sajnos azt kell megállapítani,
tehetik. Jönnek a turisták bőrönddel, már
kiabálnak is ki a taxiból: „Airport? Tele-
fon?” Magyarul, azt játsszák el, hogy ők a

telefonrendelésre érkezett taxik. Ha sze-
rencséjük van, később érkezik a rendelt
taxi, mint ahogy ők elindulnának. Később
megérkezik a rendelt taxi, de neki már
nincs utasa. A diszpécser hívja az adott
panziót, apartmant, hol az utas? „Lement
már.” Mit tehet a taxis, elkullog. 

Én előrendelésre mentem, ráérős vol-
tam, a cím előtt nem lehet megállni, ezért
a közeli sarkon várakoztam. Nem volt ott
senki a „helyiek” közül, nyugodtan olvas-
gattam.  Néhány perc után megjelent egy
helyi terminátor és egyből odajött hoz-
zám: „Menj el innen, ez a mi helyünk!” Ud-
variasan válaszoltam, nem megyek, ren-
delésre várakozok. Nem érdekel, menj in-
nen, ez a mi helyünk – volt a válasz! Fel-
ment a pumpa, egyre erőteljesebb volt a
beszélgetés. Már úgy volt, kiszállok a ko-
csiból. Szerencsére nem fajult tettleges-
séggé a beszélgetés, mert megérkezett
az utasom. 

Néhány óra múlva megint „esemény”
volt. A Széchenyi fürdőbe vittem utasokat.
Két „helyi” taxi állt a fürdő előtt, megálltam
mögöttük, míg kiszállnak az utasaim. Már
indultam, amikor egy nagyobb társaság
jött ki a fürdőből. Elindultam, fordultam
vissza a centrum felé. Utasok ültek az ott
álló két kocsiba, mikor látom, lelkesen in-
tegetnek nekem a többiek: „Taxi! Taxi!”

Természetesen rögtön visszapördültem.
Komótosan beültek az utasok, amikor csi-
korogva fékez mögöttem két autó. Köztu-
dott, hogy egy csoport „fogja” a Városlige-
tet. Van, aki a Jégpályánál áll, van, aki a
Szépművészeti Múzeumnál, van, aki az Ál-
latkertnél, van, aki a Cirkusznál, van, aki a
Fürdőnél. Gondolom, valamilyen módon
kommunikálnak egymással, és riadóztat-
ják egymást, ha „kapás” van. Mint amikor
a Mamika szórja a kenyeret a sarkon és
odareppennek a galambok.  

Most ők is odarepültek hozzám, eszeve-
szetten dudálnak és kiabálnak: „Ne vidd el
az utasokat!” Aki megfogta a kilincsemet,
az már az én utasom – kivéve, ha telefo-
non rendelt már taxit – mondom magam-
ban. Indulnék is, amikor odarohan az
egyik „kolléga”, magából kikelve kiabál:
„Telefonon rendelték a taxit, ne vidd el
őket”! Megkérdeztem az utasokat, tényleg
rendeltek taxit? Miután nemleges volt a vá-
lasz, indulni akartam. A „kolléga” a taxi elé
állt, fizikailag akarta megakadályozni,
hogy elinduljak. Szép lassan mégis elin-
dultam, amikor félreállt a „harcos”. 

Egy nap alatt két kellemetlen kaland.
Sajnos készülni kell, hogy folytatódik. A tu-
ristahelyzet fokozódik, kérdés, ez így a ha-
tóságok szerint is rendben van?

Természetesen nem várok választ, az el-
múlt 30 év az optimizmusomat erősen
kikezdte…

Mészáros Szabolcs 
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A turistahelyzet fokozódik

Fővárosi „nullás” igazolás
Csak ügyfélkapun keresztül!

Bár előző számaikban már többször érintettük, itt ismét felhívjuk
a figyelmet, hogy a fővárosi adóigazolást már nem lehet szemé-
lyes megjelenéssel intézni. Senki ne menjen ezért az igazolá-
sért a Bárczy István utcába, mert nem fogja megkapni!

A fővárosi iparűzési adóról szóló nemleges igazolást ma már
kizárólag elektronikus úton, a személyes ügyfélkapun keresztül
lehet kérelmezni. A kérelem beadása előtt minden esetben el-
lenőrizzük az aktuális  folyószámlát, mert akár 10 forint hátralék

is megakadályozza az igazolás kiadását (illetve már a kérelem
elküldését is). 

A tartozásmentességről szóló igazolás az ügyfélkapus tárhely-
re érkezik. Ekkor több lehetőség is adódik:

Az igazolást kinyomtatjuk, úgy visszük a minősítésre
Amennyiben ismert a minősítő vizsgát végző ügyintéző neve

és email címe, közvetlenül neki is küldhetjük.
Minden egyéb esetben az idopontfoglalas@budapestkozut.hu

címre kell küldeni az igazolást
Az igazolás elkészülte eddigi tapasztalataink alapján 6-8 nap,

érdemes tehát időben elkezdeni az ügyintézést. Aki nem boldo-
gul vele, kérje könyvelője segítségét.

Alább a főváros tájékoztatója:

Tájékoztató a kötelező elektronikus ügyintézésről – Budapest  
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy minden vállalkozó (gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó) köteles adóhatósá-
gunkkal elektronikus úton kapcsolatot tartani és ügyeit elektronikus úton intézni. Főosztályunk felé az alábbi módokon lehet
ügyet indítani.
1. https://ssl.budapest.hu/web_hair/ felületen adóbevallás, bejelentés, változásbejelentés, elektronikus ügyintézési igény beje-
lentése, adótúlfizetés rendezése iránti kérelem,
2. https://epapir.gov.hu/ felületen adóigazolási kérelem, meghatalmazás bejelentése, bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatá-
lya alá, nem formalizált kérelem benyújtása.
3. A helyi iparűzési adóbevallás az állami adóhatóságon keresztül is benyújtható. Elektronikus szolgáltatásainkhoz történő hoz-
záférés (pl. adószámla megtekintése) módjáról kérjük olvassák el tájékoztatónkat. Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésé-
vel kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz 

hétfőn, szerdán   8-18 
kedden, csütörtökön   8-16.30 

pénteken   8-14 óra között 
Telefon: 411-7000 

ujtaxi.qxd  6/12/19 07:32  Page 20



Mindenki ismeri a legendássá vált monda-
tot Virág elvtárs szájából: „A nemzetközi
helyzet fokozódik!” Úgy látom, hogy Buda-
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már három évtizede. „Idegenek” nem áll-
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emelt pontjain, a pályaudvaroknál, az Ok-
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dultam, amikor félreállt a „harcos”. 
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(A májusi történet folytatása)

Kisfaludy Sándor sümegi illetőségű lakos, volt
nemesi testőr, nyugalmazott hadfi, Szegedy
Róza férje, költő, középiskolai tananyag (mód-
jával) épp hazafelé tart valahonnét. Ha borús a
kedve, akkor bizonyára Pestről jön. Ha meg jó
a kedve, akkor Badacsonyról. Útja közben né-
zi a tájat (ki tudja, hányadszor), látja Somló vá-
rát is, majd később a többi várregéjével együtt
ezt is megverseli.

Így szól a Somló egyik strófája: „Néz a ma-
gyar – ki Balaton / Szívemelő tájáról / Sümeg
felé – Somlónak jön, /  S a múlt idő koráról /
Emlékezik, jobbra balra / Ősink üres fészkeit
/ Látván s mintegy körülöttük / Sejtvén azok
lelkeit.”

Próbálnánk megfejteni az ő nagy lelkét is.
Sümegen született, ott élt az igencsak moz-

gékony ifjúi évek után, szép és odaadó felesé-
gével, Rózával, s mindketten itt is haltak meg,
először az asszony, majd hosszú évek után a
férj. És a férj itt írta nagy művét, a Himfit.

A terjedelmes mű több száz strófáját az idők
során (hosszú évek szorgos munkájaként) di-
ákriasztó „kötelező olvasmányra” silányították.
Kezdetben magam is így voltam a szegény só-
várgó Sándorral, pedig a mű korának igazi si-
kerkönyve volt, tülekedtek érte, mármint per-
sze azok, akik tudtak olvasni. Ennek a műnek
megjelenése miatt kapott hideglelést a sze-
gény Csokonai Vitéz Mihály, merthogy ő is pá-
lyázott a Lilla-versek megjelentetésére, úgy
vélvén, nála ez egzisztencia és megélhetés
kérdése, míg Sándornak nem az, mert gazdag
birtokos nemes, akár megjelenik a kötete,
akár nem, szépen megél a birtokaiból… Ami
igaz, mert Róza mellé még tekintélyes birtok-
részt is kapott Sándor hozományul. 

Ne tessenek hinni azoknak, akik azt mond-
ják, hogy Kisfaludy Sándor költészete ma már
olvashatatlan. Jó, nem hisszük... De ma mire
megyünk e terjedelmes művel? Szemezges-
sünk csak benne, mert az valóban nehezen el-
képzelhető, hogy a mai undok, izgága korban
leül valaki a terebélyes tölgyfa alá, oszt végig-
olvassa a Kisfaludy Összest. De érdemes fel-
ütni, innen-onnan olvasgatni belőle. Egy letűnt
korszak (sajnos) letűnt társadalmi rétegének,
a művelt birtokos nemesség kitűnő képviselő-
jének lelkivilágába kaphatunk betekintést.
Sándor, ez a délceg magyar kitárja a lelkét,
megmutatja, milyen indulat rejtőzik benne, mi-
re vágyik még azon kívül, hogy birtokolja a ki-
szemeltjét.

Talán ez volt akkori nagy sikerének titka,
mert az ember olyan, hogy mindig kíváncsi a
másik lelkére. Vonzó volt akkoriban ennek a
bősz és harcias katonának szelíd és férfiasan

bájos természetimádata, igazán nagyszerű
költői képei, éles, körülményeskedés és kör-
mönfontság nélküli bírálatai olyan jelenségek-
kel szemben, amelyeket nem szível (utál, no).

Kiemelek hirtelenjében egy strófát, essünk
túl rajta, mert ma már az alábbi sorokon
nehányan fennakadnának: „Gyűlöllek én, asz-
szony-férfi, / Ki kiléptél rendedből: / S téged,
férfi-asszony, a ki / Kicsaptál lágy nemedből…
/ Határa van a két nemnek: / S nemcsak  nem
kecs az érdemnek, / Hanem hiba s csorba-
ság, / Ha ki ezen általhág.”

Hát istenem! Konzervatív felfogású volt, de
mindenben. Utált mindenféle devianciát, utálta
a „felforgatókat”, pokolba kívánta a „reformistá-
kat”, elítélte a nyelvújítókat (noha maga is az
volt), méregbe jött, ha ifjú költőkről, például Vö-
rösmartyról hallott és így tovább…, vagyis tisz-
tes, őszinte és becsületes reakcionárius volt.

Mit nem szívelt még az egyre inkább magá-
nyosságra vágyó lélek? Hát a nagyvárost, an-
nak peckes íróit, fölényesen bíráló kritikusait:
„Távol a világ zajától / S haszontalan füstjétől
/ A nagy város pompájától / S veszedelmes
szelétől, hol a negéd és hivalkodás / Minden
gond és tétemény…” Van hová visszavonulnia.
Kiegyensúlyozott természetű Rózája mellé, a
sümegi házába, kertjébe. Leül a tölgyfa alá, s
„Innen nézem a bátorságból”, hogy mások
„Miként csalják társaikat, / De többnyire ma-
gokat; / Miként víjják bajaikat / S mégis gyűj-
tik azokat. / Ki ki magát mint forgatja / Arra
merre fú a szél, / Mely kevés, ki megállhatja /
Az erős szív, ki nem fél.”

Ha előfordul is kedélytelenség (előfordult),
kora reggel meghitt környezetén végignézve,
valamivel jobb kedvre derül, látja amint a lu-
dak, récék a tó felé totyognak, fülemülét, sast
fürkész, majd észreveszi ám, hogy „A gömbö-
lyű, pofás Vicza, / Félig nyitva kebele, /
Fejdegéli már Vellást / Elterülve pendelye”. Ez
bizony a kedély visszaállításának igen jó mód-
szere. A férfiembernek ilyen látvány után
ugyan mi a fenének jutna eszébe a nyomorú-
ságos Pest, meg kötözködő „irodalmárai”.

Így éldegélnek Sándor és Róza kettecs-
ként, mert gyermekük, mindkettőjük bánatára,
nem született. A nyarakat rendszerint Bada-
csonyban töltik, Róza házában, erősen von-
zódnak ehhez a környékhez: „Badacsonynak
szüretjében / Öröm nékem mulatnom / S ízes,
édes gerezdjében / Kényre válogathatnom.”

A szíves vendéglátó Róza asszonyt minden-
ki kedveli, ám Sándor már inkább szeret magá-
ban olvasni, gondolkodni, írni. Még csak kez-
dő remete, de jól halad a magányosság vizs-
gáján. Ha házából fölemelné valami erő, és
légvonalban átrepítené a Balaton túlfelére, a
somogyi dombok közé, és leszállhatna Niklán,

parolázhatna a másik dunántúli remetével, a
nagyvárostól ugyancsak viszolygó Berzsenyi
Dániellel.

Derűs, kiegyensúlyozott életük csak akkor
rendül meg, amikor Rózát egyre gyakrabban
támadja a betegség. Ám amíg bírja, beteg-
ágyából is irányítja a háztartást, jaj, meglegyen
az ő ura számára minden szükséges. Fennma-
radt háztartási könyve, benne a precíz bejegy-
zések sora: melyik szolgálónak, cselédnek,
egyebeknek mikor mennyit fizetett. Sok továb-
bi szenvedéstől váltotta meg a halál 57 éves
korában. Sándor vigasztalhatatlan volt. Igazi
férj-bánat, a mély gyász mellett az őszinte ag-
godalom (megszeppent rádöbbenés is) szo-
rongatja: ki fog neki eztán szája íze szerinti
ételeket főzni?

Végképp elzárkózik mindentől. Most már va-
lódi remete, kedélybeteg, mogorva, emberke-
rülő. De sümegi otthonában kitartóan dolgo-
zik tudományos munkáin, levelet ír a korszak
politikai hírességeinek, például az ifjú Kos-
suthnak, óvja a „fiatalokat” a „hirtelenkedés-
től”, a „felforgató eszméktől”, véleménye sze-
rint csak a nemesi-történelmi osztály képes a
haza fenntartására.

Nem hallgat már rá senki. Műveit dicsérik,
személyét magasztalják, a történelem meg
megy a maga útján az ő „figyelmeztetése” da-
cára, a reformkorból becsúszunk a forradalom
és szabadságharcba, majd annak elbukásába,
de ő ezt már nem éri meg.

Még egy utolsót lobban a magányossá vált
nagy szív: másodszor is megházasodik, felesé-
gül veszi a nála 41 évvel fiatalabb rokon leányt,
Vajda Amáliát. Az új asszonykáról végképp
semmit nem tudunk, talán annyit elképzelhe-
tünk, hogy nemigen tudta betölteni a Róza
hagyta űrt. Annál is inkább, mert a törékeny fi-
atalkát hét évi együttlét után elragadta a halál. 

Róza és Sándor földi maradványai hosszú
ideig külön nyugodtak, majd egy napon a ke-
gyeletesség egymás mellé helyezte őket, fölé-
jük emelve a sümegi temetőben látható sírem-
léküket.

Korszerűtlen a Kisfaludy Sándor költésze-
te? Ugyan mi a korszerűtlen benne? A szép
magyar nyelvezete? Költői képei? „Avitt, „reak-
ciós” gondolatai? Az alábbi Kisfaludy-sorok-
nál korszerűbbet, időtállóbbat a mai agyonin-
gerelt világban el nem tudok képzelni:

„Kiki maga útján járjon,
S boldoguljon ott bízvást;
De mást attól el ne zárjon,
S ne kénytessen arra mást…”
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszer-
vezõk válaszolnak“ címû rovatunkat
az interneten olvashatják.
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Buda egyik legveszélyesebb ke-
reszteződése, hatalmas az autófor-
galom Budakeszi és Zugliget felé.
Nincs jelzőlámpás forgalomirányí-
tás, rendszeresek – szerencsére
„csak”- a koccanásos-balesetek. A
„főúton”, a Budakeszi úton négy
forgalmi sáv van. Legyünk őszin-
ték, sok járművezetőnek megha-
ladja a képességét, hogy a mel-
lékútról érkezve, a főúton egyszer-
re négy forgalmi sávot figyeljen,
és az egyszerre négy sávon hala-
dó járművek mozgását értékelje.

A Budakeszi úton egy sáv
megy felfelé, egy sáv balra ka-
nyarodik a Zugligeti út felé, egy
forgalmi sáv megy lefelé és mel-
lette a buszsáv szintén lefelé. A
másik baleseti forrás a balra ka-
nyarodásnál van. Ahogy a főváros
több pontján, itt is akkor van
probléma, ha a jármű balra kanya-
rodik és a belső sávban közleke-
dőktől nem látja a külső sáv, a
buszsáv forgalmát. Elkezdi a jár-
művezető a balra kanyarodást,
mert úgy ítéli meg, hogy biztonsá-
gosan el tud haladni a szemből, a
belső sávban jövő előtt. 
Baj itt is akkor van, ha közben a külső sáv-
ban nagy sebességgel érkezik jármű. Ho-
gyan előzhetjük meg a baleseteket ebben a
kereszteződésben? Egy profi járművezető-
nek, egy taxisnak nem okoz gondot a mel-
lékútról besorolni egy négysávos útra. A

Buda-
keszi útról balra kanyarodásnál pedig
figyeljünk arra, hogy a buszsávon lefe-
lé nem jön-e „ezerrel” jármű. Ha a
buszsávon jövünk lefelé, akkor figyel-
jünk arra, hogy nem fordulnak-e elénk
szabálytalanul.

Juhász Péter
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Átadták a felújított Asztalos Sándor utcát 
Minden bu-
dapesti taxis-
nak évente
egyszer köte-
lező elmenni
a józsefváro-
si Asztalos
Sándor utcá-
ba a Buda-
pest Közút te-
lephelyére, a
taxit leminősí-
teni. Éveken
keresztül dü-
h ö n g t ü n k ,
hogy milyen
katasztrofális
á l l a p o t b a n
van az utca, kátyú kátyú hátán, gödrök egymás mellett. 

Most végre felújították az utcát. A kép önmagáért beszél!
Nem számoltak azzal, hogy időnként esik az eső… Mint amikor
a közterület-fenntartó vállalat szóvivője közölte: „Felkészültünk a
télre, de megmondjuk őszintén, hóra nem számítottunk!”

Itt esőre nem számítottak… Mészáros Szabolcs

Az ideiglenes forgalmirend-kialakítók felelőssége 
Természetesen egyetlen járművezetőnek sincs joga felülbírálni egy jelzőtáblát. Az
utasításokat, a tilalmakat be kell tartani. Ugyanakkor ki kell emelni a jelzőtábla-ki-
helyezők felelősségét! Különösen vonatkozik ez az ideiglenes forgalmi rend kiala-
kításánál. Úgy kell eljárni, hogy minden percben, minden esetben a megfelelő jel-
zéskép látszódjon, vagy ne látszódjon.

Emlékszünk, hogy vagy két évtizeddel ezelőtt felújították Budapesten az I. kerü-
leti Fő utcát, ahol teljes aszfaltcsere történt. A munkálatok megkezdése előtt már
hetekkel kint vol-
tak a „harmincas”
táblák. Ez érthető
is volt, mert az út-
felület egyik felét
aszfaltozták, a
másik felén ha-
ladt az autóforga-
lom. Utána cse-
rélődött a hely-
szín, az egyik fe-
lén haladt a for-
galom, a másik
felét aszfal-
t o z t á k .
Csakhogy már
régen elkészült

Koszorú és mécsesek jelzik,
a repülőtéren volt (van) Bu-
dapest egyik legveszélye-
sebb kereszteződése

A buszsávon lefelé haladva vigyáz-
zunk az elénk kanyarodókra, mert
ők nem mindig látnak minket

Lefelé hosszú egyenes a szakasz a Bu-
dakeszi úton, gyakori a gyorshajtó

A Zugligeti útra kanyarodók nem min-
dig látják a buszsávon érkezőket

Megszokott kép a helyszínen,
a koccanás utáni pillanatok

Elméletileg tilos az egyenes továbbhaladás,
de a gyakorlatban senkit sem zavarnának

Parkolóhely a taxisok szá-
mára a minősítőhely köze-
lében. Jézus tudott a vizen
járni, a taxisoknak sem ma-
rad más megoldás...
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az útvonal, de még hetekig kint voltak a „harmincas” táblák, mindad-
dig, amíg a hivatalos műszaki átadás meg nem történt. 

A rend éber őrei természetesen megszállták a helyszínt, és
sebességmérő autóikkal sorozatosan büntették a „gyorshajtókat”!
Ugyanis még hetekkel később is csak mérsékelt sebességgel
lehetett volna haladni, hiába készült el az új úrburkolat!

Nem volt korrekt eljárás! 
Az lett volna korrekt, ha letakarják a jelzőtáblákat, amikor már nincs

rájuk szükség. Ilyen inkorrekt eljárással sajnos ma is találkozhatunk.
Nagyon nagy a felelőssége az ideiglenes forgalmi rend kialakítóinak!

Az egyik utcában javítják az útburkolatot, a járdát. A munkásokat szál-
lító járművek és a munkaeszközöket szállító járművek az úttesten
várakoznak, ezért az utcát teljes szélességében lezárták.

Azonban amikor véget értek a munkálatok, hazamentek a munká-
sok, elvonultak a járművek, az utca felszabadult. De az utasítást adó,
a behajtást megakadályozó jelzőtábla maradt!  Le kellett volna
takarni. Mi van akkor, ha egy rendőr odaáll és bünteti az utasítást adó
jelzőtábla utasításait be nem tartó járművezetőket? 

Nem lenne korrekt eljárás, de szabályszerű…  
Horváth András
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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
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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

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi má-
jus 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési idősza-
kában alkalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval ösz-
szevonható.
A fentebb említett 60/1992 rendelet melléklete
évek óta nem frissül, mára már teljesen elavult-
nak tekinthető. Javasoljuk ez esetben az alapnor-
ma helyett – egyszerűsített elszámolásként –
alapnorma-átalány használatát. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

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

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

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

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

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

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta te-
gye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási
norma szerinti üzemanyagköltség-elszá-
molással kapcsolatosan alkalmazható
üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelem-
adó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közlemény-
ben szereplő árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról számlát be-
szerezni.

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-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 Fontos 
határidõkhatáridõk

Július 12.

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• Kata-befizetés 

• Második negyedévi személyi jövedele-
madó-elõleg befizetés 

• Nyugdíj melletti vállalkozók második
negyedévi adóelõleg- és járulékfizetése
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3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta te-
gye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási
norma szerinti üzemanyagköltség-elszá-
molással kapcsolatosan alkalmazható
üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelem-
adó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közlemény-
ben szereplő árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról számlát be-
szerezni.

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

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

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-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 Fontos 
határidõkhatáridõk

Július 12.

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• Kata-befizetés 

• Második negyedévi személyi jövedele-
madó-elõleg befizetés 

• Nyugdíj melletti vállalkozók második
negyedévi adóelõleg- és járulékfizetése
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 32 687 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7500 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
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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Fõpolgármesteri 
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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
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Emberölés kísérlete miatt 9 év és 6 év
fegyházra ítélte első fokon a bíróság azt
két férfit, akik Csehországban taxisra tá-
madtak – derül ki a Fővárosi Főügyész-
ség közleményéből.
Mint arról magazinunkban is beszámoltunk: a
20 és a 24 éves férfi 2017. augusztus 23-án
Csehországba utaztak munkát keresni, azon-
ban pár nap múlva úgy döntöttek, hogy haza-
térnek. A két férfi – miután a pénzük elfogyott
– vonattal, jegy nélkül Magyarország felé tar-
tott, amikor Pardrubice állomáson a kalauz le-
szállította őket.

A két férfi elhatározta, a közelben várakozó
taxisofőrök egyikével egy elhagyatott helyre

vitetik magukat, és kirabolják. A két férfi egy,
a pályaudvar közelében található kerékpárról
eltávolította az acél fékhuzalt, hogy majd azzal
fojtsák meg kiszemelt áldozatukat. A taxiso-
főrrel az éjszakai órákban egy elhagyatott
ipartelep közelébe vitették magukat, majd a
hátsó ülésen tartózkodó fiatalabb férfi a hu-
zallal fojtogatni kezdte a sértettet, aki még ép-
pen a huzal alá tudott nyúlni az ujjaival. Köz-
ben a jobb első ülésen ülő társa a védekező
sofőrt megütötte. A vezető végül ki tudta ma-
gát szabadítani, azonban a támadók kirángat-
ták a kocsiból és tovább ütötték. A két vádlott
kitépte a taxi navigációs készülékét, azonban
a kocsiból végül csak három doboz cigarettát

tulajdonítottak el, majd Magyarországra utaz-
tak.

A cseh hatóságok büntetőeljárást indítot-
tak, amelyet a magyar hatóságok átvettek. A
sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azon-
ban – a bíróság szerint –, ha nem teszi ujjait a
huzal és a nyaka közé, meghalhatott volna.
A Fővárosi Főügyészség a terheltek ellen
társtettesként, nyereségvágyból elkövetett em-
berölés kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a
Fővárosi Törvényszékre. A bíróság első fokú
ítéletében bűnösnek mondta ki a vádlottakat.

Ezért a bíróság a fiatalabb férfit 9 év, társát
6 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint őket 9,
illetve 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásá-
tól.

Az ítélet nem jogerős. A vádlottak jelenleg
letartóztatásban vannak – olvasható az
ügyészségi közleményben. Kzt
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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

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!

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 15%-a. Az adó ennek 15%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-
gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köte-
les fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, ami-

kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 
KATA adózók nem fizetnek jövedelemadó-előleget!

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még
végig a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelem-
számítást alkalmazhatják. Tételes adózóknál a személyi jövede-

lem-kivét mellett más elemeket is figyelembe kell venni az adó-
előleg számítás során, javasoljuk ezért szakképzett könyvelő
igénybevételét.

Fizetési határidő a tárgynegyedévet követő hó 12., 
A második negyedév tekintetében 2019. július 12. 

Három doboz cigiért összesen 15 év

Fegyházbüntetés a támadókra
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Tisztelt Kollégák!
Ráérős nyáridőn elszórakoztattam maga-
mat, s megleptem társaságomat némi birka-
étellel. A recept maga nem túl nehéz, in-
kább csak munkás kissé.

Elnevezni úgy tudnám, hogy: 
pácolt-sült birkacomb pirított édes-

köménnyel, medvehagymás gomba-
mártással.

Úgy kezdtem, hogy egy szép darab birka-
combot sóztam, borsoztam, kenegettem
fokhagymával, rozmaringgal, bazsalikom-
mal, meglocsoltam szőlőmagolajjal, majd
így tartottam e pácban két napig.

Midőn eljövén a sütésnek ideje, magas
hőfokon minden oldalról át-

sütöttem, kérgesítettem, majd felöntöttem
vörös borral, kapott némi gyömbért, s így
pároltam puhára a combot.

Emellett egy szép darab édes köményt kis-
sé megtisztogattam, majd néhány percig lo-
bogó sós vízben blansíroztam. Ezután felné-
gyeltem, s némi olívaolajon kezdtem átpiríta-
ni, miközben adtam hozzá sót, fehér borsot,
szerecsendiót, s locsoltam még citromlével.
Saját levére pároltam, és ez is kész.

Már csak egy gombamártás hiányzott,
ami pedig készült háromféle gombából,
úgymint: vargánya, róka és csiperke. Itt a fű-
szerezés, só, fehér bors, majoránna, vala-
mint a kertből frissen szedett medvehagy-

ma. Ezt így együtt átpirítottam, behabartam
tejföllel, és készen is vala az étek, lehet tá-
lalni. Az ízek nagyon összeálltak, s igényelt
öblítésre némi testes vörös borokat. Javas-
lom kipróbálásra.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City22

Így tálaltam

Birkasült

Készül a gombaszósz

A pirított édeskömény
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1. Mindig osztott pályás az
ilyen táblával jelzett út?
a) Igen. 
b) Nem.

2. Szabályosan várakozik a kék színű
személygépkocsi?

a) Igen.
b) Nem.

3. Hogyan kell megközelí-
teni a táblával jelzett he-
lyet?
a) Egyenletesen gyorsuló
ütemben. 
b) Az úton megengedett legnagyobb sebes-
séggel.
c) Mérsékelt sebességgel.

4. Szabad-e a taxival éjszaka tompított
fényszórók nélkül, csak helyzetjelző lám-
pákkal vagy nappali menetjelző fénnyel
közlekedni?
a) Csak olyan helyen ahol az utat a közvilágítás
kellően megvilágítja.
b) Csak lakott területen lévő csillapított közle-
kedésű övezetben.
c) Nem.

5. Behajthat-e taxijával a
táblával megjelölt útra?
a) Igen. 
b) Csak célforgalom esetén. 
c) Nem.

6. Áthaladhat-e taxijával megállás nélkül
a képen látható vasúti átjárón?

a) Igen.
b) Legfeljebb 5 km/h átlagsebességgel, ha
meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti
jármű egyik irányból sem közeledik. 
c) Nem. 

7. Köteles-e irányjelzést ad-
ni, ha a tábla felől érkezve
útját a főútvonalon egye-
nes irányba kívánja folytat-
ni?
a) Igen, jobbra kell irányjelzést
adnia. 
b) Igen, balra kell irányjelzést
adnia.
c) Nem.

8. Milyen következménnyel járhat, ha a
taxizás közben testileg és szellemileg el-
fárad?
a) Legfeljebb elálmosodik, szeme le-lecsukó-
dik.
b) Csökken az önuralma, előtérbe kerülnek az
érzelmei és az ösztönei.
c) Az észlelési teljesítménye csökken, a mérle-
gelési, döntési folyamata időben elnyúlik, elbi-
zonytalanodik.

9. Köteles-e a forgalomban részt vevő ta-
xijában fényvisszaverő mellényt készen-
létben tartani?
a) Igen, legalább az együtt utazók számával
megegyező darabot.
b) Csak akkor, ha az éjszakai órákban lakott te-
rületen kívül közlekedik.
c) Nem, de célszerű.

10. Kikerülheti-e az Ön előtt feltorlódott
járműsort, ha a menetirány szerinti jobb
oldalra való visszatérés helyét még nem
látja?

a) Igen.
b) Nem. 

11. Jelenthet-e veszélyt a forgalomban
részt vevő taxira, ha esőzés következté-
ben az úttest felületén összefüggő vízré-
teg alakul ki?

a) Igen, mert az ún. határsebesség elérésekor,
mert a víz megszünteteti a kerék és a talaj kap-
csolatát. 
b) Csak akkor, ha kopottak a gumiabroncsok
mintázatai. 
c) Nem.

12. Kiléphet-e az úttestre a gyalogos a
szabad kilátást gátló akadály mögül?
a) Igen, bárhol és bármikor.
b) Legfeljebb olyan helyen ahol a járművekkel
szemben elsőbbsége van.
c) Nem.

13. Mit jelez a táblakombináció?
a) Azt, hogy a fő-
útvonal az útke-
reszteződésben
jobbra kanyaro-
dik. 
b) Azt, hogy az
alárendelt út me-
lyik irányból tor-
kollik az elsőbb-
séggel rendelke-
ző útba. 
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a párhuzamos közlekedésre? 

a) Igen.
b) Nem.
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Azt talán nem is érde-
mes hosszabban ma-
gyarázni, a használt
autó vásárlása nem
kockázatmentes. Mert
aki szabadul autójától,
az a lehető legmaga-
sabb árat szeretné ki-
harcolni, akár a jármű
sérüléseinek, tényle-
ges állapotának elhall-
gatásával, esetleg
megmásításával. Aki
pedig vásárol, szeretne
a pénzéért megfelelő
állapot-információkat,
és bizonyos garanciá-
kat kapni. Ez pedig az
esetek egy részében
nem teljesül. 

Természetesen halla-
ni, hogy Nyugaton ren-
geteg olyan gyönyörű autó vár magyar gazdá-
ra, melyet az orvosfeleség használt második
autóként, amit garázsban tartottak és mind-
össze néhány tizezer kilométer van benne. De
tényleg! Autónepperek százai élnek meg ab-
ból, hogy bizonytalan előéletű, manipulált kilo-

méteradatokkal hoznak be
lepusztult autókat, melyeket
kicsit „feljavítva” rásóznak
valakire, aki elhiszi a jól elő-
adott mesét az autóról. Az-
tán – az esetek egy részé-
ben – kiderül, hogy a kilo-
méteradatok manipuláltak,
vagy az autót már akár to-
tálkárossá nyilvánították,
esetleg ikresítették. Az
sem kizárt, hogy valahol
lopták és körözik. Vagy
egyszerűen széthajtották.
Ekkor persze az is kiderül,

hogy az „üzle-

tet” visszacsinálni nem lehet, aki ezt az utat vá-
lasztotta, így járt.

Aki csökkenteni szeretné a saját kockázatát,
az próbál tényleg megbízható használtautó-be-
szerzési lehetőséget keresni. E felismerés hoz-
ta létre, osztrák ötlet alapján, még 1998-ban a
Weltauto-t, melyet a magyar piacra 2001-ben
vezettek be. 

2012-ben a Volkswagen-csoport vette át a jól
működő hálózatot, amit azóta Das WeltAuto-
ként működtet, Magyarországon is. 

A Das WeltAuto jelenleg 30 hazai partnerrel
üzemel, országos hálózatot alkotva. A 2019-es
évre 7800 eladott járművet terveznek, ami a
több mint 170-190 ezer külföldről behozott au-
tóhoz viszonyítva nem túl magas szám, ám a ke-
reslet folyamatosan növekszik a megbízható
használt gépkocsik iránt. Ugyanis a műszaki,
mobilitás- és cseregarancia, továbbá a részle-
tes állapotvizsgálat, az autóbeszámítás, a finan-
szírozás és a biztosítás sokakat térít ebbe az

irányba a bizonytalan eredetű és ál-
lapotú használt autók felől.

Májusban a 125 ezredik, ünne-
pélyes keretek között átadott autó
egy SEAT Leon Reference, 150 ló-
erős 1.2 TSI motorral szerelt válto-
zat volt, melyet 2017. 07. hóban he-
lyeztek forgalomba, és amelyben
most 38 734 kilométert mutatott a
számláló. 

Ám ezt a Das WeltAutónál garan-
tálják is.

SEAT Leon Reference 38 734 kilométerrel

Frank György márkaigazga-
tó az ünnepélyes átadáson

Használt autó biztos kézből

Átadták a 125 ezredik autót
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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1. Mindig osztott pályás az
ilyen táblával jelzett út?
a) Igen. 
b) Nem.

2. Szabályosan várakozik a kék színű
személygépkocsi?

a) Igen.
b) Nem.

3. Hogyan kell megközelí-
teni a táblával jelzett he-
lyet?
a) Egyenletesen gyorsuló
ütemben. 
b) Az úton megengedett legnagyobb sebes-
séggel.
c) Mérsékelt sebességgel.

4. Szabad-e a taxival éjszaka tompított
fényszórók nélkül, csak helyzetjelző lám-
pákkal vagy nappali menetjelző fénnyel
közlekedni?
a) Csak olyan helyen ahol az utat a közvilágítás
kellően megvilágítja.
b) Csak lakott területen lévő csillapított közle-
kedésű övezetben.
c) Nem.

5. Behajthat-e taxijával a
táblával megjelölt útra?
a) Igen. 
b) Csak célforgalom esetén. 
c) Nem.

6. Áthaladhat-e taxijával megállás nélkül
a képen látható vasúti átjárón?

a) Igen.
b) Legfeljebb 5 km/h átlagsebességgel, ha
meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti
jármű egyik irányból sem közeledik. 
c) Nem. 

7. Köteles-e irányjelzést ad-
ni, ha a tábla felől érkezve
útját a főútvonalon egye-
nes irányba kívánja folytat-
ni?
a) Igen, jobbra kell irányjelzést
adnia. 
b) Igen, balra kell irányjelzést
adnia.
c) Nem.

8. Milyen következménnyel járhat, ha a
taxizás közben testileg és szellemileg el-
fárad?
a) Legfeljebb elálmosodik, szeme le-lecsukó-
dik.
b) Csökken az önuralma, előtérbe kerülnek az
érzelmei és az ösztönei.
c) Az észlelési teljesítménye csökken, a mérle-
gelési, döntési folyamata időben elnyúlik, elbi-
zonytalanodik.

9. Köteles-e a forgalomban részt vevő ta-
xijában fényvisszaverő mellényt készen-
létben tartani?
a) Igen, legalább az együtt utazók számával
megegyező darabot.
b) Csak akkor, ha az éjszakai órákban lakott te-
rületen kívül közlekedik.
c) Nem, de célszerű.

10. Kikerülheti-e az Ön előtt feltorlódott
járműsort, ha a menetirány szerinti jobb
oldalra való visszatérés helyét még nem
látja?

a) Igen.
b) Nem. 

11. Jelenthet-e veszélyt a forgalomban
részt vevő taxira, ha esőzés következté-
ben az úttest felületén összefüggő vízré-
teg alakul ki?

a) Igen, mert az ún. határsebesség elérésekor,
mert a víz megszünteteti a kerék és a talaj kap-
csolatát. 
b) Csak akkor, ha kopottak a gumiabroncsok
mintázatai. 
c) Nem.

12. Kiléphet-e az úttestre a gyalogos a
szabad kilátást gátló akadály mögül?
a) Igen, bárhol és bármikor.
b) Legfeljebb olyan helyen ahol a járművekkel
szemben elsőbbsége van.
c) Nem.

13. Mit jelez a táblakombináció?
a) Azt, hogy a fő-
útvonal az útke-
reszteződésben
jobbra kanyaro-
dik. 
b) Azt, hogy az
alárendelt út me-
lyik irányból tor-
kollik az elsőbb-
séggel rendelke-
ző útba. 

14. Alkalmas-e a képen látható úttestrész
a párhuzamos közlekedésre? 

a) Igen.
b) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 39. oldalon találhatók.

Anyukám azt mondta: – Nem az a
bátor, aki sohase fél, hanem aki
hashajtóra altatót vesz be…
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A napfényes nyári vasár-
napot rengeteg kollégánk
használta ki arra, hogy
családjával együtt egy
élménydús napot töltsön
el a Főtaxi és a Budapest
Taxi hagyományos Taxis
Napján, amelyen idén re-
kordszámú, több mint ezer
vendég vett részt.

Akik eljöttek, nem csa-
lódtak, mert valóban na-
gyon sokszínű, változatos
programmal készültek a
szervezők. A gyerekeket
kézműves sátor, arcfestés,

ugrálóvár és egy feszített víztükrű
úszómedence várta, a felnőttek autószimu-
látorokon és Nissan Leaf tesztvezetésen

próbálhatták ki ügyessé-
güket. Valamennyi korosz-
tály remekül szórakozott a
trükkös bringákat és a
gigabike-ot tekerve, a ro-
deó bika nyergében, az
Ipad karikatúra készítés
közben, vagy éppen a
Navi ballozás közben. A
sport sem hiányzott a re-
pertoárból: volt hatalmas
szenvedélyeket kiváltó fo-
cibajnokság, lehetett ját-
szani a tequeball asztal-
nál, és ki lehetett próbál-
ni a kalandpark kötélpá-
lyáit is.

Az évről évre megren-
dezett focibajnokság ke-

34

Főtaxi és Budapest Taxi 
közös családi nap

Hatalmas
siker volt
Fergeteges hangulatban, több mint
1000 vendég részvételével zajlott le
június 2-án a Főtaxi és a Budapest
Taxi közös családi napja az óbudai

Hajógyári szigeten.
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retében idén útjára indítottuk a Dudás
Zoltán Vándorkupát, amely a taxis társadalom e felejthetetlen alakjának
emlékét őrzi, akinek jövőbe mutató kezdeményezései a mai napig ve-
lünk vannak, és meghatározzák az egész taxis társadalom életét.

Arról, hogy senki se maradjon éhes, a grillezett fogásokból, háziré-
tesből, valamint a kézműves fagyiból álló menü gondoskodott, a nagy
meleg elviselését pedig az árnyékos fák mellett a hűsítő italok is segí-
tették.

Nagy sikert aratott a tombola is, ahol olyan értékes nyeremények ta-
láltak gazdára, mint két darab Samsung Galaxy S10-es mobiltelefon,
egyhavi tagdíjmentesség, autófóliázás vagy egy kétszemélyes well-
ness hétvége. 

Ezúton is köszön-
jük mindenkinek, aki
eljött a rendezvényre,
és reméljük, hogy az
itt látható fotók még

többeknek csinálnak
kedvet ahhoz, hogy a
Főtaxi és a Budapest
Taxi népes családjá-
nak tagjaként jövőre
együtt ünnepeljenek
velünk!
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Mint köztudott, korábban minden autó-
szerelő műhelyben le lehetett vizsgáztat-
ni a taxit, ahol volt erre engedély. Később
már csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság
telephelyein nyílt erre lehetőség. Most
újabb szigorítás jött, budapesti taxikat
csak Budapesten lehet műszaki vizsgára
vinni.

A közismert munkaerőhiány, a rengeteg
külföldről behozott használtautó, és a nyári
szabadságolások miatt a telephelyek túlter-
heltek. A vizsgára jelentkezők három-négy
hét múlva kapnak időpontot. Sok esetben
a taxik műszaki vizsga határideje időköz-
ben lejár. Ilyenkor kiállítanak egy nyomtat-

ványt, miszerint a taxis megjelent a műsza-
ki vizsgáztató telephelyen, de a műszaki
vizsgát nem tudták végrehajtani, a járműve-
zető időpontot kapott a műszaki vizsgára.

Ilyenkor ez a nyomtatvány „meghosszab-
bítja” a műszaki vizsga érvényességét a
következő műszaki vizsga időpontjáig. A
taxik műszaki vizsgáján kiállításra kerül egy
IGAZOLÓLAP, mely biztosítja, hogy az
adott járművel taxizni lehessen. Azonban
ennek az IGAZOLÓLAP-nak is van érvé-
nyességi ideje. Izgalmas kérdés, hogy, a
műszaki vizsga érvényességét meghosz-
szabbító nyomtatvány meghosszabbítja-e
az IGAZOLÓLAP érvényességét is?  Ma-

gyarul, szabad-e taxizni az adott járművel,
ha lejárt az eredeti műszaki vizsga határ-
ideje, vagy az a vizsgáig „csak” civil autó-
ként használható?

A közúton kint lévő ellenőrök embersé-
gesek, és nem nézik az igazolólap érvé-
nyességét, ha már a műszaki vizsga érvé-
nyessége lejárt, de a taxis bejelentkezett a
műszaki vizsgára, és erről igazolást is ka-
pott. Mindenestre megkeressük az illeté-
kes Innovációs és Technológiai Minisztéri-
umot a hivatalos állásponttal kapcsolatban.

Addig is, ne szerezzünk magunknak kel-
lemetlen perceket, időben jelentkezzünk a
műszaki vizsgára. Juhász Péter

Figyeljünk a műszaki vizsga érvényességének idejére!
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műszaki vizsgára, és erről igazolást is ka-
pott. Mindenestre megkeressük az illeté-
kes Innovációs és Technológiai Minisztéri-
umot a hivatalos állásponttal kapcsolatban.

Addig is, ne szerezzünk magunknak kel-
lemetlen perceket, időben jelentkezzünk a
műszaki vizsgára. Juhász Péter

Figyeljünk a műszaki vizsga érvényességének idejére!
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Az öreg paraszt kinn szánt a falu határában. Oda-
megy hozzá a szomszédja:

– Hé, szomszéd, a felesége megszökött a kovács-
csal!

Az öreg nem szól semmit, csak szánt tovább.
– Hallotta, mit mondtam? Nem megy utánuk?
Mire az öreg a válla fölött odaszól:
– Elõbb a munka, aztán a szórakozás!
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Portugáliai, és egy kis spanyolországi útinapló 3. rész

A mindennapi
életről

Nézzünk néhány képet a mindennapi életről. Juhász Péter

A kisbuszokban és a turistabuszok-
ban is ott a kis tálca, a borravalónak

A porugál rend-
számtábla is
igazolja, 2019.
03. hónapban,
az Atlanti-óceán
partjainál let-
tem nyugdíjas

A villamos Liszabon egyik jelképe

Az élelmiszerboltban a
báránycombot előtted
szeletelik, és teszik kis
műanyag tálcákra

Egy spanyol ut-
cai táncosnő pro-
dukciója, némi
segítséggel

Az étteremben a sertéscombból azt a részt szelik le,
amelyiket kéred, és a szakács azt készíti el neked
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Cipőtisztító, vendégre várva

Ahogy Dél-Európában máshol is,
utcára nyílik a lakásajtó

Elméletben nyitott a portu-
gál–spanyol határ, de a gya-
korlatban bármelyik gyanús
autót megállítják

Lisszaboni utcarészlet

Mozgólépcső és moz-
gójárda elegye egy
metró-aluljáróban

Fizikai akadályok az élelmi-
szerbolt előtt, hogy ne ronthas-
sunk ajtóstól a házba

Illemrend az illemhelyen. Van ami helyes, és van,
ami nem...

Lovas rendőrök egy
spanyol városban
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1. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése;
„Autóút.”  Az autóút lehet osztott pályás vagy
irányonként záróvonallal elválasztott egy-egy
vagy több forgalmi sávos út.
2. Helyes a „B” válasz. Ez a várakozás
szabálytalan, mert az autó mögött nincs meg
az úttest széleinek metszéspontjától számí-
tott 5 méter távolság. 
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése;
„Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok”. A
kanyaroknál ügyelnie kell arra, hogy marad-
jon tartalék a tapadóerőből a fékezésre és a
kormánykorrekcióra. Ezért a kanyarokat mér-
sékelt sebességgel kell megközelíteni.
4. Helyes a „C” válasz. A forgalomban
részt vevő taxit éjszaka helyzetjelző lámpák-
kal és tompított fényszóróval kell kivilágítani.
5. Helyes az „A” válasz. A tábla jelentése;
„Autóbusszal behajtani tilos”. Ez a jelzés a
taxi behajtását nem tiltja.
6. Helyes a „C” válasz. Biztosított vasúti
átjáróra járművel csak abban az esetben sza-
bad megállás nélkül ráhajtani, ha a félsorom-
póval kiegészített fénysorompó villogó fehér
fényjelzést ad.
7. Helyes a „C” válasz. Az alárendelt útról
az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal-
ra való egyenes irányú ráhajtás nem minősül
irányváltoztatásnak.
8. Helyes a „C” válasz. A központi ideg-
rendszer túlzott terhelését jelzi a figyelem, az
éberségi színvonal és az észlelési teljesít-
mény csökkenése, valamint a mérlegelési és
döntési folyamat időbeli elnyúlása, elbizony-
talanodása.

9. Helyes a „C” válasz. A fényvisszaverő
mellény nem kötelező tartozéka a gépkocsi-
nak.
10. Helyes a „B” válasz. A kikerülésnél –
értelemszerűen – ugyanazok a rendelkezé-
sek érvényesek, amiket az előzés feltételei-
nek is előírtak. A kikerült jármű(vek) elé való
visszatérés helyét már a manőver megkezdé-
se előtt látni – ismerni – kell. 
11. Helyes az „A” válasz. Vízzel borított
úton nagy sebességgel haladva – az ún. ha-
társebesség – elérésekor megszűnik a ke-
rék és a talaj közti kapcsolat, a kerekek „vízi-
sízni” kezdenek így a jármű irányíthatatlanná
válik.  
12. Helyes a „B” válasz. Ahol a gyalogos-
nak elsőbbsége van, ott leléphet az úttestre
akár a szabad kilátást gátló akadály közelé-
ben is, de csak akkor, ha előtte meggyőző-
dött ennek veszélytelenségéről. 
13. Helyes a „B” válasz. Az „Útkeresztező-
dés alárendelt úttal” tábla alatt ez a kiegészí-
tő tábla azt jelzi, hogy az alárendelt út melyik
irányból torkollik az elsőbbséggel rendelke-
ző útba. 
14. Helyes a „B” válasz. A terelő- és a zá-
róvonal mellett még két, az út vonalvezetésé-
vel párhuzamos vonalat ismer a KRESZ: az
úttest szélét jelző- és a kerékpársávot kijelö-
lő vonalat. A kerékpársávot, az autóbuszöb-
löt, az autóbusz forgalmi sávot, valamint a
gyorsító- és lassítósávot azonban a párhuza-
mos közlekedés szempontjából figyelmen kí-
vül kell hagyni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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A halállal csak az élet ér véget, a szeretet
nem

Feyér Ákos
1948–2019

Szomorú szívvel
tudatja a család,
és a Taxi4 közössé-
ge, hogy Feyér
Ákos 2019. május
15-én, hosszú be-
tegség után itt ha-
gyott bennünket. 
Felejthetetlen ha-
lottunk hamvasz-
tás utáni búcsúztatója 2019. június 22-én
11:00 órakor a Kós Károly téri templomban
lesz.

Drága emléke örökké a szívünkben él!
Nyugodjék békében!

A gyászoló család, és a Taxi4 közössége

Juhász Tibor
élt 50 évet

Fájdalommal tu-
datjuk, hogy szere-
tett kollégánk, Ju-
hász Tibor (6x6 –
967) életének 50.
évében hosszan
tartó betegség
után családja köré-
ben, 2019. május
19-én elhunyt. 
Tibi 1989 óta taxi-
zott. Pályafutását
a Budataxinál
kezdte, majd a Ta-
xi Plusnál folytatta, ezt követően haláláig a
6x6 Taxi csapatát erősítette.

Kollégái becsülték, segítőkész, közvetlen
embernek ismerték. A család mindig is első
volt számára. Életvidám természete miatt na-
gyon sok barátja volt.

Gyászolják: felesége, gyermekei, unokája,
testvére, családja, barátai és kollégái.

Nyugodj békében,
hiányozni fogsz, Tibike!

Európa legnyugatibb
pontja, balra Afrika, jobb-
ra Amerika, csak néhány
ezer kilométert kell úszni

A járdákat nem asz-
faltozzák, hanem kis-
kockákkal rakják ki

Templomi kripta, emberi csontokból
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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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