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Ha az új szabályozás átmegy a prágai par-
lamenten, akkor a taxiszolgáltatást nyújtó
sofőröknek nem kell világító szabadjelzőt,
taxitáblát szerelniük autójuk tetejére, elég
lesz egy matricával jelezniük, hogy taxi-
ként működnek. A törvénytervezet szerint
nem kell vizsgázniuk abból,
mennyire ismerik a cseh fő-
város utcáit. Dan Tok közle-
kedési miniszter azzal indo-
kolta ezt a változtatást, hogy
az autók fedélzeti GPS hely-
meghatározó rendszereinek
tömeges elterjedése mellett
semmi szükség arra, hogy a
sofőrök a fejükben hordják a
város térképét.

Tok beszámolt arról is, hogy az új rend
lehetővé teszi egy újabb elszámolási mód-
szer alkalmazását a meglévő kettő mellett.
Jelenleg vagy hagyományos módon, az
autókba épített taxaméter alapján számol
el a taxis az utassal, vagy a felek az utazás
megkezdése előtt megegyeznek a szállí-
tás díjában. Az új lehetőség, hogy mobilte-
lefonos alkalmazás alapján is meg lehet
majd kötni a megállapodásukat. Ennek az
a lényege, hogy az utazás megkezdése
előtt az alkalmazás tájékoztatja az utazni
szándékozó ügyfelet a szállítás díjáról.

További újítás, hogy ha kiderül, hogy túl-
árazták az utazást (például nem a lehető
legrövidebb utat jelölték meg) vagy más
módon sérelem éri az ügyfelet, akkor a ta-
xi vezetője és az alkalmazásszolgáltatást
nyújtó cég is felelősségre vonható lesz.

A hagyományos taxisok szakmai szerve-
zete ellenzi a piaci liberalizációt, mert úgy
látja, hogy az teljesen lerombolhatja a pro-
fesszionális taxiszolgáltatást, amit pótol-
hatatlannak tartanak. Martin Behounek, a

szervezet szóvivője azt mondta: a változta-
tás nyomán eláraszthatják a piacot az ol-
csón dolgozó kelet-európai vendégmun-
kások. Szerinte ez azért veszélyes, mert
az utasok olyan vezetők kezébe
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Szerkesztőségünk igyekszik a leg-
nagyobb gondossággal eljárni az
információk közlése során. A jelen
számunkban idézett jogszabályok
és tájékoztatók a lapzártakor,
2019.03.11-én hatályos állapotot
tükrözik. Nem zárható ki azonban,
hogy a lap megjelenéséig ezek
bármelyike kiegészítésre, módosí-
tásra vagy törlésre kerül. Nagyobb
változás esetén arról azonnal hírt
adunk weboldalunkon (taxisok-
vilaga.hu), illetve a Taxisok Világa
facebook profilján.
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kerülhetnek, akik nem ismerik Prágát,
nem beszélnek megfelelően csehül, a
közlekedési kultúrájuk más, mint a helyie-
ké, például nem tisztelik a közlekedési
lámpák jelzéseit és nem ismerik a helyi úr-
vezetők vezetési szokásait. Mindezzel ve-
szélybe sodorhatják a közlekedők életét.

Ondrej Michalcik, a közlekedési tárca
tömegközlekedési divíziójának szakértője
erre reagálva közölte: az új jogszabály-ter-

vezetet az uniós szabályok változása miatt
kellett kidolgozni, valamint azért, mert
rendkívül népszerűek az alkalmazásalapú
szolgáltatások. Az applikációval megálla-
pított díj egyértelműen, előre tájékoztatja
az utast arról, mennyibe kerül az utazása.

A minisztériumi szakember nevetséges-
nek tartja, hogy az utasoknak aggódniuk
kellene a vezetők miatt. Az ukránok nem
tehetik meg, hogy Csehországba utaznak,

és egyszerűen elkezdjenek autót vezetni –
fejtegette egy tévéinterjúban. Ehhez a he-
lyi lakosokéval megegyező feltételeknek
kell megfelelniük. Ugyanakkor az új tör-
vény lehetővé teszi, hogy az amatőr taxi-
sok és a mögöttük álló szolgáltatók, köz-
tük az Uber, a Taxify vagy a Liftago felelős-
ségre vonhatók legyenek, ha megsértik a
szabályokat – derül ki a hírügynökségi je-
lentésből. Cash 

4

VI. Podmaniczky tér

Átépítik a teret, első lépésként megszüntették a taxiállomást a
téren (Arany János utcánál) és megtiltották a Bajcsy-Zsilinszky
útról a behajtást a Bank utca felé. Figyeljük a folyamatos válto-
zásokat, mert elképzelhető, hogy minden héten új forgalmi
renddel találkozunk. 
XIII. Lehel út

Korábban a kifelé haladó oldalon a bal oldali sávot bevezették
középre és kialakítottak a bal oldalon egy új sávot a Róbert Ká-
roly körút előtt. Az új forgalmi rend egyértelmű és egyszerűbb.
A Lehel út két sávja megy egyenesen, illetve a jobb oldali sáv-
ból lehet jobbra fordulni, valamint mellettük megmaradt egy

jobbra kanyarodó sáv. Így két sávból lehet
egyenesen tovább haladni és két sávból
lehet jobbra fordulni. A balra kanyarodás
lehetőségét már korábban megszüntették.
XIV. Róna utca–yThököly út sarok

Az Erzsébet királyné útja felől érkezve a Róna utcában, a MOL
benzinkút után, a Thököly út előtt megtiltották a visszafordulást,
hogy biztosítsanak két forgalmi sávot az ellenkező irányból érke-
ző és visszaforduló járműveknek. Ezzel a közlekedésszervezők
tehermentesíteni akarják a Róna utca–Thököly út csomópontot,
ahol a Róna utcából a Szugló utca felől érkezve sokan akarnak
balra fordulni a Centrum felé. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

VI. Podmaniczky tér: Megtiltot-
ták a jobbra fordulást a Bajcsy-
Zsilinszky útról a Bank utca felé

XIII. Lehel út: Egyértelmű az új forgalmi rend

XIV. Róna utca: Tilos a visszafordulás

XIV. Róna utca: Jól láthatóak az új
jelzőtáblák és az útburkolati jelek

– Drágám, elfogyott a fogkrém!
– Mibõl gondolod?
– Azt írja az okos tévé, hogy „No Signal”…
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ŠKODA KAMIQ 
– az új városi SUV

A ŠKODA egy harmadik modellel egészíti ki európai SUV vá-
lasztékát. Bemutatkozott Genfben a ŠKODA KAMIQ. ŠKODA
KODIAQ és KAROQ modellekhez hasonlóan a KAMIQ neve is
az észak-kanadai és grönlandi inuitok nyelvéből származik: vala-
mi tökéletesen illeszkedőt jelent. A növekvő városi SUV szeg-
mensbe tartozó ŠKODA KAMIQ tökéletesen egyesíti egy sza-
badidőautó előnyeit –

mint a megemelt hasmagasság és üléspozíció
– egy városi kompakt autó agilitásával. Az új KAMIQ emocioná-
lis dizájnnal, korszerű asszisztens, infotainment rendszerekkel,
tágas helykínálattal és számos Simply Clever megoldással meg-
felel számos ügyfélkör igényeinek.

Az új ŠKODA KAMIQ 4241 mm hosszú és 1793 mm széles,
magassága 1531 mm. A tengelytáv 2651 mm. Ez a hátsó utasok
számára előnyös különösen, akik 73 mm-es helyet élvezhetnek a
térd magasságában. A csomagtér kapacitása 400 liter, ami a
hátsó ülések lehajtásakor 1395 literre nő. Opcionális kiegészítő-
ként az első utasoldali háttámla is ledönthető, így akár 2447 mm
hosszú elemek is könnyedén szállíthatók.

A ŠKODA KAMIQ minden motorja közvetlen befecskendezé-
ses és turbófeltöltővel rendelkezik. Fékenergia-visszanyeréssel
és Stop / Start technológiával rendelkeznek, és megfelelnek a
jelenleg legszigorúbb Euro 6d TEMP kibocsátási szabványnak.
A belépő szintű motor egy 1.0 TSI  70 kW (95 LE) teljesítmény-
nyel. Ez a háromhengeres 1.0 literes hengerűrtartalmú motor
maximálisan 175 Nm nyomatékot biztosít, és ötfokozatú manuá-
lis sebességváltóval rendelkezik.

A 85 kW (115 LE) teljesítményű 1.0 TSI 6 fokozatú sebesség-
váltóval rendelkezik, de opcionálisan 7 fokozatú automata DSG
váltóval is felszerelhető, és 200 Nm nyomatékot generál. A
csúcskategóriás motor a négyhengeres 1.5 TSI, amelynek telje-
sítménye 110 kW (150 LE) és a legnagyobb nyomaték 250 Nm.
Részterhelés esetén aktív henger lekapcsolás technológiájával
(ACT) két hengert automatikusan leállít, ezáltal üzemanyagot ta-
karít meg. Ez a motor a 6 sebességes váltó alternatívájaként 7
sebességes DSG-vel is kapható. Mindhárom benzinmotor ré-
szecskeszűrővel rendelkezik.

A 85 kW (115 LE) teljesítményű, négyhengeres 1.6 TDI dízel-
motor 250 Nm nyomatékot kínál; alapkivitelben AdBlue befecs-
kendezős SCR-katalizátorral és dízel részecskeszűrővel van fel-
szerelve. Ez a hatékony dízelmotor alapkivitelben 6 fokozatú kézi
sebességváltóval kapható; a 7-fokozatú DSG opcióként rendel-
hető.
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TTéli álom Őréli álom Őrmezőnmezőn
Napok óta megdermedt szélvédőkkel állnak a civil autók a taxi-
állomáson. Csak azért kettő, mert két férőhelyes a droszt…

Horváth  András

A drosztokon semmi sem változik, a civil autók
következmények nélkül ott parkolhatnak

Old boys focitorna, Dömsöd

Ered-
mények:

City Taxi-Dömsöd 3-0
City Taxi-Dunavarsány 0-0
City Taxi-Vasas Talens 0-0
City Taxi-MTK dream team 2-0
City Taxi-MTK 3-0
City Taxi-Csepel 2-0

A dömsödi Old boys focitornán remekül szerepelt City Ta-
xi csapata.

Veretlenül sikerült az első helyet megszerezni.
Gratulálunk az egész csapatnak.

A szervezők

A győztes City Taxi csapata
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I P A R I  T A G O Z A T

Taxis kerekasztal a BKIK-ban
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Február 20-án tartották meg a
BKIK székházban azt az egyez-
tetést, melyre még a tavalyi Ta-
xi Expo-n tettek javaslatot.  A
megbeszélésre a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara Ipa-
ri Tagozata, mint rendező,
meghívta a BKK és a Budapest
Közút képviselőit, továbbá a
fővárosi fuvarszervezőket és
az Országos Taxis Szövetsé-
get. A kitűzött célok között
sok minden szerepelt, de az
ellenőrzés, pontosabban en-
nek hiánya miatt kialakult
párbeszéd kitöltötte a rendel-
kezésre álló időkeretet. 

A taxis oldal felsorolta azokat a napi ta-
pasztalatokat, melyeket a szakma már be-
téve ismer, ám ezekhez a jogsértésekhez,
atrocitásokhoz hozzászokni nem tud. Szó-
ba kerültek többek között az engedély
nélkül fuvarozók, az illegális szolgáltatá-
sokat kínáló vállalkozások és a taxiállo-
másokat elfoglaló, maffiaszerűen működő
csoportok is. A fuvarszervezők felhívták a
főváros képviseletében megjelentek figyel-
mét arra, hogy a helyzet egyre romlik. El-
lenőrizhetetlenül szaporodnak a szabá-
lyozást kikerülő, a hatósági előírásokat
semmibe vevő, az ország hírét romboló
„szolgáltatók, szolgáltatások”. Ahogy azt
az egyik résztvevő megfogalmazta, az
utolsó órában vagyunk, hogy a helyzetet
megváltoztassuk.  Ha nem, abból előbb-

utóbb komoly probléma lesz.

A főváros képviseletében megjelentek hangsúlyozták, az
összehangolt, több hatóságot is megmozgató ellenőrzé-
sek zajlanak, azok eredményeiről a sajtó is beszámol.
Vannak kiemelt területek, melyeken visszatérően megje-
lennek és nagyon sok problémát feltárnak, ha kell,
szankcionálnak. Azonban sem a BKK, sem a Budapest
Közút nem hatóság. Olyan intézkedéseket nem lehet el-
várni tőlük, melyek hatósági jogkörhöz kötöttek. Így lehe-
tőségeik a jelenlegi jogszabályi környezetben végesek.  

A taxis oldal a helyzet megoldására javaslatot tett egy, a
miniszterelnök úrnak írt levélre, melyben az ő segítségét
kérik a több minisztériumot és hatóságot érintő szabályo-
zási kérdés megoldására. 

A következőkben olvasható az elküldött levél az azt kísé-
rő írással együtt. -kó-
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fővárosi fuvarszervezőket és
az Országos Taxis Szövetsé-
get. A kitűzött célok között
sok minden szerepelt, de az
ellenőrzés, pontosabban en-
nek hiánya miatt kialakult
párbeszéd kitöltötte a rendel-
kezésre álló időkeretet. 

A taxis oldal felsorolta azokat a napi ta-
pasztalatokat, melyeket a szakma már be-
téve ismer, ám ezekhez a jogsértésekhez,
atrocitásokhoz hozzászokni nem tud. Szó-
ba kerültek többek között az engedély
nélkül fuvarozók, az illegális szolgáltatá-
sokat kínáló vállalkozások és a taxiállo-
másokat elfoglaló, maffiaszerűen működő
csoportok is. A fuvarszervezők felhívták a
főváros képviseletében megjelentek figyel-
mét arra, hogy a helyzet egyre romlik. El-
lenőrizhetetlenül szaporodnak a szabá-
lyozást kikerülő, a hatósági előírásokat
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„szolgáltatók, szolgáltatások”. Ahogy azt
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utóbb komoly probléma lesz.

A főváros képviseletében megjelentek hangsúlyozták, az
összehangolt, több hatóságot is megmozgató ellenőrzé-
sek zajlanak, azok eredményeiről a sajtó is beszámol.
Vannak kiemelt területek, melyeken visszatérően megje-
lennek és nagyon sok problémát feltárnak, ha kell,
szankcionálnak. Azonban sem a BKK, sem a Budapest
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miniszterelnök úrnak írt levélre, melyben az ő segítségét
kérik a több minisztériumot és hatóságot érintő szabályo-
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A következőkben olvasható az elküldött levél az azt kísé-
rő írással együtt. -kó-
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Magyarország Kormánya
Orbán Viktor úr
Miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Legutóbb 2015-ben kértünk és kaptunk segítséget a Magyar
Kormánytól, amit ezúton is köszönünk.

Az elmúlt 4 évben egyre nagyobb intenzitással ismét erőre
kapott az ún. feketepiaci modell, a tevékenységi engedély nél-
kül végzett személyszállítási szolgáltatás nyújtása és végzése,
ami óriási károkat okoz a magyar vállalkozásoknak, a teljes
költségvetésnek, valamint az egyre dinamikusabban fejlődő

turizmusnak, rombolva ezzel az országról kialakult imázs képét.
Azért fordulunk csatolt levelünkben Önhöz és a Magyar

Kormányhoz, mert az ITM erőforrásaihoz mérten ugyan folya-

matosan ellátja saját hatáskörében ellenőrzési feladatait, de
lehetőségeik sajnos korlátozottak. 

Az eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve kijelenthe-
tő, hogy az ITM a társhatóságok (NAV, Rendőrség, Kormány-
hivatalok) folyamatos és célirányos együttműködése nélkül
az egyre növekvő illegális tevékenységet már nem képes sa-
ját erejéből visszaszorítani, ezért kérjük a Kormány közvetlen
segítségét az engedély nélkül végzett személyszállítás meg-
akadályozására.

Mivel a jelenlegi szabályozás több szakminisztériumot
(ITM, PM, BM) is érint, ezért javasoljuk és kérjük felülvizsgál-
ni az ellenőrzés rendszerét és teljes folyamatát.

További munkájához sok sikert és egészséget kívánunk.
Tisztelettel

Metál Zoltán, elnök
Országos Taxis Szövetség

Magyarország Kormánya
Orbán Viktor úr
Miniszterelnök részére

Tisztelt 
Miniszterelnök Úr!

A Személygépkocsis- Személyszállító
szakma még 2015-ben kért és kapott
Öntől, valamint a Magyar Kormánytól
gyors és hatékony segítséget az illegáli-
san tevékenykedő UBER és vállalkozói
ellen, de most rákényszerültünk, hogy
ismételten megkeressük Önt.

A korábban UBER-hez tartozó, illegá-
lis fuvarozó személyszállítók annak elle-
nére folytatják működésüket, hogy a
Kormány 2015-ben Európában példa-
értékű módon elsőként szigorította a díj
ellenében személygépkocsival végzett
szolgáltatás szabályozását, és létrehoz-
ta az ITM közvetlen irányítása alatt álló
ellenőrzési főosztályt, annak munkatár-
sai hatósági jogkörrel felruházva jelen-
leg is végzik a feladatukat.

A hatósági ellenőrzések száma, a ki-
szabott pénzbírságok mértéke, valamint
a ritkán alkalmazott helyszíni rendszám-
leszerelések végrehajtása, nem általá-
nos és napi gyakorlat, így ezen intézke-
dések hatására nem csökkent az enge-
délyek nélkül, illegálisan tevékenykedő
személyszállítók száma.

Amíg a Kormány korábbi intézkedése-
inek köszönhetően nagymértékben fe-
héredett a személyszállítási ágazat, kb.
20%-kal emelkedett az egyéni vállalko-
zók száma és egyre többen választják a
KATA adózási módot, addig sajnos to-
vábbra sem csökken azoknak a száma,
akik a jogszabályok megkerülésével
vagy be nem tartásával, továbbra is úgy-
mond a „zavarosban halásznak”. 

A személyszállító szolgáltatók közül
egyre többen és szélesebb körben fo-
galmazzák meg az elégedetlenségüket

különböző szakmai (kamarai, érdekkép-
viseleti) egyeztetéseken, rendezvénye-
ken arra vonatkozóan, hogy meddig tű-
rik el a Hatóságok azt, hogy illegális és
feltehetően bűnözői csoportok kisajátít-
sanak közterületeket, taxiállomásokat,
népszerű turisztikai célpontokat. Hogy
folytathatnak ilyen tömeges számban
üzletszerű tevékenységet olyanok, akik
nem rendelkeznek tevékenységi enge-
déllyel? Hogyan kínálhatják szolgáltatá-
saikat ennyire nyíltan a különböző inter-
netes felületeken? Hogyan terjeszthetik
illegális szolgáltatásukat zavartalanul
okostelefonos applikációkon keresztül?

Amíg szemmel láthatóan növekedett a
hazánkba látogató turisták száma – kü-
lönösen Budapesten érezhető ez a fo-
lyamat – addig egyre több illegális sze-
mélyszállító kihasználva a külföldiek je-
lenlétét, megkárosítja a gyanútlan turis-
tákat, rombolva ezzel az országról és a
fővárosról kialakított image-t, kárt okoz-
va ezzel minden magyar állampolgár-
nak. Emellett mérhető gazdasági kárt
okoznak Országunknak és mindazok-
nak, akik a turizmus fejlesztését kiemel-
ten fontos feladatnak tekintik.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük szí-
ves segítségét és intézkedését arra
nézve, hogy a 176/2015. Korm. Rende-
let előírásait a mainál sűrűbben ellen-
őrizzék, és fokozottabb mértékben kö-
veteljék meg betartását a Hatóságok
aktív közreműködése és együttműkö-
dése révén. Amennyiben szükséges,
akkor kerüljenek pontosításra az ellen-
őrzési előírások, annak érdekében,
hogy a fent leírt állapot mielőbb meg-
szűnjön.

A tisztességes személyszállító szol-
gáltatók és az érdekképviseletek, a to-
vábbiakban is minden szakmai segítsé-
get megadnak a hatóságoknak feladata-
ik maradéktalan ellátásához.

Közös célunk, hogy a magyar honfi-
társaink és a hazánkba látogató külföldi

vendégek biztonságban érezzék magu-
kat, miközben személyszállítási szolgál-
tatást vesznek igénybe. Jelen közös le-
velünket aláíró fuvarszervező társasá-
gok és szakmai érdekképviseletek ed-
dig is a cél által vezérelve látták el mun-
kájukat, és a jövőben is így kívánnak mű-
ködni. 

Üdvözlettel:
……………………………....

Zsabka Zsolt
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Ipari tagozat elnök
……………………………....

Mohl László
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

VI. Közlekedési osztály elnök
………………………………..

Metál Zoltán
Országos Taxis Szövetség elnök

………………………………..
Tamás Miklós
City Taxi elnök

………………………………..
Reich Ádám

Budapest Taxi ügyvezető
………………………………..

Angyal Zsolt
Főtaxi vezérigazgató
………………………………..

Pásztor Gábor
Taxi4 ügyvezető

………………………………..
Pásztor György
Taxi5 ügyvezető

………………………………..
Cziráki Dániel
Taxify cégvezető

……………………………....
Zengő Zoltán

6x6 Taxi - Taxi Plus cégtulajdonos
……………………………....

Kádár László
MB Elit Taxi ügyvezető

Budapest, 2019. február 21.
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A Waze-t elsősorban a dugó-kikerülés ki-
váló eszközeként ismertük meg, de min-
denféle mást is előre jelezhet az autóveze-
tőknek. Egyebek közt a hatóság kellemet-
len meglepetése-

it is képes tönkretenni, amit
most a New York-i rendőrség sérelmez.

Úgy néz ki, odaát nem a „nindzsa-traffi-
paxolás” divat a szervnél, mint mifelénk,
hanem a részeg, vagy más módon tudat-
módosult állapotban levő sofőröket igye-
keznek kiszűrni. Ennek érdekében időről
időre komoly útlezárásokat létesítenek for-
galmas útvonalakon, és ilyenkor mindenkit
ellenőriznek. Ám úgy tűnik, veszélyben ér-

zik a módszer hatékonyságát a rend őrei a
Waze előrejelzései miatt, ezért arra szólí-
tották fel a szolgáltatás tulajdonosát, a
Google-t, hogy távolítsa el az ellenőrzési

pontok jelzését a tér-
kép-programból.

A CBS New York ér-
tesülései szerint már
meg is küldték a fel-
szólítást: „Ilyen infor-
mációk közzététele fe-
lelőtlenség, mivel se-
gíti az ittas sofőröket
az ellenőrzés elkerü-

lésében, és ez-
zel elősegíti a
veszélyes autó-
vezetést... Az el-
lenőrzési pon-
tok helyének
felfedése így
veszélyezteti a
kérdéses sofő-
röket, azok uta-

sait és mindenki mást is.” – idéznek a
rendőrség leveléből.  

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a
Google válasza a rendőrségi felszólításra,
de nem ez az első eset, hogy a Waze és a
hatóságok konfliktusba kerülnek. Francia-
országban például törvényellenes a traffi-
paxok helyének előrejelzése, és más or-
szágokban is felmerült már, hogy hasonló
tilalmat vezessenek be. Ezt tudva a külföl-
di nyaralások előtt érdemes tájékozódni,
hol, milyen szabályok hatályosak, melyek
megsértéséért jelentős bírságot szabhat-
nak ki a hatóságok. Senkinek ne legyenek
kétségei, a külhoni rendőröket, csendőrö-
ket nem fogja meghatni, hogy magyarként
nem lóháton, hanem gépjárművel érke-
zünk, sőt…

k.z.t.
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A hatóságot zavarja az ellenőrzési pontok előrejelzése

Rendőrség kontra Waze
Ma már nagyon sokan használják a Waze elnevezésű applikációt, amely nem

csak a GPS-készülékek információit helyettesíti, de lehetőséget biztosít a
közlekedőknek arra is, hogy elkerüljék a dugót, és az esetleges hatósági el-

lenőrzéseket is. Úgy tűnik, a jenki zsaruk éppen ezt nehezményezik.

Közel kilencéves a magyarországi autósoknak kedvezményt
kínáló FORENSIS, ami egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Mint
ahogy a honlapjukon (www.forensis.hu) is írják, céljuk a hazai
autós társadalomnak valós kedvezményt nyújtani az autózás-

sal kapcsolatban és az élet egyéb területein.

Már az indulásuk után is több taxis felfedezte, hogy az ingyenesen
igényelt kártyájukkal 8-15 forinttal tud olcsóbban tankolni az akkori
AGIP kutakon. Az olaszok kivonulása után a Mol-kutak egy részén le-
hetett igénybe venni a kedvezményt, új kártya igénylése után. Ez a
rendszer kicsit másként működött – utólagos jóváírást adott.

Folyamatos tárgyalások és a Mol termékfejlesztése következtében
2018 végén visszatért az azonnali kedvezményt adó ingyenes
FORENSIS Mol Partner kártya rendszere, amit nagy örömmel fo-
gadtak az autósok.

Az új kártya az összes magyarországi Mol-kúton a következő ked-
vezményekre jogosít:

bruttó 8+1 9 Ft/liter 95-ös benzin

bruttó 16+5 21 Ft/liter EVO Plus 100 prémium benzin

bruttó 8+1 9 Ft/liter EVO gázolaj

bruttó 16+5 21 Ft/liter EVO Plus Diesel prémium gázolaj

bruttó 8+1 9 Ft/liter LPG ECO+ autógáz

Fontos, hogy tankoláskor a fizetés előtt át kell adni a tankolási kedvez-
ményre jogosító kártyát a kutasnak, és lehúzás után a kedvezménnyel
csökkentett összeget kell már csak fizetni. A levont kedvezmény mellett
a kártyára (üzemanyagtól függően) azonnal felíródik 1-5 pont/forint, amit
felhasználhat, akár egyedi Multipont kedvezményekre is.

A FORENSIS tagság ingyenes, regisztrálni a www.forensis.hu olda-
lon lehetséges, ahol a további kedvezményekről is tájékozódni lehet.
A tankolási kedvezmény mellett kiemelkedik a mobilflotta tarifa, ami
igazán versenyképes áron kínál hang- és adatforgalmi csomagokat.

Ahogy a FORENSIS vezetője, Kis Tamás elmondta: „Társaságunk
számára a Taxisokra kiemelt figyelem irányul, nekünk a Taxis fontos!
Bevezettük számukra azt a lehetőséget, hogy telefonon keresztül is
kérhetik a kártyát, ami nem több egy percnél, így havonta akár tízezer
forintot is megtakaríthatnak a tankolásból. Ingyenesen!

A Taxisok a következő telefonszámon kérhetik az ingyenes kártyát:
06-1-510-0585, munkanapokon 09-16 között.

Nekünk a Taxis is fontos
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Kedves Kollégák!
Az alábbi írással nincs szándékomban
semmit eladni, továbbá senkit sem tudok
meggyógyítani, csupán a figyelmet sze-
retném felhívni arra, hogy jobban figyel-
jünk oda egészségünkre. Vélhetően nem
én vagyok sem az első, sem pedig az
utolsó, aki hasonló szituációba kevere-
dett. Ezért úgy gondolom, tanuljatok in-
kább az én történetemből, mintsem hogy
ti is megfussátok a felesleges köröket, ki-
dobjatok egy csomó pénzt, a szűnni nem
akaró fájdalomról nem is beszélve. 

Nos, véleményem szerint, kezdetben
engem félrediagnosztizáltak. Ez még egy
másik doki volt, aki adott egy injekciót,
felírt valamilyen izomlazító gyógyszereket,
aztán mehettem dolgozni. Valami kis javu-
lás volt ugyan, de utána még keményeb-
bé vált a helyzet. Volt olyan éjszaka, hogy
mentőt kellett hívni hozzám, mert nem
voltam képes eljutni az orvosi ügyeletig.
Ekkor döntöttem úgy, hogy na, ebből
elég, keresnem kell egy másik dokit. Ő
volt az, aki kiírt MR-vizsgálatra. Itt azonnal
kiderült, hogy valójában mi is az én ba-
jom: porckorong-, avagy gerincsérv! 

Ezért nagyon fontos, ha csak egyszer
is megfájdult a derekad, vagy úgy érzed a
sok üléstől a műszak végére „kicsit” fáj-
dogál vagy zsibbad, hidd el, nincs mire
várni! Annál is inkább, mert meglehet,
hogy kezdetben „csak” a lábadban érzel
valami furcsa zsibbadást, apróbb fájdal-
mat. Én pl. így jártam. Először nekem
sem fájt a derekam, csak a lábam. Vi-
szont te ne késlekedj, van még egy kis
időd. De hidd el, közeleg az az állapot,
amikor már nincs kérdés! Amikor már kí-
nodban azt gondolod, jöhet a javasasz-
szony, a piócás ember, vagy akár a

woodoo-varázsló is, csak valaki szerelje
ki ezt a brutális fájdalmat belőlem! 

Tehát ezt ne várd ki, azonnal csináltass
egy MR-vizsgálatot. (A Visegrádi utcai
SZTK-ban a legolcsóbb, 26.000 Ft. Ha
XIII. kerületi lakos vagy, akkor kis türelem-
mel ugyan, de ingyenes. Csak beutaló
kell hozzá.) Ha ez megvan, akkor jön
majd az ijedtség, a kapkodás. Mindenki
ajánl majd mindent: csontkovácsot, műté-
tet, súlyfürdőt, denevérpadot, meg mit tu-
dom én, hogy még mit. Hosszú a lista!
Én nem vagyok orvos, sem gyógytornász,
ezért nem is mondhatom, hogy ezt, vagy
azt csináld, vagy ne csináld. Annyit tehe-
tek, hogy leírom az általam tapasztaltakat,
de gyógyulásod menete rád van bízva. 

Az orvos által kiírt gyógytorna mellett
én felkerestem egy ún. „Kínai gerinctor-
nával” foglalkozó mozgásterapeutát is,
aki megtanított különféle itthon végezhe-
tő gyakorlatokra. Úgy veszem észre, ez
sokat segített. Egy kezelés után a 10-es
fájdalom visszaesett 3-ra! Ezen kívül, én
zsigerből gyűlölöm a gyógyszereket. Per-
sze, volt az pont, amikor már nem bírtam
tovább és kénytelen voltam bevenni a fáj-
dalomcsillapítót, de a felírt ilyen-olyan
gyógyszereknek a hatását őszintén szól-
va, én nem nagyon tapasztaltam. Annál is
inkább, mert volt közöttük egy sorozat in-
fúziós kezelés is, amelynek állítólag a har-
madik után már hatni kellett volna. Nos,
nálam a hetedik is hatástalannak bizo-
nyult, így abba is hagytam.

Hát akkor nézzük, mit kínál a termé-
szet? Első sorban vizet! Mennyit iszol na-
ponta? Na, az nem elég! Mondom, meny-
nyit igyál: óránként 2-3 decit. Tudom, tu-
dom, kinő az uszonyod, meg állandóan a
budira jársz majd. Hát nem nő ki, és én
inkább járok sűrűn a budira, mintsem,

hogy befeküdjek a szike alá. Na, és akkor
itt álljunk meg egy picit! Nézz csak körül,
műtét után mennyi az esélye a porcko-
rongsérv újbóli kialakulásának. Megdöb-
bentő adatokat fogsz találni! Azt mon-
dom, inkább nézzük, mi van még a termé-
szet repertoárjában? Aszkorbinsav, avagy
más néven „C” vitamin. De nehogy be-
dőlj a patikában kapható csodaszép cso-
magolású tablettának! Por alakban vedd,
valami gyógynövényboltban. Filléres tétel!
Amit én használok, abból 600 Ft egy havi
adag. A „C” vitamin nagyban hozzájárul a
következő két, a természetben előfordu-
ló, a porckorongod meggyógyításához el-
engedhetetlenül szükséges anyag be-
épüléséhez. Ezek közül első a glükoza-
min-szulfát, a második pedig az ún. MSM
por. Ezeket is valamely számodra szimpa-
tikus gyógynövényesnél fogod megtalál-
ni, szintén por alakban. Ahol én veszem,
ott a kettő együtt nem több mint 4000 Ft.
Természetesen egy havi adagról beszé-
lek itt is. Megjegyzés: – ha az összes fel-
írt gyógyszert, injekciót, krémet, az infúzi-
ót (ez utóbbiból egy ötös sorozat 38.000
Ft!), mindenféle haszontalan bisz-baszt
számításba veszek, nos, a 600+4000-
nek közel a huszonötszörésénél járunk,
nulla eredménnyel! 

Ezen kívül nagyon fontos, hogy keress
egy jó mozgásterapeutát. Mint említet-
tem, nekem a kínai gerinctorna jött be,
de ez rád van bízva. Amit még erősen ja-
vaslok, az autódban mindig használd a
deréktámaszt, illetve szerezz be egy ún.
„ék párnát”! A kettő együttes, vagy felvált-
va történő használatával biztosítod, hogy
a gerincoszlopod, ezáltal a porckorongja-
id is, ha nem is a tökéletes, de legalább
az ahhoz közeli pozícióban legyenek, il-
letve mozogjanak. 

Nos, én ennyit tudtam elmondani. Is-
métlem: nem vagyok orvos, és senkit
sem szeretnék semmire rá-, vagy lebe-
szélni. Kizárólag a magam történetét ír-
tam le, hátha ezzel segítek napi 10-14
órát ülő kollégáimnak a baj elkerülésé-
ben. 

Üdvözlettel: 
Jakab Miklós

City 727
Fél százalék

A tényleges öregségi nyugdíj mellett dolgozók nyugdíjjárulékot fizetnek. Ebből a 10 szá-
zalékos nyugdíjjárulékból fél százalék visszajár, mégpedig nyugdíjemelés formájában.

Ez volt a helyzet eddig. 
2019. január elsejétől azonban komoly változások történtek. A nyugdíj mellett dolgo-

zók után immár nem kell sem nyugdíjjárulékot, sem egészségügyi járulékot fizetni. Csak
személyi jövedelemadót. Az eddigi 29 százalék helyett csak 15 százalék az elvonás.

Már éppen örvendezni kezdtünk, amikor kiderült, hogy ez a szabály csak az alkalma-
zottakra vonatkozik, a vállalkozókra nem. Az öregségi nyugdíj melletti vállalkozók tovább-
ra is fizetik a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett a 10 százalékos nyugdíjjárulé-
kot, és a fix összegű, idén 7.500 Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A fél százalékos visszatérítés ezentúl nem jár a nyugdíjas alkalmazottnak (mivel
nem fizet nyugdíjjárulékot), továbbra is jár viszont a vállalkozónak. A visszatérítést
nem kell külön kérni, azt a nyugdíjbiztosító hivatalból intézi, visszamenőleg is. Az elké-
pesztően nagy adatmennyiség feldolgozási igénye miatt azonban csak lassan csordogál-
nak az emelések: van, aki most kapta meg a 2016. évre vonatkozó juttatást…
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Azt mondod, nincs időd, pénzed az egészségedre, 
hát majd lesz időd is, meg pénzed is a betegségedre!

A megcsalt férj kifakad:
– Nem akarok másodhegedûs

lenni!
A feleség rezignáltan:
– Örülj, hogy még egyáltalán

a zenekarban vagy!
* * *

Egy antilop magasabbra tud
ugrani, mint egy átlagos ház. Ez
részben rendkívül izmos lábai-
nak köszönhetõ, részben pedig
annak, hogy egy átlagos ház
nem tud ugrani…
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SZTK-ban a legolcsóbb, 26.000 Ft. Ha
XIII. kerületi lakos vagy, akkor kis türelem-
mel ugyan, de ingyenes. Csak beutaló
kell hozzá.) Ha ez megvan, akkor jön
majd az ijedtség, a kapkodás. Mindenki
ajánl majd mindent: csontkovácsot, műté-
tet, súlyfürdőt, denevérpadot, meg mit tu-
dom én, hogy még mit. Hosszú a lista!
Én nem vagyok orvos, sem gyógytornász,
ezért nem is mondhatom, hogy ezt, vagy
azt csináld, vagy ne csináld. Annyit tehe-
tek, hogy leírom az általam tapasztaltakat,
de gyógyulásod menete rád van bízva. 

Az orvos által kiírt gyógytorna mellett
én felkerestem egy ún. „Kínai gerinctor-
nával” foglalkozó mozgásterapeutát is,
aki megtanított különféle itthon végezhe-
tő gyakorlatokra. Úgy veszem észre, ez
sokat segített. Egy kezelés után a 10-es
fájdalom visszaesett 3-ra! Ezen kívül, én
zsigerből gyűlölöm a gyógyszereket. Per-
sze, volt az pont, amikor már nem bírtam
tovább és kénytelen voltam bevenni a fáj-
dalomcsillapítót, de a felírt ilyen-olyan
gyógyszereknek a hatását őszintén szól-
va, én nem nagyon tapasztaltam. Annál is
inkább, mert volt közöttük egy sorozat in-
fúziós kezelés is, amelynek állítólag a har-
madik után már hatni kellett volna. Nos,
nálam a hetedik is hatástalannak bizo-
nyult, így abba is hagytam.

Hát akkor nézzük, mit kínál a termé-
szet? Első sorban vizet! Mennyit iszol na-
ponta? Na, az nem elég! Mondom, meny-
nyit igyál: óránként 2-3 decit. Tudom, tu-
dom, kinő az uszonyod, meg állandóan a
budira jársz majd. Hát nem nő ki, és én
inkább járok sűrűn a budira, mintsem,

hogy befeküdjek a szike alá. Na, és akkor
itt álljunk meg egy picit! Nézz csak körül,
műtét után mennyi az esélye a porcko-
rongsérv újbóli kialakulásának. Megdöb-
bentő adatokat fogsz találni! Azt mon-
dom, inkább nézzük, mi van még a termé-
szet repertoárjában? Aszkorbinsav, avagy
más néven „C” vitamin. De nehogy be-
dőlj a patikában kapható csodaszép cso-
magolású tablettának! Por alakban vedd,
valami gyógynövényboltban. Filléres tétel!
Amit én használok, abból 600 Ft egy havi
adag. A „C” vitamin nagyban hozzájárul a
következő két, a természetben előfordu-
ló, a porckorongod meggyógyításához el-
engedhetetlenül szükséges anyag be-
épüléséhez. Ezek közül első a glükoza-
min-szulfát, a második pedig az ún. MSM
por. Ezeket is valamely számodra szimpa-
tikus gyógynövényesnél fogod megtalál-
ni, szintén por alakban. Ahol én veszem,
ott a kettő együtt nem több mint 4000 Ft.
Természetesen egy havi adagról beszé-
lek itt is. Megjegyzés: – ha az összes fel-
írt gyógyszert, injekciót, krémet, az infúzi-
ót (ez utóbbiból egy ötös sorozat 38.000
Ft!), mindenféle haszontalan bisz-baszt
számításba veszek, nos, a 600+4000-
nek közel a huszonötszörésénél járunk,
nulla eredménnyel! 

Ezen kívül nagyon fontos, hogy keress
egy jó mozgásterapeutát. Mint említet-
tem, nekem a kínai gerinctorna jött be,
de ez rád van bízva. Amit még erősen ja-
vaslok, az autódban mindig használd a
deréktámaszt, illetve szerezz be egy ún.
„ék párnát”! A kettő együttes, vagy felvált-
va történő használatával biztosítod, hogy
a gerincoszlopod, ezáltal a porckorongja-
id is, ha nem is a tökéletes, de legalább
az ahhoz közeli pozícióban legyenek, il-
letve mozogjanak. 

Nos, én ennyit tudtam elmondani. Is-
métlem: nem vagyok orvos, és senkit
sem szeretnék semmire rá-, vagy lebe-
szélni. Kizárólag a magam történetét ír-
tam le, hátha ezzel segítek napi 10-14
órát ülő kollégáimnak a baj elkerülésé-
ben. 

Üdvözlettel: 
Jakab Miklós

City 727
Fél százalék

A tényleges öregségi nyugdíj mellett dolgozók nyugdíjjárulékot fizetnek. Ebből a 10 szá-
zalékos nyugdíjjárulékból fél százalék visszajár, mégpedig nyugdíjemelés formájában.

Ez volt a helyzet eddig. 
2019. január elsejétől azonban komoly változások történtek. A nyugdíj mellett dolgo-

zók után immár nem kell sem nyugdíjjárulékot, sem egészségügyi járulékot fizetni. Csak
személyi jövedelemadót. Az eddigi 29 százalék helyett csak 15 százalék az elvonás.

Már éppen örvendezni kezdtünk, amikor kiderült, hogy ez a szabály csak az alkalma-
zottakra vonatkozik, a vállalkozókra nem. Az öregségi nyugdíj melletti vállalkozók tovább-
ra is fizetik a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett a 10 százalékos nyugdíjjárulé-
kot, és a fix összegű, idén 7.500 Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A fél százalékos visszatérítés ezentúl nem jár a nyugdíjas alkalmazottnak (mivel
nem fizet nyugdíjjárulékot), továbbra is jár viszont a vállalkozónak. A visszatérítést
nem kell külön kérni, azt a nyugdíjbiztosító hivatalból intézi, visszamenőleg is. Az elké-
pesztően nagy adatmennyiség feldolgozási igénye miatt azonban csak lassan csordogál-
nak az emelések: van, aki most kapta meg a 2016. évre vonatkozó juttatást…
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Azt mondod, nincs időd, pénzed az egészségedre, 
hát majd lesz időd is, meg pénzed is a betegségedre!

A megcsalt férj kifakad:
– Nem akarok másodhegedûs

lenni!
A feleség rezignáltan:
– Örülj, hogy még egyáltalán

a zenekarban vagy!
* * *

Egy antilop magasabbra tud
ugrani, mint egy átlagos ház. Ez
részben rendkívül izmos lábai-
nak köszönhetõ, részben pedig
annak, hogy egy átlagos ház
nem tud ugrani…
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A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
2019-RE SZÓLÓ ELLENŐRZÉSI TERVE

(kivonat)

I. Kiemelt célok, elvek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzéseinek elsődle-
ges célja 2019-ben a költségvetési bevételek védelme, a nem-
zetgazdaság versenyképességének támogatása érdekében a
rejtett gazdaság és az adóelkerülések visszaszorítása, valamint
az önkéntes jogkövetésre ösztönzés.

A NAV ellenőrzéseit kockázatelemzésen alapuló differenciált
fellépés jellemzi, az együttműködő, jogkövető magatartást tanú-
sító adózókat segíti, szankciók helyett támogatást nyújt a hibák
javítására. Ugyanakkor fontos cél az adójogszabályokat szándé-
kosan és súlyosan megsértő adózókkal szembeni határozott fel-
lépés, az adókijátszás gyors és hatékony feltárása, az adóelke-
rüléssel a költségvetés kárára elvont összegek biztosítása és a
jogszerű vámösszegek beszedése.

Célzott, ágazati elemzésekre épülő kiválasztás alapján kerül
sor a vizsgálatok elrendelésére. Kiemelt feladat 2019-ben, a
2018. július 1-jén bevezetett Online Számla rendszer adatszol-
gáltatási kötelezettségének ellenőrzése. Ezen belül a hibátlan
adatszolgáltatások érdekében az adózók támogatása, a beérke-
zett adatok felhasználása a NAV ellenőrzéseihez.

A valós idejű, online pénztárgépeken, Online Számla
rendszeren, kezelőszemélyzet nélküli automatákon, illetve Elekt-
ronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszeren (EKÁER) ke-
resztül érkező adatok kockázatelemzésével és a gazdasági
események után rövid időn belüli ellenőrzésekkel ösztönöz-
hető az adózók jogkövető magatartása.

Az adózók együttműködésének hiánya miatt eredménytelenül
zárult, 2017-ben és 2018-ban támogató eljárás alá vont adózói
körben adóellenőrzéseket kell végezni.

A NAV vámellenőrzési feladatai elsősorban a pénzügyileg
kockázatos vámeljárásokra, és a gazdálkodók vámellenőrzésére
terjednek ki.

II. Ellenőrzési feladatok 2019-re
A NAV ellenőrzései három fő területre koncentrálnak:

• jelentős költségvetési kockázatot jelentő adózói körök, te-
vékenységek ellenőrzése, azaz fellépés a rejtett gazdaság
ellen;

• kiemelt adózók ellenőrzése;
• önkéntes jogkövetés támogatása.

1. Jelentős költségvetési kockázatú adózói körök, tevé-
kenységek ellenőrzése, azaz fellépés a rejtett gazdaság
ellen
A NAV a kockázatelemzéshez felhasználja a valós idejű adato-
kat, így lehetősége van a tisztességes gazdálkodók védelme ér-
dekében az adóelkerülés jelen idejű feltárására, az adókiját-
szásra specializálódott társaságok azonnali kiszűrésére és a
meg nem fizetett adóbevételek fedezetének biztosítására.

A munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő, nemzetgazdasági
szinten is jelentős értékben elkövetett visszaélések okán a NAV
az érintett, csalárd adózói magatartásra törekvő foglalkoztatók-
hoz bejelentett magánszemélyek jogviszonyának folyamatos fi-
gyelését határozta meg feladatul, aminek célja az adókikerülés-
re használt „foglalkoztatói” láncolatok folyamatos feltárása, a
foglalkoztatáshoz kötődő közterhek megfizettetése, a törvények
betartatása.

A NAV kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet fordít és
folyamatosan ellenőriz

• a személyi változással (vezető tisztségviselő, tulajdonos
váltással) érintett vállalkozások körében,

• a foglalkoztatottak bejelentése és a kifizetői bevallá-
sok közötti anomáliák esetén;

• a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő átál-
lás terén,

• az elektronikus kereskedelemben, mind a termékértékesí-
tések, mind a szolgáltatásnyújtások körében, különös te-
kintettel a webhelyekre és a webáruházakra;

• a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedőknél,
• az építőipari vállalkozásoknál,
• a személyszállítóknál,
• a szálláshely-szolgáltatók, szállodák, internetes szállás-

megosztó portálokon keresztül szolgáltatók körében,
• az EKÁER-bejelentések adatai alapján, illetve azoknak el-

lenőrzése során feltárt kockázatok, információk alapján a
tudatosan felépített számlázási láncolatokban részt vevő
vállalkozásoknál, és a csalárd ügyletek mögött álló magán-
személyeknél,

• a jogsértések felderítésére az ukrán határszakaszon, a
szerb határszakasz mélységi övezetében, illetve a jelentős
forgalmat bonyolító fő szállítási és autópálya-útvonalakon,

• a szerzői jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések felderí-
tésére,

• a jövedéki adózásban a dohánygyártmányok feketepiacá-
nak visszaszorítására, illetve az „engedélyesek” szabály-
szerű működésének biztosítására, valamint az „adózatlan”
jövedéki termékek feketepiacának visszaszorítására,

• a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem ágazatban az or-
szághatáron átnyúló csalárd számlázási láncolatok révén,
áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedel-
mi ügyletek visszaszorítására.

A NAV az egyes ágazatokban végzett elemzések és a feltárt
súlyos kockázatok alapján jogkövetési vizsgálatokat, illetve
adóellenőrzéseket végez az év meghatározott időszakaiban
egy-egy meghatározott adózói körben, illetve kiemelt adóne-
meket érintő területeken.

A megyei, fővárosi adó- és vámigazgatóságok az
Adótraffipax előrejelzésben közzétett időszakban és helyszíne-
ken végeznek jogkövetési vizsgálatokat.

A NAV ellenőrzi a társasági adóhoz kapcsolódó adókedvez-
mények – különös tekintettel a fejlesztési adókedvezmény –
igénybevételének jogszerűségét. Fokozott figyelmet fordít
a katás adózók ellenőrzésére.

2. Kiemelt adózók ellenőrzése
A legnagyobb adóteljesítményű adózókat kiemelkedő költségve-
tési hatásuk miatt a NAV folyamatosan figyelemmel kíséri. Ki-
emelten ellenőrzi az újonnan ebbe a körbe került adózókat.

3. Önkéntes jogkövetés
A NAV 2019-ben – a kockázatelemzések során feltárt anomáli-
ák, adózói mulasztások megszüntetését szolgáló – támogató el-
járásokat jellemzően az alábbi adózói körben végzi:

• a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál;
• a nemzetközi, automatikus információcsere révén beérke-

zett adatok alapján nem megfelelő mértékű adót fizető,
vagy egyáltalán nem adózó adóalanyoknál;

• az egyéni vállalkozóknál, akiknek máshol van beje-
lentett, 36 órás munkaviszonyuk;

• a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak bejelentésére
és az ehhez kapcsolódó bevallásokra fókuszálva.

A jogkövető szándékú vállalkozásoknál a támogató eljárások
mellett az adózóknál feltárt anomáliák, illetve az azonosított koc-
kázatok megszüntetésére a NAV jogkövetési vizsgálatokat vé-
gez.

Forrás: nav.gov.hu
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Az OTSZ levelezéséből
Tisztelt Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes Úr!

Az alábbi videót egy fővárosi taxis (Főtaxi) gépjárművének menet-kamerá-
ja rögzítette az Oktogon téri taxiállomáson, a felvételen látható időben.
Sajnos egyre több panasz érkezik szervezetünkhöz fővárosi taxiengedély-
lyel rendelkező taxisoktól, melyben kifogásolják, hogy a frekventált terüle-
teken lévő taxiállomásokat kisajátítják különböző taxis-csoportok, és
fenyegetőleg lépnek fel azokkal szemben, akik rendeltetésszerűen kíván-
ják ezeket a taxiállomásokat használni.

Kérem szíves állásfoglalását, és ha szükséges intézkedését.
Köszönettel: 

Metál Zoltán, elnök
Országos Taxis Szövetség

* * *
Tisztelt Elnök Úr!

A frekventált területeken lévő taxiállomások egyes taxis csoportok általi
kisajátítása, és ezzel összefüggő, fenyegető fellépése kapcsán részemre
küldött levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:
Az ún. drosztfoglalásokról a Fővárosi Önkormányzat megbízásából az e
körbe tartozó feladatokat ellátó BKK Zrt. tudomással bír, és a rendelke-
zésére álló eszközökkel igyekszik a problémát orvosolni. Ezt rendkívüli
módon megnehezíti a tény, hogy a visszaélés jellegéből adódóan a „tet-
tenérés” gyakorlatilag kizárt. További akadály, hogy a cselekményekről
egyébként közvetlen tapasztalatokkal rendelkező taxisok nem mernek
azokról nyíltan beszélni. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat ilyen jellegű hatósági ellenőrzési jogkörrel nem bír.
Szeretném ugyanakkor tájékoztatni, hogy jelenleg folyamatban van egy
nagyszabású kodifikációs munka előkészítése, amelynek keretében a Fő-
városi Önkormányzat több, a taxis tevékenység ellenőrzését remélhető-
leg hatékonyabbá tevő javaslattal is élt (pl. a különböző ellenőrző hatósá-
gok feladat- és hatáskörének pontos meghatározása, szankcionálási le-
hetőség megteremtése az ellenőrzés megtagadásának esetére, stb.). 
Minthogy a taxis kollégák azok, akik a történtek kapcsán közvetlen ta-
pasztalattal rendelkeznek, szívesen vennénk a probléma megoldására
vonatkozó javaslataikat, amelyek alapján hatékonyabban használhatnánk
a rendelkezésünkre álló szabályozási eszközöket, illetve módosíthatnánk
azokat. Célravezetőnek találnánk továbbá a taxis érdekvédelmi szerveze-
tek részéről a hatóságként eljáró egyéb szervekkel történő kapcsolatfel-
vételt is.

Türelmüket és segítő közreműködésüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

dr. Szeneczey Balázs

* * *
Tisztelt Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes Úr!

Természetesen minden szakmai segítséget biztosítunk a Főváros számá-
ra, ami hozzájárulhat ahhoz a törekvéshez, ami a törvényes rend megőr-
zését és annak fenntarthatóságát biztosítja a taxiszolgáltatás működésé-
hez.

Kérem továbbá szíves hozzájárulását, hogy jelen levélváltásunk – a ta-
xistársadalom minél több szereplőjéhez eljutva – a Taxisok Világa szak-
mai magazin következő kiadásában megjelenhessen.

Üdvözlettel
Metál Zoltán, elnök

Országos Taxis Szövetség

Ma már olyan drágák a mobiltelefonok, hogy ha elesel
és reccsenést hallasz, imádkozol, hogy a könyököd le-

gyen az…
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Miért ülnek az emberek taxiba?
Tóth Tibor kollégánk úgy döntött, hogy végez egy közel
sem reprezentatív, de talán érdekes kutatást arról, hogy
az emberek miért ülnek taxiba. Heteken keresztül kérdez-
gette utasait, és pontos feljegyzéseket készített. Az össze-
sítéskor a következő eredményt kapta:

Siet – 6% – Klasszikus eset, ha sietünk, rendelünk,
vagy leintünk egy taxit. A mai őrült forgalomban
ez már közel sem természetes.

Idős, beteg – 11% – Mindannyian megöregszünk,
megbetegszünk. Nehezünkre eshet a járás, a
buszra, villamosra szállás. Ilyekor taxit rende-
lünk, hogy eljuthassunk az orvoshoz, a kórház-
ba, vagy egyszerűen csak haza.

Sok a csomag – 20% – Ez egy alaphelyzet. Nyilván
bőröndökkel, nagy táskákkal nem utazhatunk tö-
megközlekedéssel. Rendelünk egy taxit.

Kényelem – 63% – Érdekes eredmény. Kényelmi
szempontból majdnem kétszer annyian veszünk
igénybe taxit, mint az összes többi okból együtt-
véve. 

Engedélykiadás a kamarákban
Sokan várták a taxiengedélyek ügyintézésének egyszerű-
södését a feladat kereskedelmi kamarákhoz telepítése
után. A várakozások az első időszakban azonban nem iga-
zolódtak be, talán a gyakorlatlanság, talán az újszerű fel-
adatok miatt. Hozzájárult az elégedetlenséghez az is,
hogy éppen ebben az időszakban emelkedtek az illetékek
50%-kal, tehát nemcsak hogy nem lett egyszerűbb az ügy-
intézés, de még többet is kellett fizetni érte. A kamara, ta-
pasztalva az elégedetlenséget, jogszabály-módosítási ja-
vaslattal fordult a szakminisztériumhoz.

Nem tesz semmit az Etikai Bizottság
Sok taxis a szakma megtisztulását várta a kamarai etikai
bizottságok működésétől. Ellenőrzéseket, taxiengedély-
visszavonásokat, a túlszámlázók és erőszakos utasszer-
zők eltávolítását remélték a taxis szakmából. 

Mindjárt akadt is egy konkrét eset, ahol a taxis kolléga
az Etikai Bizottság segítségét, intézkedését kérte. Tör-
tént, hogy egy bizonyos „foglalt droszt” közelében felvett
integető utasokat. Bepakolta a csomagokat a csomagtar-
tóba, az utasok pedig beszálltak a gépkocsiba, és már
éppen indulni készült, amikor a közeli drosztról érkező né-
hány taxis körbevette, nem engedte elindulni. Az utasokat
kiszállították (!), a csomagokat a csomagtartóból kivették
(!), és átrakták egy másik, „onnan dolgozó” taxiba, majd a
hüledező külföldi utasokkal elhajtottak. A kolléga termé-
szetesen azonnal az Etikai Bizottsághoz fordult az ügy-
ben, amely egy semmitmondó, sőt bizonyos értelemben
kioktató válaszlevélben közölte vele, hogy bírósághoz for-
dulhat az ügyben. Nos, ilyen reakciók után a vállalkozók
természetesen némi fenntartással kezdték kezelni a bi-
zottság tevékenységét…

Erről írt a Taxisok Világa 2009 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 márciusában

20 éve történt
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A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
2019-RE SZÓLÓ ELLENŐRZÉSI TERVE

(kivonat)

I. Kiemelt célok, elvek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzéseinek elsődle-
ges célja 2019-ben a költségvetési bevételek védelme, a nem-
zetgazdaság versenyképességének támogatása érdekében a
rejtett gazdaság és az adóelkerülések visszaszorítása, valamint
az önkéntes jogkövetésre ösztönzés.

A NAV ellenőrzéseit kockázatelemzésen alapuló differenciált
fellépés jellemzi, az együttműködő, jogkövető magatartást tanú-
sító adózókat segíti, szankciók helyett támogatást nyújt a hibák
javítására. Ugyanakkor fontos cél az adójogszabályokat szándé-
kosan és súlyosan megsértő adózókkal szembeni határozott fel-
lépés, az adókijátszás gyors és hatékony feltárása, az adóelke-
rüléssel a költségvetés kárára elvont összegek biztosítása és a
jogszerű vámösszegek beszedése.

Célzott, ágazati elemzésekre épülő kiválasztás alapján kerül
sor a vizsgálatok elrendelésére. Kiemelt feladat 2019-ben, a
2018. július 1-jén bevezetett Online Számla rendszer adatszol-
gáltatási kötelezettségének ellenőrzése. Ezen belül a hibátlan
adatszolgáltatások érdekében az adózók támogatása, a beérke-
zett adatok felhasználása a NAV ellenőrzéseihez.

A valós idejű, online pénztárgépeken, Online Számla
rendszeren, kezelőszemélyzet nélküli automatákon, illetve Elekt-
ronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszeren (EKÁER) ke-
resztül érkező adatok kockázatelemzésével és a gazdasági
események után rövid időn belüli ellenőrzésekkel ösztönöz-
hető az adózók jogkövető magatartása.

Az adózók együttműködésének hiánya miatt eredménytelenül
zárult, 2017-ben és 2018-ban támogató eljárás alá vont adózói
körben adóellenőrzéseket kell végezni.

A NAV vámellenőrzési feladatai elsősorban a pénzügyileg
kockázatos vámeljárásokra, és a gazdálkodók vámellenőrzésére
terjednek ki.

II. Ellenőrzési feladatok 2019-re
A NAV ellenőrzései három fő területre koncentrálnak:

• jelentős költségvetési kockázatot jelentő adózói körök, te-
vékenységek ellenőrzése, azaz fellépés a rejtett gazdaság
ellen;

• kiemelt adózók ellenőrzése;
• önkéntes jogkövetés támogatása.

1. Jelentős költségvetési kockázatú adózói körök, tevé-
kenységek ellenőrzése, azaz fellépés a rejtett gazdaság
ellen
A NAV a kockázatelemzéshez felhasználja a valós idejű adato-
kat, így lehetősége van a tisztességes gazdálkodók védelme ér-
dekében az adóelkerülés jelen idejű feltárására, az adókiját-
szásra specializálódott társaságok azonnali kiszűrésére és a
meg nem fizetett adóbevételek fedezetének biztosítására.

A munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő, nemzetgazdasági
szinten is jelentős értékben elkövetett visszaélések okán a NAV
az érintett, csalárd adózói magatartásra törekvő foglalkoztatók-
hoz bejelentett magánszemélyek jogviszonyának folyamatos fi-
gyelését határozta meg feladatul, aminek célja az adókikerülés-
re használt „foglalkoztatói” láncolatok folyamatos feltárása, a
foglalkoztatáshoz kötődő közterhek megfizettetése, a törvények
betartatása.

A NAV kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet fordít és
folyamatosan ellenőriz

• a személyi változással (vezető tisztségviselő, tulajdonos
váltással) érintett vállalkozások körében,

• a foglalkoztatottak bejelentése és a kifizetői bevallá-
sok közötti anomáliák esetén;

• a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő átál-
lás terén,

• az elektronikus kereskedelemben, mind a termékértékesí-
tések, mind a szolgáltatásnyújtások körében, különös te-
kintettel a webhelyekre és a webáruházakra;

• a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedőknél,
• az építőipari vállalkozásoknál,
• a személyszállítóknál,
• a szálláshely-szolgáltatók, szállodák, internetes szállás-

megosztó portálokon keresztül szolgáltatók körében,
• az EKÁER-bejelentések adatai alapján, illetve azoknak el-

lenőrzése során feltárt kockázatok, információk alapján a
tudatosan felépített számlázási láncolatokban részt vevő
vállalkozásoknál, és a csalárd ügyletek mögött álló magán-
személyeknél,

• a jogsértések felderítésére az ukrán határszakaszon, a
szerb határszakasz mélységi övezetében, illetve a jelentős
forgalmat bonyolító fő szállítási és autópálya-útvonalakon,

• a szerzői jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések felderí-
tésére,

• a jövedéki adózásban a dohánygyártmányok feketepiacá-
nak visszaszorítására, illetve az „engedélyesek” szabály-
szerű működésének biztosítására, valamint az „adózatlan”
jövedéki termékek feketepiacának visszaszorítására,

• a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem ágazatban az or-
szághatáron átnyúló csalárd számlázási láncolatok révén,
áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedel-
mi ügyletek visszaszorítására.

A NAV az egyes ágazatokban végzett elemzések és a feltárt
súlyos kockázatok alapján jogkövetési vizsgálatokat, illetve
adóellenőrzéseket végez az év meghatározott időszakaiban
egy-egy meghatározott adózói körben, illetve kiemelt adóne-
meket érintő területeken.

A megyei, fővárosi adó- és vámigazgatóságok az
Adótraffipax előrejelzésben közzétett időszakban és helyszíne-
ken végeznek jogkövetési vizsgálatokat.

A NAV ellenőrzi a társasági adóhoz kapcsolódó adókedvez-
mények – különös tekintettel a fejlesztési adókedvezmény –
igénybevételének jogszerűségét. Fokozott figyelmet fordít
a katás adózók ellenőrzésére.

2. Kiemelt adózók ellenőrzése
A legnagyobb adóteljesítményű adózókat kiemelkedő költségve-
tési hatásuk miatt a NAV folyamatosan figyelemmel kíséri. Ki-
emelten ellenőrzi az újonnan ebbe a körbe került adózókat.

3. Önkéntes jogkövetés
A NAV 2019-ben – a kockázatelemzések során feltárt anomáli-
ák, adózói mulasztások megszüntetését szolgáló – támogató el-
járásokat jellemzően az alábbi adózói körben végzi:

• a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál;
• a nemzetközi, automatikus információcsere révén beérke-

zett adatok alapján nem megfelelő mértékű adót fizető,
vagy egyáltalán nem adózó adóalanyoknál;

• az egyéni vállalkozóknál, akiknek máshol van beje-
lentett, 36 órás munkaviszonyuk;

• a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak bejelentésére
és az ehhez kapcsolódó bevallásokra fókuszálva.

A jogkövető szándékú vállalkozásoknál a támogató eljárások
mellett az adózóknál feltárt anomáliák, illetve az azonosított koc-
kázatok megszüntetésére a NAV jogkövetési vizsgálatokat vé-
gez.

Forrás: nav.gov.hu
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Az OTSZ levelezéséből
Tisztelt Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes Úr!

Az alábbi videót egy fővárosi taxis (Főtaxi) gépjárművének menet-kamerá-
ja rögzítette az Oktogon téri taxiállomáson, a felvételen látható időben.
Sajnos egyre több panasz érkezik szervezetünkhöz fővárosi taxiengedély-
lyel rendelkező taxisoktól, melyben kifogásolják, hogy a frekventált terüle-
teken lévő taxiállomásokat kisajátítják különböző taxis-csoportok, és
fenyegetőleg lépnek fel azokkal szemben, akik rendeltetésszerűen kíván-
ják ezeket a taxiállomásokat használni.

Kérem szíves állásfoglalását, és ha szükséges intézkedését.
Köszönettel: 

Metál Zoltán, elnök
Országos Taxis Szövetség

* * *
Tisztelt Elnök Úr!

A frekventált területeken lévő taxiállomások egyes taxis csoportok általi
kisajátítása, és ezzel összefüggő, fenyegető fellépése kapcsán részemre
küldött levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:
Az ún. drosztfoglalásokról a Fővárosi Önkormányzat megbízásából az e
körbe tartozó feladatokat ellátó BKK Zrt. tudomással bír, és a rendelke-
zésére álló eszközökkel igyekszik a problémát orvosolni. Ezt rendkívüli
módon megnehezíti a tény, hogy a visszaélés jellegéből adódóan a „tet-
tenérés” gyakorlatilag kizárt. További akadály, hogy a cselekményekről
egyébként közvetlen tapasztalatokkal rendelkező taxisok nem mernek
azokról nyíltan beszélni. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat ilyen jellegű hatósági ellenőrzési jogkörrel nem bír.
Szeretném ugyanakkor tájékoztatni, hogy jelenleg folyamatban van egy
nagyszabású kodifikációs munka előkészítése, amelynek keretében a Fő-
városi Önkormányzat több, a taxis tevékenység ellenőrzését remélhető-
leg hatékonyabbá tevő javaslattal is élt (pl. a különböző ellenőrző hatósá-
gok feladat- és hatáskörének pontos meghatározása, szankcionálási le-
hetőség megteremtése az ellenőrzés megtagadásának esetére, stb.). 
Minthogy a taxis kollégák azok, akik a történtek kapcsán közvetlen ta-
pasztalattal rendelkeznek, szívesen vennénk a probléma megoldására
vonatkozó javaslataikat, amelyek alapján hatékonyabban használhatnánk
a rendelkezésünkre álló szabályozási eszközöket, illetve módosíthatnánk
azokat. Célravezetőnek találnánk továbbá a taxis érdekvédelmi szerveze-
tek részéről a hatóságként eljáró egyéb szervekkel történő kapcsolatfel-
vételt is.

Türelmüket és segítő közreműködésüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

dr. Szeneczey Balázs

* * *
Tisztelt Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes Úr!

Természetesen minden szakmai segítséget biztosítunk a Főváros számá-
ra, ami hozzájárulhat ahhoz a törekvéshez, ami a törvényes rend megőr-
zését és annak fenntarthatóságát biztosítja a taxiszolgáltatás működésé-
hez.

Kérem továbbá szíves hozzájárulását, hogy jelen levélváltásunk – a ta-
xistársadalom minél több szereplőjéhez eljutva – a Taxisok Világa szak-
mai magazin következő kiadásában megjelenhessen.

Üdvözlettel
Metál Zoltán, elnök

Országos Taxis Szövetség

Ma már olyan drágák a mobiltelefonok, hogy ha elesel
és reccsenést hallasz, imádkozol, hogy a könyököd le-

gyen az…
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Miért ülnek az emberek taxiba?
Tóth Tibor kollégánk úgy döntött, hogy végez egy közel
sem reprezentatív, de talán érdekes kutatást arról, hogy
az emberek miért ülnek taxiba. Heteken keresztül kérdez-
gette utasait, és pontos feljegyzéseket készített. Az össze-
sítéskor a következő eredményt kapta:

Siet – 6% – Klasszikus eset, ha sietünk, rendelünk,
vagy leintünk egy taxit. A mai őrült forgalomban
ez már közel sem természetes.

Idős, beteg – 11% – Mindannyian megöregszünk,
megbetegszünk. Nehezünkre eshet a járás, a
buszra, villamosra szállás. Ilyekor taxit rende-
lünk, hogy eljuthassunk az orvoshoz, a kórház-
ba, vagy egyszerűen csak haza.

Sok a csomag – 20% – Ez egy alaphelyzet. Nyilván
bőröndökkel, nagy táskákkal nem utazhatunk tö-
megközlekedéssel. Rendelünk egy taxit.

Kényelem – 63% – Érdekes eredmény. Kényelmi
szempontból majdnem kétszer annyian veszünk
igénybe taxit, mint az összes többi okból együtt-
véve. 

Engedélykiadás a kamarákban
Sokan várták a taxiengedélyek ügyintézésének egyszerű-
södését a feladat kereskedelmi kamarákhoz telepítése
után. A várakozások az első időszakban azonban nem iga-
zolódtak be, talán a gyakorlatlanság, talán az újszerű fel-
adatok miatt. Hozzájárult az elégedetlenséghez az is,
hogy éppen ebben az időszakban emelkedtek az illetékek
50%-kal, tehát nemcsak hogy nem lett egyszerűbb az ügy-
intézés, de még többet is kellett fizetni érte. A kamara, ta-
pasztalva az elégedetlenséget, jogszabály-módosítási ja-
vaslattal fordult a szakminisztériumhoz.

Nem tesz semmit az Etikai Bizottság
Sok taxis a szakma megtisztulását várta a kamarai etikai
bizottságok működésétől. Ellenőrzéseket, taxiengedély-
visszavonásokat, a túlszámlázók és erőszakos utasszer-
zők eltávolítását remélték a taxis szakmából. 

Mindjárt akadt is egy konkrét eset, ahol a taxis kolléga
az Etikai Bizottság segítségét, intézkedését kérte. Tör-
tént, hogy egy bizonyos „foglalt droszt” közelében felvett
integető utasokat. Bepakolta a csomagokat a csomagtar-
tóba, az utasok pedig beszálltak a gépkocsiba, és már
éppen indulni készült, amikor a közeli drosztról érkező né-
hány taxis körbevette, nem engedte elindulni. Az utasokat
kiszállították (!), a csomagokat a csomagtartóból kivették
(!), és átrakták egy másik, „onnan dolgozó” taxiba, majd a
hüledező külföldi utasokkal elhajtottak. A kolléga termé-
szetesen azonnal az Etikai Bizottsághoz fordult az ügy-
ben, amely egy semmitmondó, sőt bizonyos értelemben
kioktató válaszlevélben közölte vele, hogy bírósághoz for-
dulhat az ügyben. Nos, ilyen reakciók után a vállalkozók
természetesen némi fenntartással kezdték kezelni a bi-
zottság tevékenységét…

Erről írt a Taxisok Világa 2009 márciusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 márciusában

20 éve történt
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Kamarai díjak
Márciusi határidő!

2012 óta évente egyszer kötelező kamarai regisztrációs díjat fizetni. A díjakat a székhely szerint illetékes kamara részére kell eljuttatni. Nem
minden esetben érkezik külön felszólítás és befizető csekk, így mindenkinek saját magának kell gondoskodnia az utalásról. Az éves díjat szemé-
lyesen a kamara ügyfélszolgálatán, vagy banki átutalással lehet rendezni. Nem fizetés esetén a kamarák végrehajtást indíthatnak. Alább a buda-
pesti és a Pest megyei kamara adatai:
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Nullás bevallások
Néhány éve még azt mondhattuk, hogy a NAV szinte csak „ötletsze-
rűen” kéri számon az egyéni vállalkozókon azokat a bevallásokat,
amelyeknek összegszerű adattatalma nulla. Ilyenek például a reha-
bilitációs járulékról, meg a szakképzési hozzájárulásról szóló adat-
szolgáltatások. Ezeket csak akkor kell alkalmazni – és ebben az
esetben bevallást is beküldeni –, ha alkalmazottat foglalkoztatunk. A
taxis egyéni vállalkozók nagy részének azonban nincs alkalmazottja,
így ezeket a bevallásokat sem tartotta fonosnak beküldeni. Eddig.
Ma ugyanis már rendkívül szigorúan veszik ezeket a nulla adattartal-
mú bevallásokat is, azzal az indokkal, hogy csak így lehet megkülön-
böztetni, hogy a vállalkozóknak bizonyos járulékfajtákat nem kell fi-
zetnie, vagy csak elfelejtett adatszolgáltatást küldeni a hatóságnak.

Ezeknek a „nullás” bevallásoknak a hiányát nem kéri azonnal szá-
mon a NAV, jószerivel csak akkor értesülünk róla, amikor – például
hitelfelvétel miatt – adóigazolást kérünk. Akkor viszont öt évre visz-
szamenőleg. Mivel éves és havi bevallásokról is szó van, egy adó-
igazolás („nullás papír”) igénylésekor azzal szembesülhetünk, hogy
hiánypótlásként akát több mint hatvan ilyen elmulasztott bevallást
kell pótolnunk. 

Melyek ezek: elsősorban a 01-es és a 08-as számú bevallások,
amely sorszámok elé a tárgyév évszámának utolsó két számjegyét ír-
ják, 2019-ben tehát a 1901-es és a 1908-as. A 01-es éves, a 08-as
havi bevallás. 

E bevallások elkészítése helyett van egy egyszerűbb módszer, az
ún. „Nyilatkozat” beküldése. Ezen a nyomtatványon arról nyilatko-
zunk, hogy mely bevallásokat nem kell majd beküldenünk. Azért
„majd”, mert e nyilatkozatot visszamenőlegesen nem, csak a tárgy-
évre előre lehet elkészíteni, mégpedig az eredeti bevallások határ-
idejével egyezően. Most, március hónapban például a havi bevallá-
sokról (08-as) csak márciustól decemberig nyilatkozhatunk, ha e nyi-
latkozat április 12-ig beérkezik.

A jövőre nézve érdemes e nyilatkozatot már januárban, legkésőbb
február 12-ig benyújtani a hatóságnak, így a nullás bevallások elké-
szítésétől mentesülhetnek.

Hol van a Gorcsev Iván utca Gyálon?
Nem vicc, van egy Gorcsev Iván utca Gyálon. Egyetlen navigációban
sincs még benne a vadonatúj közterületi elnevezés, és hogy „köny-
nyebb” legyen a taxisok dolga, még az utcanévtáblákat sem helyez-
ték ki. 

Egy magánterületet megnyitottak a közforgalomnak. Nem akarták a
semleges, unott RAKTÁR UTCA elnevezést, az Önkormányzat enge-
délyezte az új utcaelnevezést.  Természetesen megkerestem az illeté-
kes, gyáli önkormányzatot, hogy hol van a Gorcsev Iván utca Gyálon?
Ugyanis három nagy cég
központja, telephelye talál-
ható az utcában… 

Gorcsev Iván utcának az
M 5 autópálya melletti ipari
parkba vezető utcát nevezte
el a képviselő-testület.

Lehajtója az M 5-ről a
Gyál, Alsónémedi táblánál
van, és a Kecskemét felé tar-
tó út jobb oldalán található,
ipari park cégeinek címe. 

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző 

Köszönjük a gyors választ!
Juhász Péter

Lapzártakor érkezett:
A GOOGLE navigációban
megjelent az elnevezés, a
többi navigációban egyelő-
re továbbra sem található
Gyálon a Gorcsev Iván ut-
ca.
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A közúti közlekedés során még mindig so-
kan félreértelmezik a megállás és a várako-
zás fogalmát. Szomorú az, ha ezt egy autós
oktatótól halljuk, és még szomorúbb, ha a
hatóság sincs tisztában a különbséggel.
Nemrégiben Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye egyik nagyvárosában került terítékre a
kérdés. A taxis megállt egy mozgássérültek
várakozására kijelölt helyen, hogy utasát
felvegye, de a rend közelben tartózkodó
őre máris sietett felé, büntetés kiszabását
fontolgatva. Pedig a mozgássérültek parko-
lóhelyén meg szabad állni. Csak várakozni
tilos. És persze a megállást is csak úgy illik
végrehajtani, hogy ne akadályozzuk egy
esetleg éppen érkező jogosult parkolását.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz a kér-
désben: 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let a közúti közlekedés szabályairól 40.§ (5):

Tilos megállni:

a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelző-
tábla jelzésének az észlelését akadályozza;

b) ahol a jármű és az úttesten levő záró-
vonal vagy a jármű és az úttest másik szé-
lén álló jármű között legalább három méter
széles hely nem marad;

c) be nem látható útkanyarulatban, buk-
kanóban vagy más olyan helyen, ahol a jár-
művet a többi jármű vezetője kellő távol-
ságból nem észlelheti;

d) körforgalmú úton, útkereszteződés-
ben és az úttestek széleinek metszéspont-
jától számított 5 méter távolságon belül, ha
a közúti jelzésből más nem következik; az
útkereszteződésben az úttorkolattal vagy
útelágazással szemben megálló járműre –
ha ez a többi jármű bekanyarodását nem
akadályozza – a tilalom nem vonatkozik;

e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint
a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsi-
val, motorkerékpárral, segédmotoros kerék-
párral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter,
egyéb járművel 15 méter távolságon belül;

f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint
ezek be- és kijáratánál;

g) vasúti átjáróban és attól számított 30
méter távolságon belül, valamint vasúti, ille-
tőleg villamospályán és ezekhez olyan kö-
zel, hogy a jármű a vasúti jármű, illetőleg a
villamos közlekedését akadályozza;

h) más járművel a villamos, autóbusz-
vagy trolibusz-megállóhelyet, illetőleg taxiál-
lomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5
méter távolságon belül, kivéve, ha útburko-
lati jelből más következik;

i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére

a személytaxit, a betegszállító gépjárművet,
az iskolabuszt és a gyermekeket szállító
autóbuszt, továbbá

ic) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet;

j) villamos-megállóhelynél levő járdaszi-
get és a hozzá közelebb eső járda közötti
úttestrészen;

k)1000 kilogrammnál nagyobb tengely-
terhelésű járművel járdán;

l) kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító-
sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársá-
von, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;

m) különösen veszélyes helyen, az útbur-
kolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen;

n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló au-

tóbuszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejé-

re a személytaxit, a betegszállító gépjármű-
vet, továbbá

nc) 20 és 6 óra között a kommunális
szemét szállítására szolgáló járművet.

Tilos várakozni:

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelem-
szerűen alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdé-
sében említetteken túlmenően]:

a) a három külön úttesttel rendelkező út
középső úttestjén;

b) lakott területen kívül főútvonal úttest-
jén;

c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való
behajtást vagy az onnan történő kihajtást –
az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájá-
rulása nélkül – akadályozza;

d) ahol a jármű szabályosan várakozó
másik jármű megközelítését vagy elindulá-
sát akadályozhatja;

e) az úttesten ott, ahol a járdán a megál-
lás megengedett.

A jogszabály a fenti felsorolásban tétele-
sen nem emeli ki a mozgáskorlátozottak vá-
rakozóhelyén történő várakozás tilalmát. Az
áttételesen, egy másik paragrafusból tud-
hatjuk meg:

59. § (1) A rendőrség, a közterület-fel-
ügyelet, a közút kezelője – az üzemben tar-
tó értesítése mellett és költségére – elszál-
lítással eltávolíthatja azt a járművet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra sze-
rinti kiegészítő táblával ellátott megállást
vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá
eső területen szabálytalanul várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a
40. § (1)-(2) és (5) bekezdésében, valamint
a (8) bekezdés b) és c) pontjában megha-
tározott megállási tilalom megszegésével,
vagy a rendelkezésekben meghatározott
megállási feltételek figyelmen kívül hagyá-
sával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul
tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsi-
jai részére fenntartott, jelzőtáblával
(115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati
jellel megjelölt várakozóhelyen jogo-
sulatlanul várakozik.

A jármű elszállításáról a közterület-fel-
ügyeletnek, illetve az út kezelőjének a
rendőrséget is értesítenie kell.

Sokunk évtizedekkel ezelőtt szerzett jogo-
sítványt és vizsgázott az akkor érvényes
közlekedési szabályokból. Nem valószínű,
hogy azóta sokat forgattuk a KRESZ köny-
vet; rutinból vezetünk. Ezért is érdemes né-
ha feleleveníteni a tanultakat. 

Lapunkban már sok-sok éve minden hó-
napban megjelenik a „Tudod, vagy tip-
pelsz?” rovat, egy következmények nélküli
KRESZ totó. Legtöbbször nem sikerül hi-
bátlanul kitölteni… 

Közös adatbázis kellene a „problémás” utasokról! 
Sajnos, mindig voltak, mindig vannak, és mindig lesznek „problémás” utasok. A prob-
lémák legnagyobb része anyagi természetű. A fuvar végén egyszerűen nem fizetnek.
Vagy „Mindjárt jövök!” ígérettel távoznak, és soha nem jönnek vissza. De nem ritka az
egyszerűen közlés: „Bocs’ tesókám, nincs lóvé!”.

Mit tehet a taxis? Zálogtárgyat ugyan kérhet, de igazolványokat nem. Így vagy ad az
utas zálogtárgyat, vagy nem. Erőszakkal elvenni semmit sem lehet.  Utast visszatartani
nehéz dió. Az a személyi szabadság megsértése lenne, mert az utasnak ugyebár jo-
gai vannak. Ha négyen vannak, akkor még nehezebb a helyzet… 

Aztán vannak egyéb problémás utasok. Akik „hatás” alatt vannak, de ez csak menet
közben derül ki. Beül, bemondja a címet, és menet közben jön meg a tudatmódosító
szer hatása. Elkezd őrjöngeni, tombolni. A taxis vagy egyedül, vagy segítséget kérve,
kiteszi a taxijából. 

Ha telefonon rendelnek taxit ezek a „kedves” utasok, akkor a telefonszámuk mellé
tesznek egy megjegyzést a diszpécserek, ők már nem kapnak autót attól a társaság-
tól. Nincs más hátra, ezek az utasok ezután hívják a másik taxis céget. Ahol más taxi-
sok égnek meg velük. 

Ezért lenne jó egy közös adatbázis a taxis cégek között. Közölnék egymással a
diszpécserek, hogy ezzel, vagy azzal az utassal gondok vannak, ne küldjenek neki ta-
xit, ha nem akarnak gondot kollégáiknak.

Szerintem ez nem lenne a személyiségi jogok megsértése! Nem tennék fel az inter-
netre, a facebookra az ilyen információkat, csak egymás között osztanák meg azokat
a taxitársaságok. Horváth András 
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Megállás vagy várakozás
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Kamarai díjak
Márciusi határidő!

2012 óta évente egyszer kötelező kamarai regisztrációs díjat fizetni. A díjakat a székhely szerint illetékes kamara részére kell eljuttatni. Nem
minden esetben érkezik külön felszólítás és befizető csekk, így mindenkinek saját magának kell gondoskodnia az utalásról. Az éves díjat szemé-
lyesen a kamara ügyfélszolgálatán, vagy banki átutalással lehet rendezni. Nem fizetés esetén a kamarák végrehajtást indíthatnak. Alább a buda-
pesti és a Pest megyei kamara adatai:

16

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Nullás bevallások
Néhány éve még azt mondhattuk, hogy a NAV szinte csak „ötletsze-
rűen” kéri számon az egyéni vállalkozókon azokat a bevallásokat,
amelyeknek összegszerű adattatalma nulla. Ilyenek például a reha-
bilitációs járulékról, meg a szakképzési hozzájárulásról szóló adat-
szolgáltatások. Ezeket csak akkor kell alkalmazni – és ebben az
esetben bevallást is beküldeni –, ha alkalmazottat foglalkoztatunk. A
taxis egyéni vállalkozók nagy részének azonban nincs alkalmazottja,
így ezeket a bevallásokat sem tartotta fonosnak beküldeni. Eddig.
Ma ugyanis már rendkívül szigorúan veszik ezeket a nulla adattartal-
mú bevallásokat is, azzal az indokkal, hogy csak így lehet megkülön-
böztetni, hogy a vállalkozóknak bizonyos járulékfajtákat nem kell fi-
zetnie, vagy csak elfelejtett adatszolgáltatást küldeni a hatóságnak.

Ezeknek a „nullás” bevallásoknak a hiányát nem kéri azonnal szá-
mon a NAV, jószerivel csak akkor értesülünk róla, amikor – például
hitelfelvétel miatt – adóigazolást kérünk. Akkor viszont öt évre visz-
szamenőleg. Mivel éves és havi bevallásokról is szó van, egy adó-
igazolás („nullás papír”) igénylésekor azzal szembesülhetünk, hogy
hiánypótlásként akát több mint hatvan ilyen elmulasztott bevallást
kell pótolnunk. 

Melyek ezek: elsősorban a 01-es és a 08-as számú bevallások,
amely sorszámok elé a tárgyév évszámának utolsó két számjegyét ír-
ják, 2019-ben tehát a 1901-es és a 1908-as. A 01-es éves, a 08-as
havi bevallás. 

E bevallások elkészítése helyett van egy egyszerűbb módszer, az
ún. „Nyilatkozat” beküldése. Ezen a nyomtatványon arról nyilatko-
zunk, hogy mely bevallásokat nem kell majd beküldenünk. Azért
„majd”, mert e nyilatkozatot visszamenőlegesen nem, csak a tárgy-
évre előre lehet elkészíteni, mégpedig az eredeti bevallások határ-
idejével egyezően. Most, március hónapban például a havi bevallá-
sokról (08-as) csak márciustól decemberig nyilatkozhatunk, ha e nyi-
latkozat április 12-ig beérkezik.

A jövőre nézve érdemes e nyilatkozatot már januárban, legkésőbb
február 12-ig benyújtani a hatóságnak, így a nullás bevallások elké-
szítésétől mentesülhetnek.

Hol van a Gorcsev Iván utca Gyálon?
Nem vicc, van egy Gorcsev Iván utca Gyálon. Egyetlen navigációban
sincs még benne a vadonatúj közterületi elnevezés, és hogy „köny-
nyebb” legyen a taxisok dolga, még az utcanévtáblákat sem helyez-
ték ki. 

Egy magánterületet megnyitottak a közforgalomnak. Nem akarták a
semleges, unott RAKTÁR UTCA elnevezést, az Önkormányzat enge-
délyezte az új utcaelnevezést.  Természetesen megkerestem az illeté-
kes, gyáli önkormányzatot, hogy hol van a Gorcsev Iván utca Gyálon?
Ugyanis három nagy cég
központja, telephelye talál-
ható az utcában… 

Gorcsev Iván utcának az
M 5 autópálya melletti ipari
parkba vezető utcát nevezte
el a képviselő-testület.

Lehajtója az M 5-ről a
Gyál, Alsónémedi táblánál
van, és a Kecskemét felé tar-
tó út jobb oldalán található,
ipari park cégeinek címe. 

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző 

Köszönjük a gyors választ!
Juhász Péter

Lapzártakor érkezett:
A GOOGLE navigációban
megjelent az elnevezés, a
többi navigációban egyelő-
re továbbra sem található
Gyálon a Gorcsev Iván ut-
ca.
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A közúti közlekedés során még mindig so-
kan félreértelmezik a megállás és a várako-
zás fogalmát. Szomorú az, ha ezt egy autós
oktatótól halljuk, és még szomorúbb, ha a
hatóság sincs tisztában a különbséggel.
Nemrégiben Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye egyik nagyvárosában került terítékre a
kérdés. A taxis megállt egy mozgássérültek
várakozására kijelölt helyen, hogy utasát
felvegye, de a rend közelben tartózkodó
őre máris sietett felé, büntetés kiszabását
fontolgatva. Pedig a mozgássérültek parko-
lóhelyén meg szabad állni. Csak várakozni
tilos. És persze a megállást is csak úgy illik
végrehajtani, hogy ne akadályozzuk egy
esetleg éppen érkező jogosult parkolását.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz a kér-
désben: 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let a közúti közlekedés szabályairól 40.§ (5):

Tilos megállni:

a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelző-
tábla jelzésének az észlelését akadályozza;

b) ahol a jármű és az úttesten levő záró-
vonal vagy a jármű és az úttest másik szé-
lén álló jármű között legalább három méter
széles hely nem marad;

c) be nem látható útkanyarulatban, buk-
kanóban vagy más olyan helyen, ahol a jár-
művet a többi jármű vezetője kellő távol-
ságból nem észlelheti;

d) körforgalmú úton, útkereszteződés-
ben és az úttestek széleinek metszéspont-
jától számított 5 méter távolságon belül, ha
a közúti jelzésből más nem következik; az
útkereszteződésben az úttorkolattal vagy
útelágazással szemben megálló járműre –
ha ez a többi jármű bekanyarodását nem
akadályozza – a tilalom nem vonatkozik;

e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint
a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsi-
val, motorkerékpárral, segédmotoros kerék-
párral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter,
egyéb járművel 15 méter távolságon belül;

f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint
ezek be- és kijáratánál;

g) vasúti átjáróban és attól számított 30
méter távolságon belül, valamint vasúti, ille-
tőleg villamospályán és ezekhez olyan kö-
zel, hogy a jármű a vasúti jármű, illetőleg a
villamos közlekedését akadályozza;

h) más járművel a villamos, autóbusz-
vagy trolibusz-megállóhelyet, illetőleg taxiál-
lomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5
méter távolságon belül, kivéve, ha útburko-
lati jelből más következik;

i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére

a személytaxit, a betegszállító gépjárművet,
az iskolabuszt és a gyermekeket szállító
autóbuszt, továbbá

ic) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet;

j) villamos-megállóhelynél levő járdaszi-
get és a hozzá közelebb eső járda közötti
úttestrészen;

k)1000 kilogrammnál nagyobb tengely-
terhelésű járművel járdán;

l) kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító-
sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársá-
von, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;

m) különösen veszélyes helyen, az útbur-
kolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen;

n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló au-

tóbuszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejé-

re a személytaxit, a betegszállító gépjármű-
vet, továbbá

nc) 20 és 6 óra között a kommunális
szemét szállítására szolgáló járművet.

Tilos várakozni:

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelem-
szerűen alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdé-
sében említetteken túlmenően]:

a) a három külön úttesttel rendelkező út
középső úttestjén;

b) lakott területen kívül főútvonal úttest-
jén;

c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való
behajtást vagy az onnan történő kihajtást –
az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájá-
rulása nélkül – akadályozza;

d) ahol a jármű szabályosan várakozó
másik jármű megközelítését vagy elindulá-
sát akadályozhatja;

e) az úttesten ott, ahol a járdán a megál-
lás megengedett.

A jogszabály a fenti felsorolásban tétele-
sen nem emeli ki a mozgáskorlátozottak vá-
rakozóhelyén történő várakozás tilalmát. Az
áttételesen, egy másik paragrafusból tud-
hatjuk meg:

59. § (1) A rendőrség, a közterület-fel-
ügyelet, a közút kezelője – az üzemben tar-
tó értesítése mellett és költségére – elszál-
lítással eltávolíthatja azt a járművet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra sze-
rinti kiegészítő táblával ellátott megállást
vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá
eső területen szabálytalanul várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a
40. § (1)-(2) és (5) bekezdésében, valamint
a (8) bekezdés b) és c) pontjában megha-
tározott megállási tilalom megszegésével,
vagy a rendelkezésekben meghatározott
megállási feltételek figyelmen kívül hagyá-
sával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul
tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsi-
jai részére fenntartott, jelzőtáblával
(115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati
jellel megjelölt várakozóhelyen jogo-
sulatlanul várakozik.

A jármű elszállításáról a közterület-fel-
ügyeletnek, illetve az út kezelőjének a
rendőrséget is értesítenie kell.

Sokunk évtizedekkel ezelőtt szerzett jogo-
sítványt és vizsgázott az akkor érvényes
közlekedési szabályokból. Nem valószínű,
hogy azóta sokat forgattuk a KRESZ köny-
vet; rutinból vezetünk. Ezért is érdemes né-
ha feleleveníteni a tanultakat. 

Lapunkban már sok-sok éve minden hó-
napban megjelenik a „Tudod, vagy tip-
pelsz?” rovat, egy következmények nélküli
KRESZ totó. Legtöbbször nem sikerül hi-
bátlanul kitölteni… 

Közös adatbázis kellene a „problémás” utasokról! 
Sajnos, mindig voltak, mindig vannak, és mindig lesznek „problémás” utasok. A prob-
lémák legnagyobb része anyagi természetű. A fuvar végén egyszerűen nem fizetnek.
Vagy „Mindjárt jövök!” ígérettel távoznak, és soha nem jönnek vissza. De nem ritka az
egyszerűen közlés: „Bocs’ tesókám, nincs lóvé!”.

Mit tehet a taxis? Zálogtárgyat ugyan kérhet, de igazolványokat nem. Így vagy ad az
utas zálogtárgyat, vagy nem. Erőszakkal elvenni semmit sem lehet.  Utast visszatartani
nehéz dió. Az a személyi szabadság megsértése lenne, mert az utasnak ugyebár jo-
gai vannak. Ha négyen vannak, akkor még nehezebb a helyzet… 

Aztán vannak egyéb problémás utasok. Akik „hatás” alatt vannak, de ez csak menet
közben derül ki. Beül, bemondja a címet, és menet közben jön meg a tudatmódosító
szer hatása. Elkezd őrjöngeni, tombolni. A taxis vagy egyedül, vagy segítséget kérve,
kiteszi a taxijából. 

Ha telefonon rendelnek taxit ezek a „kedves” utasok, akkor a telefonszámuk mellé
tesznek egy megjegyzést a diszpécserek, ők már nem kapnak autót attól a társaság-
tól. Nincs más hátra, ezek az utasok ezután hívják a másik taxis céget. Ahol más taxi-
sok égnek meg velük. 

Ezért lenne jó egy közös adatbázis a taxis cégek között. Közölnék egymással a
diszpécserek, hogy ezzel, vagy azzal az utassal gondok vannak, ne küldjenek neki ta-
xit, ha nem akarnak gondot kollégáiknak.

Szerintem ez nem lenne a személyiségi jogok megsértése! Nem tennék fel az inter-
netre, a facebookra az ilyen információkat, csak egymás között osztanák meg azokat
a taxitársaságok. Horváth András 
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Megállás vagy várakozás
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Taxis szótár 
Minden szakmának vannak szavai, amelyek értelmét csak az adott
szakmában élők ismerik. A szavak egy része idegen eredetű, más ré-
sze ugyan magyarul van, de értelmezésben egész mást jelent. A taxis
szakma annyiban izgalmas, hogy vannak olyan fogalmak, amelyeket
évtizedekig használtunk, de napjainkban már nincsenek jelen.

Szavak, amelyeket már nem használunk:
Aláígérni           Fuvart vállalni a hivatalos viteldíjnál olcsóbban 
Alámenni          Nyomni az URH gombját, amikor a diszpécser

még beszél 
Batyu                Tiltott  erősítő az URH-készülékekhez
Bélás           Kétforintos (mai értéken körülbelül: 200 forint)
Időmérő           Taxis, aki ellenőrizte a taxik időben való címre ér-

kezését 
Integető       Terület a Városliget szélén, jó rálátás az átjátszóra.

(A népi elnevezés a korábbi évtizedekből szárma-
zik, ahol a pártállami vezetőknek integetett az előt-
tük felvonuló/felvonultatott tömeg.) 

Guruló          Arányszám, amit az összes megtett kilométer, a
hasznos (órával megtett) kilométer és a bevétel
egy kilométerre jutó összege határozott meg

Lé part            Duna parti terület, jó rálátás az átjátszó állomásra 
Maki                 Német márka 
Nagypályás      Távolabbi címekre elmenő taxis, telefonos rendelé-

seknél 
Összeültetni     Taxiállomásról, azonos irányba igyekvő utasokat el-

szállítani 
Púder           Nem kapni meg az URH-rádión kiadott  címet 
Ráültetni          Előző utas által kifizetett taxiórával érkezni telefo-

nos rendelésre
Salak            Terület a Dózsa György út elején, jó rálátás  az át-

játszóra 
Tahi tuti       Terület a Tahi útnál, jó rálátás az átjátszóra 
Tromos rádió Szabálytalanul felerősített URH-rádió 

Szavak a mindennapi taxis életből:
Állandó         Rendszeresen taxit rendelő utas 
Beton        Repülőtér 
Csontra kifizetni Nem adni borravalót a fuvar végén
Dezső             Amerikai dollár
Diszpancser    Diszpécser a taxi telefonközpontban 
Dobbantás    Fuvar végén fizetés nélküli távozás 
Droszt         Taxiállomás 
Drosztelső   Taxiállomás első helyén álló taxis 
Előke          Telefonos taxirendelés előzetesen egyeztetett idő-

pontra 
Emelet 10.000 forint bevétel. Például: Harmadik emelet

30.000 forint bevétel. Most a taxisok azt mondják:
„Végre, felértem a második emeletre!” Azt jelenti,
hogy megvan a 20.000 forint bevétel.

Guriga          Egymillió forint
Gyorsító        Szabálytalan  berendezés a taxiórában órapörge-

tés céljából 
Hangra hang Az utas a taxióra által mutatott összeget fizeti  
Hármas brék Támadás esetén segítségkérés URH-rádión 
Hiéna             Szabályokat be nem tartó mezítlábas taxis 
Hőmérő          Taxióra 
Jatt                Borravaló 
Jattolás        A fuvar végén borravalót ad az utas 
Kakukk      Taxióra 
Kanyar      Taxi fuvar 
Kicsengetni  Taxióra által mutatott összeget kifizetni a fuvar vé-

gén 
Kütyü         Szabálytalan berendezés a taxiórában órapörge-

tés céljából 

Leadó           Fuvarszervezési jutalék szállodáknál, repülőtere-
ken 

Lefogyás     Kevés a szabad taxi a repülőtéren 
Lenyúlás    Taxitársaság állandó utasának felajánlani a szolgál-

tatást 
Lepedő      Ezer forint
Megégni    Nem jön létre a fuvar telefonos taxirendelésnél 
Mezítlábas  Taxitársasághoz nem tartozó taxis 
Okosság    Jó fuvar 
Pacsi pénz Pénzbeli köszönet a fuvarért londinereknek, portá-

soknak 
Pörög a bolt  Sok az utas 
Rálépni       Megszólalni az URH-csatornán, amikor más  még

beszél 
Rántás       Repülőtéren több az utas, mint a szabad taxi 
Rúgó        Ezer forint 
Span        Váltótárs 
Spanolás     Átadja helyét a taxiban a taxis a váltótársának 
Rongy        Ezer forint 
Ruppótlan   Borravalót nem adó utas 
Tábla        Határtábla Budapest közigazgatási határán 
Táblázni     Utast várni nevével ellátott táblával repülőtéren,

pályaudvaron 
Treffes    A taxiállomáson első helyen  álló 
Vekker     Taxióra
Zsebes hely Terület, ahol figyelik a közlekedési szabályok be-

tartását 

Összeállította: Ferenczy P. Károly 
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Szélső sáv használata kötelező

Bekeményítenek a belgák
Úgy tűnik, megunták, hogy többsávos útjaikon vannak, akik a
belső vagy a középső sávban autózgatnak, miközben ezt sem-
mi nem indokolja. Ugyancsak zavarja a hatóságokat a türelmet-
len, jobbról előzők jelenléte is, éppen ezért szigorítottak a sza-
bályokon.

Hamarosan a korábbinál nagyobb összegű, 116 eurós (mintegy 37 ezer
forint) büntetésre számíthatnak a háromsávos autópályákon tartósan,
nem előzés céljából a középső sávban haladó járművek vezetői a belga
parlament döntése érelmében.

A jogalkotók egyhangúlag elfogadott határozatával megkettőzte az
eddig érvényes 58 eurós (mintegy 18,5 ezer forint) büntetést a forgal-
mat zavaró és nagymértékben lassító szabálytalanság esetében.

Benoit Godart, a belga közlekedésbiztonsági intézet (Vias) szóvivő-
je elmondta, az intézkedés a közlekedés terén az autósok körében
gyakran tapasztalható helytelen magatartás elleni fellépés. Arra hívta
fel a figyelmet, hogy a KRESZ nemcsak az autópályák középső sávjá-
ban való tartós haladást tiltja, hanem a jobbról való előzést is, amely
szintén súlyos sőt, a biztonságot nagymértékben veszélyeztető közleke-
dési kihágásnak számít. Szintén 116 eurós büntetés jár annak, aki a kö-
zépső sávban lassabban haladó járművet a közlekedés gördülékenysé-
ge érdekében a szélső sávban, jobbról megelőz.

A hamarosan életbelépő jogszabály értelmében az említett szabály-
sértések miatt második alkalommal megbüntetett járművezetők jogosít-
ványát ideiglenesen be is vonhatják – tette hozzá.

Mint közölte, a tartósan középen haladás vétsége miatt az autópálya-
rendőrség tavaly mindössze átlagosan napi hét feljelentést tett, holott a
szabálytalankodók száma ennél sokkal nagyobb. Az autópálya közleke-
dési szabályainak betartását a jövőben több rendőr bevonásával fogják
ellenőrizni. Viszont sem a sebességmérő, sem a forgalmat figyelő rend-
őrségi kamerák, sem pedig a személyautókba szerelt fedélzeti kamerák
felvétele alapján nem indítható eljárás – olvasható a hírügynökségi je-
lentésben. Cash
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Néhány településen az önkormányzat adó-
mentes határokat vezetett be. A fővárosban
ez eddig egymillió forint volt, 2019-től más-
fél millióra emelkedett. Az adómentes határ
az ún. korrigált nettó árbevételre vonatkozik,
amit a következőképpen számíthatunk ki:

1. A teljes árbevételből levonjuk az anyag-
költséget (taxisoknál jellemzően az üzem-
anyag; más költség nem vonható le). Az
eredmény a korrigált nettó árbevétel.

2. A teljes árbevétel 80%-át vesszük ala-
pul, ez a korrigált nettó árbevétel.

3. Kizárólag az átalányadózók által hasz-
nálható számítási mód: a teljes árbevé-
tel 20%-át vesszük, majd ezt 1,2-vel
szorozzuk. Az eredmény a korrigált
nettó árbevétel.

Amennyiben a bármely módon számított
korrigált nettó árbevétel nem éri el az adó-
mentes határt, iparűzési adót fizetni nem
kell (a bevallás azonban ekkor is kötelező).

Katás vállakozókra némileg eltérő szabá-
lyok vonatkoznak. Egyrész ők is számíthatják
az egyes és a kettes módszer sze-
rint árbevételüket, de lehetőség
van tételes (fix összegű) adó fize-
tésére is. A tételes adó katá-
soknál önkormányzatonként 2,5
millió forintos adóalap után számí-
tott 50.000 Ft/év, amelyet két
részletben, március15. és szep-
tember 15. határidőkkel kell fizet-
ni. Ez a fajta adózási mód előze-
tes bejelentés köteles, a vállalko-
zás kezdetétől számított 15 napon
belül, vagy már működő vállalko-
zásnál minden év február 15-ig le-
het a megfelelő nyomtatványon je-
lölni.

Néhány városban az átlagosnál
magasabb az iparűzésiadó-men-
tes határ, itt Budaörsöt és Érdet
emelném ki. Ezekben a városok-
ban 2,5 millió forint korrigált net-
tó árbevételig nem kell iparűzési
adót fizetni. De várjunk csak: hi-
szen a tételes kata adóalap is 2,5
millió forintról szól! Akkor itt a
katások sem fizetnek adót? Alap-
helyzetben igen. Azok a katás
adózók, akik e települések vala-
melyikén tevékenykednek és a té-
teles iparűzési adót választották,
valóban adómentesek, hiszen a
számított adóalapjuk éppen meg-
egyezik az adómentes határral.
Ezt minden év január 15-ig ipar-
űzési adóbevallással jelezni kell.

A fővárosban dolgozó taxisok

közül jó néhány székhelye  Budaörsön vagy
Érden található. Akkor ők sem fizetnek? 

A helyzet itt már bonyolódik. A helyi adók-
ról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban
Htv) 39/B § (3) bekezdése értelmében a
kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó a Htv szerint bejelen-
tett döntése esetén az adó adóévi alapja a
székhelye és a telephelye szerinti önkor-
mányzatonként 2,5 és 2,5 millió forint. Az
már bizony ötmillió! Mivel pedig a kedvezmé-
nyeket a vállalkozási szintű – vagyis az ösz-
szesített – adatok alapján lehet érvényesíte-
ni, ebben az esetben már 5 millió forintos –
vélelmezett – árbevételről beszélünk. 

Igaz, hogy a fővárosban vállalkozó, de az
agglomerációban székhellyel rendelkező
vállalkozók már nem kötelesek budapesti
telephelyet nyitni (a Htv székhelyről és te-
lephelyről beszél), de az önkormányzati ha-
tóság a tevékenység helye szerint illetékes
önkormányzathoz fizetett adót a kedvez-
mény elbírálásakor a telephellyel egyenérté-

kűnek tekinti. Az idézett törvény és al-
kalmazása tekintetében több esetben
fordultak kollégáink az illető önkor-
mányzathoz, és mint szóban, mint írás-
ban elutasító határozatot kaptak. Az ille-
tő önkormányzatok által érvényesített
szabály konzekvens.

Hogy mikor érdemes az 50.000 forin-
tos tételes helyi adót választani? Szá-
moljunk! Egy fővárosi vállalkozó, akinek
székhelye is Budapesten van,

3.125.000 Ft bevétel után a 80%-os mód-
szer alapján pontosan 50.000 Ft helyi adót
fizet. Ha tehát úgy ítéli meg, hogy éves bevé-
tele ennél több lesz, érdemes a tételes adó-
zást választania az adott adóévre, hiszen az
már bevételtől függetlenül marad 50 ezer fo-
rint. Ugyanakkor, ha a fővárosban tevékeny-
kedik, de székhelye vidéken van, már csak
6.250.000 Ft bevétel után éri meg a fix 50
ezres, vagyis ez esetben kétszer ötvenezres
összeget választani. 

2019-től a kata határához emelték az áfa
határát is, így már akár az évi 12 millió forint
bevételt is elérhetjük különösebb adónöve-
kedés nélkül. A 6.250.000 forintos határt
túllépve tehát Budapesten tevékenykedő,
de vidéki székhellyel rendelkező vállalkozók
is meggondolhatják az így már fix 100 ezer
forint adó bevállalását is. Hiszen mondjuk
10 milliós éves bevételnél, a 80%-os formá-
ban adózva már 160 ezret fizetnének…

- oli –

Napjainkban a különböző alter-
natív hajtásláncú autók népsze-
rűsítése zajlik szinte mindenhol,
egyre több a hibrid – és tisztán
elektromos hajtásláncú – jármű
az utakon. Az iparág abba az
irányba tart, hogy néhány év múl-
va egyes országokban már a hib-
rid technológia is túlhaladott
lesz, csak és kizárólag lokálisan
zéró károsanyag-kibocsátású au-
tókat lehet majd újonnan forga-
lomba helyezni.

E területen Norvégia az emi-
nens, ugyanis az északi ország-
ban már 2025-től betiltják a ben-
zin-, illetve dízelmotorral szerelt
új autók forgalmazását. Itt már jó
ideje komoly állami támogatást
élveznek a ma már 50 százalé-
kos piaci részesedésű alternatív
hajtású autók. Az persze nem el-
hanyagolható tény, hogy igen
erős gazdaságról és jelentős

anyagi tartalékokkal bíró unión
kívüli országról beszélünk.

2025 után a következő kör
2030-ra várható, amikor a dánok-
nál, hollandoknál, svédeknél, va-
lamint Indiában és Izlandon tilt-
ják majd be a belső égésű motor-
ral szerelt új autókat. Franciaor-
szágban, az Egyesült Királyság-
ban, Tajvanon és Kaliforniában a
tervek szerint 2040-ben lépik
meg ugyanezt, bár ez alól kivételt
jelent a francia főváros. Párizsból
ugyanis már 2024-től ki kívánják
tiltani a dízelüzemű autókat,
2030-tól pedig már benzines jár-
művekkel sem lehet majd közle-
kedni a városban.

Németországban egyelőre
még nem született döntés. A né-
metek azt szeretnék, hogy 2050-
re a közlekedés lényegében füg-
getlenedni tudjon a fosszilis
üzemanyagoktól, illetve a Zöldek

azt indítványozzák, hogy 2030-tól
ne lehessen új benzines, illetve
dízelautókat kapni az országban.

Egyre többet portyázgatunk a
kontinensen, ám a legfontosabb
kérdés talán, mi lesz itthon, mi
lesz Budapesten, és mikor kerül-
het sor a dízelek kitiltására? Erre
egzakt naprakész válasz nincs,
ám egy tavalyi interjúban Tarlós
István azt nyilatkozta: tervben van
nálunk is a gázolajos autók kitil-
tása. Az időpontra vonatkozóan a
főpolgármester azt mondta, erre
legfeljebb nyolc év múlva kerül-
het sor, ami 2026-os dátumot je-
lentene, majd hozzátette: úgy lát-
ja, ennél rövidebb idő alatt ez
nem lehetséges.

Arról ne feledkezzünk meg,
mindez első körben az új gépjár-
művek forgalomba helyezésére
vonatkozik, ám a városokból tör-
ténő kiszorításuk már napjaink-
ban is létező korlátozás. Rajtunk
az sem segít, ha idehaza még
fél évszázadon keresztül pöfög-
hetnek a belső égésű motorok,
amikor már most is vannak idő-
szakok, amikor szennyezettebb
a levegő hazánkban, mint Kíná-
ban.

k.z.t.

Betiltják a benzin- és dízelautók forgalmazását

Norvégia lesz az első
Nehéz elhinni, de egyre közelebb a határidő, amikor eltűn-
hetnek a belső égésű motorok a közlekedésből. Igaz ez
még akkor is, ha uniós szinten mindez 2050-re valósulhat
meg, ami szinte emberöltőnyi idő, ám Norvégia már beje-
lentette: 2025-től megtiltja ezen járművek forgalmazását. 

Iparűzési adó
és a mentességi szabályok

A vállalkozók, vállalkozások iparűzési adó fizetésre kötelezettek azon a települé-
sen, ahol tevékenységüket végzik. Amennyiben ez a munka több települést is

érint, vagy akár csak a vállalkozás székhelye tér el, akkor több helyen is.
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Taxis szótár 
Minden szakmának vannak szavai, amelyek értelmét csak az adott
szakmában élők ismerik. A szavak egy része idegen eredetű, más ré-
sze ugyan magyarul van, de értelmezésben egész mást jelent. A taxis
szakma annyiban izgalmas, hogy vannak olyan fogalmak, amelyeket
évtizedekig használtunk, de napjainkban már nincsenek jelen.

Szavak, amelyeket már nem használunk:
Aláígérni           Fuvart vállalni a hivatalos viteldíjnál olcsóbban 
Alámenni          Nyomni az URH gombját, amikor a diszpécser

még beszél 
Batyu                Tiltott  erősítő az URH-készülékekhez
Bélás           Kétforintos (mai értéken körülbelül: 200 forint)
Időmérő           Taxis, aki ellenőrizte a taxik időben való címre ér-

kezését 
Integető       Terület a Városliget szélén, jó rálátás az átjátszóra.

(A népi elnevezés a korábbi évtizedekből szárma-
zik, ahol a pártállami vezetőknek integetett az előt-
tük felvonuló/felvonultatott tömeg.) 

Guruló          Arányszám, amit az összes megtett kilométer, a
hasznos (órával megtett) kilométer és a bevétel
egy kilométerre jutó összege határozott meg

Lé part            Duna parti terület, jó rálátás az átjátszó állomásra 
Maki                 Német márka 
Nagypályás      Távolabbi címekre elmenő taxis, telefonos rendelé-

seknél 
Összeültetni     Taxiállomásról, azonos irányba igyekvő utasokat el-

szállítani 
Púder           Nem kapni meg az URH-rádión kiadott  címet 
Ráültetni          Előző utas által kifizetett taxiórával érkezni telefo-

nos rendelésre
Salak            Terület a Dózsa György út elején, jó rálátás  az át-

játszóra 
Tahi tuti       Terület a Tahi útnál, jó rálátás az átjátszóra 
Tromos rádió Szabálytalanul felerősített URH-rádió 

Szavak a mindennapi taxis életből:
Állandó         Rendszeresen taxit rendelő utas 
Beton        Repülőtér 
Csontra kifizetni Nem adni borravalót a fuvar végén
Dezső             Amerikai dollár
Diszpancser    Diszpécser a taxi telefonközpontban 
Dobbantás    Fuvar végén fizetés nélküli távozás 
Droszt         Taxiállomás 
Drosztelső   Taxiállomás első helyén álló taxis 
Előke          Telefonos taxirendelés előzetesen egyeztetett idő-

pontra 
Emelet 10.000 forint bevétel. Például: Harmadik emelet

30.000 forint bevétel. Most a taxisok azt mondják:
„Végre, felértem a második emeletre!” Azt jelenti,
hogy megvan a 20.000 forint bevétel.

Guriga          Egymillió forint
Gyorsító        Szabálytalan  berendezés a taxiórában órapörge-

tés céljából 
Hangra hang Az utas a taxióra által mutatott összeget fizeti  
Hármas brék Támadás esetén segítségkérés URH-rádión 
Hiéna             Szabályokat be nem tartó mezítlábas taxis 
Hőmérő          Taxióra 
Jatt                Borravaló 
Jattolás        A fuvar végén borravalót ad az utas 
Kakukk      Taxióra 
Kanyar      Taxi fuvar 
Kicsengetni  Taxióra által mutatott összeget kifizetni a fuvar vé-

gén 
Kütyü         Szabálytalan berendezés a taxiórában órapörge-

tés céljából 

Leadó           Fuvarszervezési jutalék szállodáknál, repülőtere-
ken 

Lefogyás     Kevés a szabad taxi a repülőtéren 
Lenyúlás    Taxitársaság állandó utasának felajánlani a szolgál-

tatást 
Lepedő      Ezer forint
Megégni    Nem jön létre a fuvar telefonos taxirendelésnél 
Mezítlábas  Taxitársasághoz nem tartozó taxis 
Okosság    Jó fuvar 
Pacsi pénz Pénzbeli köszönet a fuvarért londinereknek, portá-

soknak 
Pörög a bolt  Sok az utas 
Rálépni       Megszólalni az URH-csatornán, amikor más  még

beszél 
Rántás       Repülőtéren több az utas, mint a szabad taxi 
Rúgó        Ezer forint 
Span        Váltótárs 
Spanolás     Átadja helyét a taxiban a taxis a váltótársának 
Rongy        Ezer forint 
Ruppótlan   Borravalót nem adó utas 
Tábla        Határtábla Budapest közigazgatási határán 
Táblázni     Utast várni nevével ellátott táblával repülőtéren,

pályaudvaron 
Treffes    A taxiállomáson első helyen  álló 
Vekker     Taxióra
Zsebes hely Terület, ahol figyelik a közlekedési szabályok be-

tartását 

Összeállította: Ferenczy P. Károly 
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Szélső sáv használata kötelező

Bekeményítenek a belgák
Úgy tűnik, megunták, hogy többsávos útjaikon vannak, akik a
belső vagy a középső sávban autózgatnak, miközben ezt sem-
mi nem indokolja. Ugyancsak zavarja a hatóságokat a türelmet-
len, jobbról előzők jelenléte is, éppen ezért szigorítottak a sza-
bályokon.

Hamarosan a korábbinál nagyobb összegű, 116 eurós (mintegy 37 ezer
forint) büntetésre számíthatnak a háromsávos autópályákon tartósan,
nem előzés céljából a középső sávban haladó járművek vezetői a belga
parlament döntése érelmében.

A jogalkotók egyhangúlag elfogadott határozatával megkettőzte az
eddig érvényes 58 eurós (mintegy 18,5 ezer forint) büntetést a forgal-
mat zavaró és nagymértékben lassító szabálytalanság esetében.

Benoit Godart, a belga közlekedésbiztonsági intézet (Vias) szóvivő-
je elmondta, az intézkedés a közlekedés terén az autósok körében
gyakran tapasztalható helytelen magatartás elleni fellépés. Arra hívta
fel a figyelmet, hogy a KRESZ nemcsak az autópályák középső sávjá-
ban való tartós haladást tiltja, hanem a jobbról való előzést is, amely
szintén súlyos sőt, a biztonságot nagymértékben veszélyeztető közleke-
dési kihágásnak számít. Szintén 116 eurós büntetés jár annak, aki a kö-
zépső sávban lassabban haladó járművet a közlekedés gördülékenysé-
ge érdekében a szélső sávban, jobbról megelőz.

A hamarosan életbelépő jogszabály értelmében az említett szabály-
sértések miatt második alkalommal megbüntetett járművezetők jogosít-
ványát ideiglenesen be is vonhatják – tette hozzá.

Mint közölte, a tartósan középen haladás vétsége miatt az autópálya-
rendőrség tavaly mindössze átlagosan napi hét feljelentést tett, holott a
szabálytalankodók száma ennél sokkal nagyobb. Az autópálya közleke-
dési szabályainak betartását a jövőben több rendőr bevonásával fogják
ellenőrizni. Viszont sem a sebességmérő, sem a forgalmat figyelő rend-
őrségi kamerák, sem pedig a személyautókba szerelt fedélzeti kamerák
felvétele alapján nem indítható eljárás – olvasható a hírügynökségi je-
lentésben. Cash
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Néhány településen az önkormányzat adó-
mentes határokat vezetett be. A fővárosban
ez eddig egymillió forint volt, 2019-től más-
fél millióra emelkedett. Az adómentes határ
az ún. korrigált nettó árbevételre vonatkozik,
amit a következőképpen számíthatunk ki:

1. A teljes árbevételből levonjuk az anyag-
költséget (taxisoknál jellemzően az üzem-
anyag; más költség nem vonható le). Az
eredmény a korrigált nettó árbevétel.

2. A teljes árbevétel 80%-át vesszük ala-
pul, ez a korrigált nettó árbevétel.

3. Kizárólag az átalányadózók által hasz-
nálható számítási mód: a teljes árbevé-
tel 20%-át vesszük, majd ezt 1,2-vel
szorozzuk. Az eredmény a korrigált
nettó árbevétel.

Amennyiben a bármely módon számított
korrigált nettó árbevétel nem éri el az adó-
mentes határt, iparűzési adót fizetni nem
kell (a bevallás azonban ekkor is kötelező).

Katás vállakozókra némileg eltérő szabá-
lyok vonatkoznak. Egyrész ők is számíthatják
az egyes és a kettes módszer sze-
rint árbevételüket, de lehetőség
van tételes (fix összegű) adó fize-
tésére is. A tételes adó katá-
soknál önkormányzatonként 2,5
millió forintos adóalap után számí-
tott 50.000 Ft/év, amelyet két
részletben, március15. és szep-
tember 15. határidőkkel kell fizet-
ni. Ez a fajta adózási mód előze-
tes bejelentés köteles, a vállalko-
zás kezdetétől számított 15 napon
belül, vagy már működő vállalko-
zásnál minden év február 15-ig le-
het a megfelelő nyomtatványon je-
lölni.

Néhány városban az átlagosnál
magasabb az iparűzésiadó-men-
tes határ, itt Budaörsöt és Érdet
emelném ki. Ezekben a városok-
ban 2,5 millió forint korrigált net-
tó árbevételig nem kell iparűzési
adót fizetni. De várjunk csak: hi-
szen a tételes kata adóalap is 2,5
millió forintról szól! Akkor itt a
katások sem fizetnek adót? Alap-
helyzetben igen. Azok a katás
adózók, akik e települések vala-
melyikén tevékenykednek és a té-
teles iparűzési adót választották,
valóban adómentesek, hiszen a
számított adóalapjuk éppen meg-
egyezik az adómentes határral.
Ezt minden év január 15-ig ipar-
űzési adóbevallással jelezni kell.

A fővárosban dolgozó taxisok

közül jó néhány székhelye  Budaörsön vagy
Érden található. Akkor ők sem fizetnek? 

A helyzet itt már bonyolódik. A helyi adók-
ról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban
Htv) 39/B § (3) bekezdése értelmében a
kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó a Htv szerint bejelen-
tett döntése esetén az adó adóévi alapja a
székhelye és a telephelye szerinti önkor-
mányzatonként 2,5 és 2,5 millió forint. Az
már bizony ötmillió! Mivel pedig a kedvezmé-
nyeket a vállalkozási szintű – vagyis az ösz-
szesített – adatok alapján lehet érvényesíte-
ni, ebben az esetben már 5 millió forintos –
vélelmezett – árbevételről beszélünk. 

Igaz, hogy a fővárosban vállalkozó, de az
agglomerációban székhellyel rendelkező
vállalkozók már nem kötelesek budapesti
telephelyet nyitni (a Htv székhelyről és te-
lephelyről beszél), de az önkormányzati ha-
tóság a tevékenység helye szerint illetékes
önkormányzathoz fizetett adót a kedvez-
mény elbírálásakor a telephellyel egyenérté-

kűnek tekinti. Az idézett törvény és al-
kalmazása tekintetében több esetben
fordultak kollégáink az illető önkor-
mányzathoz, és mint szóban, mint írás-
ban elutasító határozatot kaptak. Az ille-
tő önkormányzatok által érvényesített
szabály konzekvens.

Hogy mikor érdemes az 50.000 forin-
tos tételes helyi adót választani? Szá-
moljunk! Egy fővárosi vállalkozó, akinek
székhelye is Budapesten van,

3.125.000 Ft bevétel után a 80%-os mód-
szer alapján pontosan 50.000 Ft helyi adót
fizet. Ha tehát úgy ítéli meg, hogy éves bevé-
tele ennél több lesz, érdemes a tételes adó-
zást választania az adott adóévre, hiszen az
már bevételtől függetlenül marad 50 ezer fo-
rint. Ugyanakkor, ha a fővárosban tevékeny-
kedik, de székhelye vidéken van, már csak
6.250.000 Ft bevétel után éri meg a fix 50
ezres, vagyis ez esetben kétszer ötvenezres
összeget választani. 

2019-től a kata határához emelték az áfa
határát is, így már akár az évi 12 millió forint
bevételt is elérhetjük különösebb adónöve-
kedés nélkül. A 6.250.000 forintos határt
túllépve tehát Budapesten tevékenykedő,
de vidéki székhellyel rendelkező vállalkozók
is meggondolhatják az így már fix 100 ezer
forint adó bevállalását is. Hiszen mondjuk
10 milliós éves bevételnél, a 80%-os formá-
ban adózva már 160 ezret fizetnének…

- oli –

Napjainkban a különböző alter-
natív hajtásláncú autók népsze-
rűsítése zajlik szinte mindenhol,
egyre több a hibrid – és tisztán
elektromos hajtásláncú – jármű
az utakon. Az iparág abba az
irányba tart, hogy néhány év múl-
va egyes országokban már a hib-
rid technológia is túlhaladott
lesz, csak és kizárólag lokálisan
zéró károsanyag-kibocsátású au-
tókat lehet majd újonnan forga-
lomba helyezni.

E területen Norvégia az emi-
nens, ugyanis az északi ország-
ban már 2025-től betiltják a ben-
zin-, illetve dízelmotorral szerelt
új autók forgalmazását. Itt már jó
ideje komoly állami támogatást
élveznek a ma már 50 százalé-
kos piaci részesedésű alternatív
hajtású autók. Az persze nem el-
hanyagolható tény, hogy igen
erős gazdaságról és jelentős

anyagi tartalékokkal bíró unión
kívüli országról beszélünk.

2025 után a következő kör
2030-ra várható, amikor a dánok-
nál, hollandoknál, svédeknél, va-
lamint Indiában és Izlandon tilt-
ják majd be a belső égésű motor-
ral szerelt új autókat. Franciaor-
szágban, az Egyesült Királyság-
ban, Tajvanon és Kaliforniában a
tervek szerint 2040-ben lépik
meg ugyanezt, bár ez alól kivételt
jelent a francia főváros. Párizsból
ugyanis már 2024-től ki kívánják
tiltani a dízelüzemű autókat,
2030-tól pedig már benzines jár-
művekkel sem lehet majd közle-
kedni a városban.

Németországban egyelőre
még nem született döntés. A né-
metek azt szeretnék, hogy 2050-
re a közlekedés lényegében füg-
getlenedni tudjon a fosszilis
üzemanyagoktól, illetve a Zöldek

azt indítványozzák, hogy 2030-tól
ne lehessen új benzines, illetve
dízelautókat kapni az országban.

Egyre többet portyázgatunk a
kontinensen, ám a legfontosabb
kérdés talán, mi lesz itthon, mi
lesz Budapesten, és mikor kerül-
het sor a dízelek kitiltására? Erre
egzakt naprakész válasz nincs,
ám egy tavalyi interjúban Tarlós
István azt nyilatkozta: tervben van
nálunk is a gázolajos autók kitil-
tása. Az időpontra vonatkozóan a
főpolgármester azt mondta, erre
legfeljebb nyolc év múlva kerül-
het sor, ami 2026-os dátumot je-
lentene, majd hozzátette: úgy lát-
ja, ennél rövidebb idő alatt ez
nem lehetséges.

Arról ne feledkezzünk meg,
mindez első körben az új gépjár-
művek forgalomba helyezésére
vonatkozik, ám a városokból tör-
ténő kiszorításuk már napjaink-
ban is létező korlátozás. Rajtunk
az sem segít, ha idehaza még
fél évszázadon keresztül pöfög-
hetnek a belső égésű motorok,
amikor már most is vannak idő-
szakok, amikor szennyezettebb
a levegő hazánkban, mint Kíná-
ban.

k.z.t.

Betiltják a benzin- és dízelautók forgalmazását

Norvégia lesz az első
Nehéz elhinni, de egyre közelebb a határidő, amikor eltűn-
hetnek a belső égésű motorok a közlekedésből. Igaz ez
még akkor is, ha uniós szinten mindez 2050-re valósulhat
meg, ami szinte emberöltőnyi idő, ám Norvégia már beje-
lentette: 2025-től megtiltja ezen járművek forgalmazását. 

Iparűzési adó
és a mentességi szabályok

A vállalkozók, vállalkozások iparűzési adó fizetésre kötelezettek azon a települé-
sen, ahol tevékenységüket végzik. Amennyiben ez a munka több települést is

érint, vagy akár csak a vállalkozás székhelye tér el, akkor több helyen is.
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Miért nem működik a jelzőlámpa?
Taxis kollégák hónapokkal ezelőtt jelezték, hogy nem működnek a
villamos-átjárót fedező jelzőlámpák az első kerületi Krisztina kör-
úton, a Dózsa-szobor közelében. A problémát természetesen to-
vábbítottam a közlekedésszervezőknek, azt a választ kaptuk, hogy
a jelzőlámpák működtetése a Budapest Közlekedési Vállalat fel-
adata. Most megkerestem a közlekedési vállalatot. Az illetékes vá-
lasza, rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J.P.) 

Az illetékes szolgáltató, a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. ál-
lásfoglalása szerint a jelzett eset számukra is ismert. 

A megoldás azonban hosszabb időt vesz igénybe, mivel
ide olyan tápegységet kell gyártatniuk külső kivitelezővel,
amely egyedileg a 600 V DC hálózatról képes a jelzőhöz
szükséges feszültségszint előállítására. 

A fejlesztést, megrendelést elindították, azonban a kivitelezés,
gyártás sajnos több időt vesz igénybe. A BKV Zrt. igyekszik a hi-
ba elhárításában minél előbb eredményre jutni.

Várkonyi Ágnes 
Levelezési csoportkoordinátor 

Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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– Nincs barátom.
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Igen elégedetlen volt Ede fiával a nagyvára-
di Szathmáry Elek ügyvéd földbirtokos.
Papnak szánta Edét, az meg először orvos
akart lenni, majd mérnök, és nagy titokban
a színházról, a színészetről álmodott. Álla-
podjon meg már végre ez a gyerek, jaj csak
nehogy színész legyen! – sóhajthattak szü-
lei. Jogos volt az aggodalom, mert akkori-
ban a forradalom előtt érzékenyített ifjúság
(lásd Petőfi, Egressy stb.) egy része a divat-
ba jött színészetben próbálta megvalósítani
önmagát.

Bizony, színész lett az előkelő családból
származó Edéből is! Az apa, amint meghal-
lotta a számára rémisztő hírt, megtiltotta fiá-
nak, hogy komédiásként az ő becsületes ne-
vét viselje. Ede mit is tehetett, más nevet vá-
lasztott, így lett belőle Szigligeti Ede.

Nem mutatott különösebb színészi tehet-
séget, az apróbb szerepekben, pincérként
vagy inasként, erre nem is igen volt módja.
Felcsapott hát „színköltőnek”, „drámaköltő-
nek”. Az 1837-ben megnyílt Nemzeti Szín-
házban megtalálta igazi helyét és szerepét,
sorra írta a legkülönbözőbb témájú színda-
rabjait, az idők során kb. százat, nagy közön-
ségsikert aratva. 

A Nemzeti Színház 1849-ben mutatta be
Szigligeti Ede máig leghíresebb vígjátékát, a
Liliomfit három felvonásban, színes és ízes
emléket állítva a magyar színészet hőskorá-
nak. De beleírta saját magát is, nem kétsé-
ges, ő a Liliomfi, aki nemes és nemzetes ősi
családnevét elhagyva, szívére hallgatván
vándorszínésznek állt. 

1954-ben készült a színdarabból örökbe-
csű film, Makk Károly rendezésében. Felfi-
gyelhetünk a dátumra. Bizony, még a ke-
mény diktatúra korszakában forgatták ezt a
talpig nemzeti érzelmű filmet, akkor, amikor
az ilyenféle érzelmekre nem kis bátorság
volt apellálni. A színdarab csak Nagyváradon
játszódik, a filmet készítők jó érzékkel két
igazi reformkori helyszínt választottak: Bala-
tonfüredet és Badacsonyt. Nem írjuk le a tör-
ténetet, hiszen azt sokan ismerik, inkább a
két helyszínt, a két jelenetet felvillantva di-
csérjük az alkotókat. 

Az egyik jelenet
Ez éppen a film nyitánya. Balatonfüreden va-
gyunk 1830-ban, vagyis a reformkorban. Az
álmos üdülőhely kedélyes nyugalmát most
még semmi nem zavarja. Sétáló hölgyeket
és uracsokat látunk, katonatiszt szalutál bá-
jos kutyás leánynak, muskátlis ablakból ki-

hajló hölgy fogadja snájdig úrfi köszöntését,
onnét jobbra cigányasszony jósol tenyérből,
napernyős, fehér ruhás hölgyek boltba siet-
nek, szemben mézeskalácsos kínálja porté-
káját. És itt van az osztrákosan kedélyessé
formált üdülőhelyek elmaradhatatlan kompá-
niája, a szalon-egyenruhába öltözött szalon-
zenekar, amely éppen bécsi szalonzenét ját-
szik, kedélyesen, andalítóan, álmosan.

Ám egyszer csak messziről, majd egyre
közelebben a Rákóczi-induló pattogó, dia-
dalmas üteme harsogja túl a cincogó muzsi-
kát, és ellenállás nélkül árad szét Füred ál-
mos utcáin, fölébresztve élőket-holtakat.

Ócska, kopott echós szekéren szedett-ve-
dett ruhájú harsány vándorkomédiások ér-
keztek, ők fújták a harci indulót. Itt integet a
„hősszerelmes és jellemszínész” Liliomfi
(aki a Darvas Iván), mellette hűséges társa, a
mókás arcú kópé, Szellemfi (aki a Pécsi
Sándor). 

A harsányságra nyomban kipattanó abla-
kokból éltetik őket. Az egyik ablakból kihajol
hősnőnk, Mariska szőke loknis buksija, ő a
Krencsey Marianna. Még nem tudja, de nagy
szerepe lesz Liliomfi életében. A téren egyre
nő a tömeg körülöttük, és amikor elhangzik
annak kihirdetése, hogy itten ma Sekszpir
Vilmos örökbecsű drámáját, a Rómeo és Jú-
liát fogják előadni, méghozzá magyar nyel-
ven, tódul a vendégsereg a színi előadásra,
a színpadról is a magyar szót hallani.

Mert az még akkor nem volt természetes.

A másik jelenet,
amelyben megtapasztaljuk, hogy Balatonfü-
red és Badacsony két külön világ. Áthajózva
a Balatonon máris megérkezünk a reformko-
ri Badacsonyba, Kányay uram terebélyes
vendégfogadójának kerthelyiségébe. Soka-
dalmas, magyaros mulatozás közepébe
csöppentünk, nagy itt az eszem-iszom és a
dinom-dánom, cigánybanda húzza a talpalá-
valót, huszár táncoltatja a menyecskét, az
egyik asztalnál kártyáznak, a másiknál be-
szélgetnek, amott harsány, vidám társaság,
emitt meg kondérokban, bográcsokban ro-
tyog a lé, tepsikben sisteregve sül a renge-
teg húsféle, folyik is a bor nyaklószám.

Az asztalok közt sürög-forog, felszolgál
egy tűzrőlpattant, vidám, pisze orrú me-
nyecske, mint majd megtudjuk, ő Erzsike, a
fogadós eladósorban levő leánya (aki a
Ruttkai Éva), és máris lohol utána imádója, a
Gyuri pincér (aki a Soós Imre).

Ide érkezik a két vándorkomédiás, Liliomfi

és Szellemfi. Egy vasuk sincs, üres a zse-
bük, üres a hasuk, no és persze száraz a tor-
kuk. Helyben vagyunk, mindenki a színen,
kezdődhet, vagyis folytatódhat a játék a jó
vígjátékok szabálya szerint átöltözéssel, fél-
tékenységgel, félreértésekkel.

A szereplők – ahogy mondani szokás – lu-
bickolnak szerepükben. 

A tűzrőlpattant Erzsike – hogy bonyolód-
jon az esemény – igen szereti az árva pa-
rasztfiúból lett pincért, ám nem lehet az övé,
mert a nagyratörő apa elígérte egy pesti né-
met fogadós fiának, az ifjú Snapsznak, aki
igen jó parti, gazdag, tehetős, no meg ráadá-
sul „Bécsben, a híres Domayernél tanulta a
mesterséget”.

A szerelmeseket segíteni kell, és segít is a
két vándorszínész. Liliomfi beöltözik ifjú
Snapsznak – hiszen ezért van a színésztudo-
mánya –, bécsi-pesti undok és pökhendi fi-
csúrnak, utálja csak meg a nagyravágyó
Kányay uram a kiszemelt pesti-bécsi vejét.
Már éppen nagyon utálja, amikor megérke-
zik a valódi ifjú Snapsz (aki a fiatal Garas De-
zső). Félszeg és jámbor ez a kérő, udvarias
és szeppent, de rajta már nem segíthet sem-
mi. A bonyolult helyzetet a magyaros furfang
oldja meg, de nincsen abban semmi bántó
idegenellenesség. Ugyanis az ifjú Snapszt
úgy látjuk utoljára, hogy magyaros érzésből
fakadó elégtételként nagyvidáman nyakig ül
egy badacsonyi borral teli hordóban.

Közben a pirospozsgás Erzsike és a Gyu-
ri pincér sem marad tétlen, tőlük úgy búcsú-
zunk, amint boldogan csillogó szemmel épp
kikászálódnak egy szerteszéjjel dúlt széna-
boglyából.

Hát Liliomfiék? Echós szekérre ülnek,
száguldanak már amennyire egy ilyen tákol-
mánnyal száguldani lehet, mert üldözik őket.
Üldözi őket a gazdag örökhagyó nagybácsi,
aki könyörög nekik, gyertek vissza, gazdag
élet vár rátok örökösökre! De ők erre már
csak nevetve legyintenek, ugyan már, gaz-
dagság! Az ám, mert Mariska is ott ül a sze-
kéren és boldogan kiáltja eljövendő új életé-
nek programját: „Színésznő leszek!”

Vélhetően Pest felé mennek, de még
hosszú út áll vándorszínészeink előtt. Aztán
majd 1837-től Liliomfi (aki a Szigligeti) Ede
már a Pesten frissen felépült Nemzeti Szín-
házban szorgoskodik a magyar nyelvű szín-
játszás ügyén.
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Drávucz István szerkesztésében
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Tisztelt Olvasóink!

„Taxisok kérdezik, közlekedésszer-
vezõk válaszolnak“ címû rovatunkat
az interneten olvashatják.
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Miért nem működik a jelzőlámpa?
Taxis kollégák hónapokkal ezelőtt jelezték, hogy nem működnek a
villamos-átjárót fedező jelzőlámpák az első kerületi Krisztina kör-
úton, a Dózsa-szobor közelében. A problémát természetesen to-
vábbítottam a közlekedésszervezőknek, azt a választ kaptuk, hogy
a jelzőlámpák működtetése a Budapest Közlekedési Vállalat fel-
adata. Most megkerestem a közlekedési vállalatot. Az illetékes vá-
lasza, rövidítve, szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J.P.) 

Az illetékes szolgáltató, a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. ál-
lásfoglalása szerint a jelzett eset számukra is ismert. 

A megoldás azonban hosszabb időt vesz igénybe, mivel
ide olyan tápegységet kell gyártatniuk külső kivitelezővel,
amely egyedileg a 600 V DC hálózatról képes a jelzőhöz
szükséges feszültségszint előállítására. 

A fejlesztést, megrendelést elindították, azonban a kivitelezés,
gyártás sajnos több időt vesz igénybe. A BKV Zrt. igyekszik a hi-
ba elhárításában minél előbb eredményre jutni.

Várkonyi Ágnes 
Levelezési csoportkoordinátor 

Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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– Szia. Elhívhatlak moziba?
– Ha gondolod…
– Nem fog megharagudni a barátod?
– Nincs barátom.
– Ilyen jó csaj, és nincs barátja? Nem hiszem el!
– Pedig nincs. Agyonverte a férjem…
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Igen elégedetlen volt Ede fiával a nagyvára-
di Szathmáry Elek ügyvéd földbirtokos.
Papnak szánta Edét, az meg először orvos
akart lenni, majd mérnök, és nagy titokban
a színházról, a színészetről álmodott. Álla-
podjon meg már végre ez a gyerek, jaj csak
nehogy színész legyen! – sóhajthattak szü-
lei. Jogos volt az aggodalom, mert akkori-
ban a forradalom előtt érzékenyített ifjúság
(lásd Petőfi, Egressy stb.) egy része a divat-
ba jött színészetben próbálta megvalósítani
önmagát.

Bizony, színész lett az előkelő családból
származó Edéből is! Az apa, amint meghal-
lotta a számára rémisztő hírt, megtiltotta fiá-
nak, hogy komédiásként az ő becsületes ne-
vét viselje. Ede mit is tehetett, más nevet vá-
lasztott, így lett belőle Szigligeti Ede.

Nem mutatott különösebb színészi tehet-
séget, az apróbb szerepekben, pincérként
vagy inasként, erre nem is igen volt módja.
Felcsapott hát „színköltőnek”, „drámaköltő-
nek”. Az 1837-ben megnyílt Nemzeti Szín-
házban megtalálta igazi helyét és szerepét,
sorra írta a legkülönbözőbb témájú színda-
rabjait, az idők során kb. százat, nagy közön-
ségsikert aratva. 

A Nemzeti Színház 1849-ben mutatta be
Szigligeti Ede máig leghíresebb vígjátékát, a
Liliomfit három felvonásban, színes és ízes
emléket állítva a magyar színészet hőskorá-
nak. De beleírta saját magát is, nem kétsé-
ges, ő a Liliomfi, aki nemes és nemzetes ősi
családnevét elhagyva, szívére hallgatván
vándorszínésznek állt. 

1954-ben készült a színdarabból örökbe-
csű film, Makk Károly rendezésében. Felfi-
gyelhetünk a dátumra. Bizony, még a ke-
mény diktatúra korszakában forgatták ezt a
talpig nemzeti érzelmű filmet, akkor, amikor
az ilyenféle érzelmekre nem kis bátorság
volt apellálni. A színdarab csak Nagyváradon
játszódik, a filmet készítők jó érzékkel két
igazi reformkori helyszínt választottak: Bala-
tonfüredet és Badacsonyt. Nem írjuk le a tör-
ténetet, hiszen azt sokan ismerik, inkább a
két helyszínt, a két jelenetet felvillantva di-
csérjük az alkotókat. 

Az egyik jelenet
Ez éppen a film nyitánya. Balatonfüreden va-
gyunk 1830-ban, vagyis a reformkorban. Az
álmos üdülőhely kedélyes nyugalmát most
még semmi nem zavarja. Sétáló hölgyeket
és uracsokat látunk, katonatiszt szalutál bá-
jos kutyás leánynak, muskátlis ablakból ki-

hajló hölgy fogadja snájdig úrfi köszöntését,
onnét jobbra cigányasszony jósol tenyérből,
napernyős, fehér ruhás hölgyek boltba siet-
nek, szemben mézeskalácsos kínálja porté-
káját. És itt van az osztrákosan kedélyessé
formált üdülőhelyek elmaradhatatlan kompá-
niája, a szalon-egyenruhába öltözött szalon-
zenekar, amely éppen bécsi szalonzenét ját-
szik, kedélyesen, andalítóan, álmosan.

Ám egyszer csak messziről, majd egyre
közelebben a Rákóczi-induló pattogó, dia-
dalmas üteme harsogja túl a cincogó muzsi-
kát, és ellenállás nélkül árad szét Füred ál-
mos utcáin, fölébresztve élőket-holtakat.

Ócska, kopott echós szekéren szedett-ve-
dett ruhájú harsány vándorkomédiások ér-
keztek, ők fújták a harci indulót. Itt integet a
„hősszerelmes és jellemszínész” Liliomfi
(aki a Darvas Iván), mellette hűséges társa, a
mókás arcú kópé, Szellemfi (aki a Pécsi
Sándor). 

A harsányságra nyomban kipattanó abla-
kokból éltetik őket. Az egyik ablakból kihajol
hősnőnk, Mariska szőke loknis buksija, ő a
Krencsey Marianna. Még nem tudja, de nagy
szerepe lesz Liliomfi életében. A téren egyre
nő a tömeg körülöttük, és amikor elhangzik
annak kihirdetése, hogy itten ma Sekszpir
Vilmos örökbecsű drámáját, a Rómeo és Jú-
liát fogják előadni, méghozzá magyar nyel-
ven, tódul a vendégsereg a színi előadásra,
a színpadról is a magyar szót hallani.

Mert az még akkor nem volt természetes.

A másik jelenet,
amelyben megtapasztaljuk, hogy Balatonfü-
red és Badacsony két külön világ. Áthajózva
a Balatonon máris megérkezünk a reformko-
ri Badacsonyba, Kányay uram terebélyes
vendégfogadójának kerthelyiségébe. Soka-
dalmas, magyaros mulatozás közepébe
csöppentünk, nagy itt az eszem-iszom és a
dinom-dánom, cigánybanda húzza a talpalá-
valót, huszár táncoltatja a menyecskét, az
egyik asztalnál kártyáznak, a másiknál be-
szélgetnek, amott harsány, vidám társaság,
emitt meg kondérokban, bográcsokban ro-
tyog a lé, tepsikben sisteregve sül a renge-
teg húsféle, folyik is a bor nyaklószám.

Az asztalok közt sürög-forog, felszolgál
egy tűzrőlpattant, vidám, pisze orrú me-
nyecske, mint majd megtudjuk, ő Erzsike, a
fogadós eladósorban levő leánya (aki a
Ruttkai Éva), és máris lohol utána imádója, a
Gyuri pincér (aki a Soós Imre).

Ide érkezik a két vándorkomédiás, Liliomfi

és Szellemfi. Egy vasuk sincs, üres a zse-
bük, üres a hasuk, no és persze száraz a tor-
kuk. Helyben vagyunk, mindenki a színen,
kezdődhet, vagyis folytatódhat a játék a jó
vígjátékok szabálya szerint átöltözéssel, fél-
tékenységgel, félreértésekkel.

A szereplők – ahogy mondani szokás – lu-
bickolnak szerepükben. 

A tűzrőlpattant Erzsike – hogy bonyolód-
jon az esemény – igen szereti az árva pa-
rasztfiúból lett pincért, ám nem lehet az övé,
mert a nagyratörő apa elígérte egy pesti né-
met fogadós fiának, az ifjú Snapsznak, aki
igen jó parti, gazdag, tehetős, no meg ráadá-
sul „Bécsben, a híres Domayernél tanulta a
mesterséget”.

A szerelmeseket segíteni kell, és segít is a
két vándorszínész. Liliomfi beöltözik ifjú
Snapsznak – hiszen ezért van a színésztudo-
mánya –, bécsi-pesti undok és pökhendi fi-
csúrnak, utálja csak meg a nagyravágyó
Kányay uram a kiszemelt pesti-bécsi vejét.
Már éppen nagyon utálja, amikor megérke-
zik a valódi ifjú Snapsz (aki a fiatal Garas De-
zső). Félszeg és jámbor ez a kérő, udvarias
és szeppent, de rajta már nem segíthet sem-
mi. A bonyolult helyzetet a magyaros furfang
oldja meg, de nincsen abban semmi bántó
idegenellenesség. Ugyanis az ifjú Snapszt
úgy látjuk utoljára, hogy magyaros érzésből
fakadó elégtételként nagyvidáman nyakig ül
egy badacsonyi borral teli hordóban.

Közben a pirospozsgás Erzsike és a Gyu-
ri pincér sem marad tétlen, tőlük úgy búcsú-
zunk, amint boldogan csillogó szemmel épp
kikászálódnak egy szerteszéjjel dúlt széna-
boglyából.

Hát Liliomfiék? Echós szekérre ülnek,
száguldanak már amennyire egy ilyen tákol-
mánnyal száguldani lehet, mert üldözik őket.
Üldözi őket a gazdag örökhagyó nagybácsi,
aki könyörög nekik, gyertek vissza, gazdag
élet vár rátok örökösökre! De ők erre már
csak nevetve legyintenek, ugyan már, gaz-
dagság! Az ám, mert Mariska is ott ül a sze-
kéren és boldogan kiáltja eljövendő új életé-
nek programját: „Színésznő leszek!”

Vélhetően Pest felé mennek, de még
hosszú út áll vándorszínészeink előtt. Aztán
majd 1837-től Liliomfi (aki a Szigligeti) Ede
már a Pesten frissen felépült Nemzeti Szín-
házban szorgoskodik a magyar nyelvű szín-
játszás ügyén.
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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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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 362 404 255
Február 357 373 240
Március 347 388 232

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 kezdeményezés-
ből történő utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelő pótlékot kell fizetni. Ha-
táridőn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat jegybanki alapkamat öt százalékkal
növelt mértékét (jelenleg 5,9%) számítja fel.
(lásd erről külön cikkünket)

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Március 31. •  Éves kamarai regisztrációs díj befizetése
Április 12. •  Havi járulékbevallás és befizetés 

•  Kata befizetés 
•  Elsõ negyedévi személyi jövedelemadó-elõleg

befizetése

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

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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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 362 404 255
Február 357 373 240
Március 347 388 232

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 kezdeményezés-
ből történő utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelő pótlékot kell fizetni. Ha-
táridőn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat jegybanki alapkamat öt százalékkal
növelt mértékét (jelenleg 5,9%) számítja fel.
(lásd erről külön cikkünket)

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Március 31. •  Éves kamarai regisztrációs díj befizetése
Április 12. •  Havi járulékbevallás és befizetés 

•  Kata befizetés 
•  Elsõ negyedévi személyi jövedelemadó-elõleg

befizetése

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁRCIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Lépett az EU közlekedési tanácsa

Vége a bliccelésnek
A közlekedési szabálysértések beszedése ma már bevett gya-
korlat az unióban, most arról döntött az EU közlekedési taná-
csa, miszerint átjárhatóvá teszi a nemzetállamok gépjármű-
nyilvántartásait, hogy az úthasználatokért nem fizető gépjár-
mű-tulajdonosok és üzembentartók se ússzák meg a térítést.

Az unió közlekedési tanácsának közelmúltban elfoga-
dott határozata szerint az új szabályok átjárhatóbbá,
egyúttal költséghatékonyabbá és felhasználó-barátab-
bá teszik az elektronikus útdíjbeszedési rendszereket.

Az irányelv célja az elektronikus útdíjbeszedő
rendszerek átjárhatóságának biztosítása az egész
uniós közúthálózatra, városi és városok közötti autó-
pályákra, fő- és mellékutakra, valamint az alagutakra
vagy a hidakra, továbbá a kompokra vonatkozóan.

Emellett célja az unión belüli bárminemű útdíj fize-
tésének elmulasztása által érintett járművekre, és az
ilyen járművek tulajdonosaira vagy üzembentartóira
vonatkozó gépjármű-nyilvántartási adatok határokon
átnyúló cseréjének elősegítése.

Az új szabályozás felszámolja továbbá az olyan adminisztratív akadá-
lyokat, mint például a körülményes jóváhagyási eljárások és a szabvá-
nyoktól eltérő, sajátos helyi műszaki előírások.

Az elfogadott irányelvet ezt követően kihirdetik az EU hivatalos lapjá-
ban, majd ezután 20 nappal lép hatályba. Az új intézkedéseket pedig
ettől számított 30 hónap elteltével köteles lesz minden tagállam alkal-
mazni. Öröm az ürömben, hogy ez két és fél év, ám a díjhátralék mérté-
kétől függően, ezeket évekre visszamenőleg is behajthatják a bliccelő
gépjárműveket használókon.

k.z.t.
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

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.-e, 
Az első negyedév tekintetében 2019 április 12.-e 
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Öregszünk…
…még ha nem is vagyunk hajlandóak mindig beismerni. Ámde
látszik. És érezzük. Kicsit nehezebb a kocsiból való kiszállás, ki-
csit lihegünk a lépcsőn, éjszaka is ki kell menni pisilni, és hát a
szex sem ugyanaz… 

Már nem a gyerekeinkkel dicsekszünk, hanem az unokáink-
kal. Mutogatjuk fényképét boldog-boldogtalannak. Egymás közt
már nem a csajokról és hódításainkról beszélgetünk, hanem be-
tegségeinkről. A napokban találkoztam egy nagyon régi, még
nyolcvanas évekbeli kollégával, aki szinte büszkén újságolta,
hogy már négy szívműtétje volt. Majdnem mindannyian szedünk
valami gyógyszert rendszeresen. A szívünkre, a cukrunkra, a
prosztatánkra, a koleszterinünkre. 

Már sokkal nehezebben megy a munka is. Eltűnt a lelkese-
dés, megszűnt az izgalom, az egész egy fáradt taposómalommá
vált. De taposni kell, mert a család, a gye-
rekek, az unokák, a ház fenntartása, a köl-
csönök…

Mi soha nem érezhetjük át, milyen do-
log nyugdíjasnak lenni. Mármint hogy úgy
igazán. Utazgatni a világban, tenni-venni a
kiskertben, színházba, moziba, hangver-
senyre járni. A közelmúltban Lipcsében
volt szerencsém tiszteletjeggyel megnézni
egy musical előadást. A színházterem
tömve volt. Részben idősebb emberekkel,
német nyugdíjasokkal. Egy sima hétközna-
pon is megengedhették maguknak, hogy
megvegyék a 20-30 eurós jegyet. Nem
otthon kuksolnak a tévét bambulva, ha-
nem élnek! 

Mi nem. Nem élvezzük, mert tovább
dolgozunk, mint ha mi sem történt volna.
Annyit veszünk talán észre, hogy kicsivel
kevesebb a közteher, esetleg kicsivel
több marad. Hányan vannak közülünk,
akik nyugodt szívvel abbahagyhatnák a
munkát? Hányan vannak, akik továbbra
is azon a szinten tudnának tovább élni,
mint aktív korukban? Gondolom nem
sokan…

Persze most okoskodhatnék, hogy
nem a minimálbért kellett volna alkalmaz-
ni évtizedeken keresztül, talán több járu-
lékot fizethettünk volna, talán félretehet-
tünk volna… De a pénznek mindig volt
helye. Ki gondol nyugdíjas korára 30-40
évesen? 

Pedig eljön az az idő! Talán még hosz-
szú évekig egészségben élhetünk, és cse-
kély nyugdíjunkat kiegészíthetjük. Tovább
dolgozunk. Ha tehetjük!

Előző számunkban volt egy remek cikk
Zimányi András tollából. A mozgás, a

sportolás fontosságáról írt. Amit megtehetünk akár még nyugdí-
jasként is. A legutolsó percben vagyunk, ha egészségünket a le-
hető legtovább meg szeretnénk őrizni. Fogyjunk le, mozogjunk,
együnk egészséges ételeket (mintha csak magamnak adnám
ezeket a tanácsokat…). 

Az imént beszélgettem egy kollégával, aki azt mondta, hogy
neki hetven éves koráig kell dolgoznia. Mármint hogy muszáj!
Furcsa. Mi lehet ennek az oka? Kiderült, hogy gyermekei későn
születtek, körülbelül akkor érik el a nagykorúságot, amikor ő
hetven lesz. Addig viszont fel kell nevelni, el kell tartani őket. Ez
pedig csak a nyugdíjból biztosan nem fog menni…

Valamilyen szinten mindannyian kényszerhelyzetben va-
gyunk. Vagy tovább dolgozunk, vagy visszaveszünk igényeink-
ből. Ha előre gondolkodtunk, és van tartalékunk, akkor persze
kicsit könnyebb.  De egyszer mindenképpen abba kell hagy-
nunk a munkát. Nem kellene az utolsó fuvarunknak a temető-
be vezetni!

- oli -

Idén először készít a NAV bevallási
tervezetet mindenkinek (az egyéni
vállalkozóknak is). Taxis körökben
rengeteg félreértés és félinformáció
kering e tárgyban, érdemes a dolgo-
kat a helyükre tenni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
külön kérés nélkül készíti el több mint 5
millió ember személyijövedelemadó-be-
vallási tervezetét az idén. A folyamat auto-
matikus, nem kell a kedvezményekre jo-
gosító igazolásokat beküldeni az adóhiva-
talhoz, és nem kell kérni a hivatalt a be-
vallás tervezetének elkészítésére sem.

A NAV az szja-bevallási tervezetet a ta-
valy megszerzett jövedelmekről a munkál-
tatók, kifizetők által év közben megadott
adatokból állítja össze. A hivatal kiszámít-
ja a jövedelmet, az azt terhelő adót, szá-
mításba veszi az év közben levont adóelő-
leget és az év közben igénybe vett ked-
vezményeket.

Azoknak, akik a tervezet adataival
egyetértenek, és nem kell azt kiegészíte-
niük egyéb olyan adattal, amely az adókö-
telezettséget érinti, semmi teendőjük, a
tervezetből 2019. május 20-án automati-
kusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly
olyan jövedelmet (lakásbérbeadás, stb.),

amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre, mint pél-
dául az első házasok kedvezménye, a sú-
lyos fogyatékkal élők kedvezménye, a
családi kedvezmény, amit év közben nem
érvényesítettek, és a bevallásban egy
összegben igényelnék vissza, a bevallás-
tervezetet maguknak kell módosítaniuk a
rendelkezésükre álló igazolásaik alapján,
vagy önállóan kell a bevallást elké-
szíteniük május 20-ig.

Ugyanez a teendőjük az egyéni
vállalkozóknak, az áfás magánszemé-
lyeknek és a mezőgazdasági őstermelők-
nek. A taxisok közt terjengő pletykák sze-
rint az adóhatóság a pénztárgépes bevé-
teleket is feltünteti a tervezetben. Ez
nem igaz! A vállalkozóknak bevételeik-
ről (és költségeikről, ha tételes elszámo-
lásban vannak) önállóan kell nyilatkozni-
uk, a bevallás tervezetet ezekkel az ada-
tokkal kiegészíteniük, vagy a bevallást a
hagyományos módon önállóan elkészíte-
niük.

A kedvezményre vonatkozó igazolást,
mint például a személyi kedvezményre va-
ló jogosultságot alátámasztó orvosi iga-
zolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt
az adózónak kell megőriznie az adójogi
elévülési idő végéig.

A NAV bevallási tervezet

BTI-hírek
A katás egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje február 25-e volt. Ha
elmulasztottad, érdemes még a hivatal felszólítása elõtt pótolni. 
Minden más adózási formát választó egyéni vállalkozó (tételes, átalányadózó)
személyi jövedelemadóját a magánszemélyek adózásához hasonlóan, május
20-ig vallhatja be. 

* * *
A BTI-Taxicentrum irodában továbbra is várjuk azokat a kollégákat, akik nem
kívánnak egyedül bajlódni a nyomtatványok kitöltésével, ellenõrzésével. Cí-
münk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 (Lurdy Ház) C (zöld) lép-
csõház 2. em 401. Kövesd a City Taxi táblákat!

– Doktor úr, a feleségem teg-
nap iszonyatosan fejbevágott a
sodrófával.

– Hadd vizsgálom meg. Lett
emlékezetkiesése?

– Szerencsére nem, viszont a
feleségem tegnap iszonyatosan
fejbevágott a sodrófával…
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Lépett az EU közlekedési tanácsa

Vége a bliccelésnek
A közlekedési szabálysértések beszedése ma már bevett gya-
korlat az unióban, most arról döntött az EU közlekedési taná-
csa, miszerint átjárhatóvá teszi a nemzetállamok gépjármű-
nyilvántartásait, hogy az úthasználatokért nem fizető gépjár-
mű-tulajdonosok és üzembentartók se ússzák meg a térítést.

Az unió közlekedési tanácsának közelmúltban elfoga-
dott határozata szerint az új szabályok átjárhatóbbá,
egyúttal költséghatékonyabbá és felhasználó-barátab-
bá teszik az elektronikus útdíjbeszedési rendszereket.

Az irányelv célja az elektronikus útdíjbeszedő
rendszerek átjárhatóságának biztosítása az egész
uniós közúthálózatra, városi és városok közötti autó-
pályákra, fő- és mellékutakra, valamint az alagutakra
vagy a hidakra, továbbá a kompokra vonatkozóan.

Emellett célja az unión belüli bárminemű útdíj fize-
tésének elmulasztása által érintett járművekre, és az
ilyen járművek tulajdonosaira vagy üzembentartóira
vonatkozó gépjármű-nyilvántartási adatok határokon
átnyúló cseréjének elősegítése.

Az új szabályozás felszámolja továbbá az olyan adminisztratív akadá-
lyokat, mint például a körülményes jóváhagyási eljárások és a szabvá-
nyoktól eltérő, sajátos helyi műszaki előírások.

Az elfogadott irányelvet ezt követően kihirdetik az EU hivatalos lapjá-
ban, majd ezután 20 nappal lép hatályba. Az új intézkedéseket pedig
ettől számított 30 hónap elteltével köteles lesz minden tagállam alkal-
mazni. Öröm az ürömben, hogy ez két és fél év, ám a díjhátralék mérté-
kétől függően, ezeket évekre visszamenőleg is behajthatják a bliccelő
gépjárműveket használókon.
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

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.-e, 
Az első negyedév tekintetében 2019 április 12.-e 
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Öregszünk…
…még ha nem is vagyunk hajlandóak mindig beismerni. Ámde
látszik. És érezzük. Kicsit nehezebb a kocsiból való kiszállás, ki-
csit lihegünk a lépcsőn, éjszaka is ki kell menni pisilni, és hát a
szex sem ugyanaz… 

Már nem a gyerekeinkkel dicsekszünk, hanem az unokáink-
kal. Mutogatjuk fényképét boldog-boldogtalannak. Egymás közt
már nem a csajokról és hódításainkról beszélgetünk, hanem be-
tegségeinkről. A napokban találkoztam egy nagyon régi, még
nyolcvanas évekbeli kollégával, aki szinte büszkén újságolta,
hogy már négy szívműtétje volt. Majdnem mindannyian szedünk
valami gyógyszert rendszeresen. A szívünkre, a cukrunkra, a
prosztatánkra, a koleszterinünkre. 

Már sokkal nehezebben megy a munka is. Eltűnt a lelkese-
dés, megszűnt az izgalom, az egész egy fáradt taposómalommá
vált. De taposni kell, mert a család, a gye-
rekek, az unokák, a ház fenntartása, a köl-
csönök…

Mi soha nem érezhetjük át, milyen do-
log nyugdíjasnak lenni. Mármint hogy úgy
igazán. Utazgatni a világban, tenni-venni a
kiskertben, színházba, moziba, hangver-
senyre járni. A közelmúltban Lipcsében
volt szerencsém tiszteletjeggyel megnézni
egy musical előadást. A színházterem
tömve volt. Részben idősebb emberekkel,
német nyugdíjasokkal. Egy sima hétközna-
pon is megengedhették maguknak, hogy
megvegyék a 20-30 eurós jegyet. Nem
otthon kuksolnak a tévét bambulva, ha-
nem élnek! 

Mi nem. Nem élvezzük, mert tovább
dolgozunk, mint ha mi sem történt volna.
Annyit veszünk talán észre, hogy kicsivel
kevesebb a közteher, esetleg kicsivel
több marad. Hányan vannak közülünk,
akik nyugodt szívvel abbahagyhatnák a
munkát? Hányan vannak, akik továbbra
is azon a szinten tudnának tovább élni,
mint aktív korukban? Gondolom nem
sokan…

Persze most okoskodhatnék, hogy
nem a minimálbért kellett volna alkalmaz-
ni évtizedeken keresztül, talán több járu-
lékot fizethettünk volna, talán félretehet-
tünk volna… De a pénznek mindig volt
helye. Ki gondol nyugdíjas korára 30-40
évesen? 

Pedig eljön az az idő! Talán még hosz-
szú évekig egészségben élhetünk, és cse-
kély nyugdíjunkat kiegészíthetjük. Tovább
dolgozunk. Ha tehetjük!

Előző számunkban volt egy remek cikk
Zimányi András tollából. A mozgás, a

sportolás fontosságáról írt. Amit megtehetünk akár még nyugdí-
jasként is. A legutolsó percben vagyunk, ha egészségünket a le-
hető legtovább meg szeretnénk őrizni. Fogyjunk le, mozogjunk,
együnk egészséges ételeket (mintha csak magamnak adnám
ezeket a tanácsokat…). 

Az imént beszélgettem egy kollégával, aki azt mondta, hogy
neki hetven éves koráig kell dolgoznia. Mármint hogy muszáj!
Furcsa. Mi lehet ennek az oka? Kiderült, hogy gyermekei későn
születtek, körülbelül akkor érik el a nagykorúságot, amikor ő
hetven lesz. Addig viszont fel kell nevelni, el kell tartani őket. Ez
pedig csak a nyugdíjból biztosan nem fog menni…

Valamilyen szinten mindannyian kényszerhelyzetben va-
gyunk. Vagy tovább dolgozunk, vagy visszaveszünk igényeink-
ből. Ha előre gondolkodtunk, és van tartalékunk, akkor persze
kicsit könnyebb.  De egyszer mindenképpen abba kell hagy-
nunk a munkát. Nem kellene az utolsó fuvarunknak a temető-
be vezetni!

- oli -

Idén először készít a NAV bevallási
tervezetet mindenkinek (az egyéni
vállalkozóknak is). Taxis körökben
rengeteg félreértés és félinformáció
kering e tárgyban, érdemes a dolgo-
kat a helyükre tenni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
külön kérés nélkül készíti el több mint 5
millió ember személyijövedelemadó-be-
vallási tervezetét az idén. A folyamat auto-
matikus, nem kell a kedvezményekre jo-
gosító igazolásokat beküldeni az adóhiva-
talhoz, és nem kell kérni a hivatalt a be-
vallás tervezetének elkészítésére sem.

A NAV az szja-bevallási tervezetet a ta-
valy megszerzett jövedelmekről a munkál-
tatók, kifizetők által év közben megadott
adatokból állítja össze. A hivatal kiszámít-
ja a jövedelmet, az azt terhelő adót, szá-
mításba veszi az év közben levont adóelő-
leget és az év közben igénybe vett ked-
vezményeket.

Azoknak, akik a tervezet adataival
egyetértenek, és nem kell azt kiegészíte-
niük egyéb olyan adattal, amely az adókö-
telezettséget érinti, semmi teendőjük, a
tervezetből 2019. május 20-án automati-
kusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly
olyan jövedelmet (lakásbérbeadás, stb.),

amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre, mint pél-
dául az első házasok kedvezménye, a sú-
lyos fogyatékkal élők kedvezménye, a
családi kedvezmény, amit év közben nem
érvényesítettek, és a bevallásban egy
összegben igényelnék vissza, a bevallás-
tervezetet maguknak kell módosítaniuk a
rendelkezésükre álló igazolásaik alapján,
vagy önállóan kell a bevallást elké-
szíteniük május 20-ig.

Ugyanez a teendőjük az egyéni
vállalkozóknak, az áfás magánszemé-
lyeknek és a mezőgazdasági őstermelők-
nek. A taxisok közt terjengő pletykák sze-
rint az adóhatóság a pénztárgépes bevé-
teleket is feltünteti a tervezetben. Ez
nem igaz! A vállalkozóknak bevételeik-
ről (és költségeikről, ha tételes elszámo-
lásban vannak) önállóan kell nyilatkozni-
uk, a bevallás tervezetet ezekkel az ada-
tokkal kiegészíteniük, vagy a bevallást a
hagyományos módon önállóan elkészíte-
niük.

A kedvezményre vonatkozó igazolást,
mint például a személyi kedvezményre va-
ló jogosultságot alátámasztó orvosi iga-
zolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt
az adózónak kell megőriznie az adójogi
elévülési idő végéig.

A NAV bevallási tervezet

BTI-hírek
A katás egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje február 25-e volt. Ha
elmulasztottad, érdemes még a hivatal felszólítása elõtt pótolni. 
Minden más adózási formát választó egyéni vállalkozó (tételes, átalányadózó)
személyi jövedelemadóját a magánszemélyek adózásához hasonlóan, május
20-ig vallhatja be. 

* * *
A BTI-Taxicentrum irodában továbbra is várjuk azokat a kollégákat, akik nem
kívánnak egyedül bajlódni a nyomtatványok kitöltésével, ellenõrzésével. Cí-
münk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 (Lurdy Ház) C (zöld) lép-
csõház 2. em 401. Kövesd a City Taxi táblákat!

– Doktor úr, a feleségem teg-
nap iszonyatosan fejbevágott a
sodrófával.

– Hadd vizsgálom meg. Lett
emlékezetkiesése?

– Szerencsére nem, viszont a
feleségem tegnap iszonyatosan
fejbevágott a sodrófával…
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Elromlott a pénztárgépem
Mi a teendő?

A taxis vállalkozók által használt online pénztárgépek vélhető-
leg az átlagosnál sűrűbben romlanak el az időnként extrém kö-
rülmények miatt. A pénztárgépnek bírnia kellene a nyári hősé-
get (nem bírja), a téli fagyos napokat (ezt sem bírja), és az au-
tózás közben óhatatlanul előforduló rázkódást (ezt még úgy-
ahogy). 

A gép meghibásodása esetén azt a szakszervizben – elis-
mervény ellenében – le kell adni, a hibát a pénztárgépnaplóba
bejegyezni, bejegyeztetni. A további munkavégzés nem tilos,
de ebben az esetben kézi nyugtát kell alkalmazni. A különböző

társaságoknál rendszeresített számlatömb erre nem alkalmas!
A nyugtán csak a vállalkozó adatai (név, cím, adószám, nyilván-
tartási szám – katásoknál a „kisadózó” kifejezés is), továbbá a
dátum és a fuvardíj végösszege szerepel. A kézi nyugtát min-
den esetben ki kell állítani, a taxaméterből kijövő nyugta nem
alkalmas a helyettesítésére! Értelemszerűen azok az utasok,
akik számlát kérnek, azok számlát kapnak. Ha eddig a számlás
bevételeket is beütöttük a pénztárgépbe (nem kötelező, de
nem is tilos, viszont  javasolt), akkor ezekről a tételekről is ír-
junk kézi nyugtát, ezt természetesen nem kapja meg az utas,
csak saját nyilvántartásunk miatt kell. Csatolhatjuk a számla ná-
lunk maradó példányához, úgy ahogy eddig a gépi nyugtákkal
is tettük. Ez sem kötelező, de a precíz nyilvántartás miatt logi-
kus lépés.

Amennyiben a pénztárgépünk javítása előreláthatólag néhány
napnál tovább tart, igényeljünk cserepénztárgépet. Nem fogunk
kapni, mert nincs, de a jogszabály előírja:

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 
„42. § (1) Az üzemeltető kérésére a forgalmazó köteles a beje-
lentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani
a javítás idejére.”

A rendelet szerint a javítás, illetve a kézi nyugtával történő bi-
zonylatolás nem haladhatja meg a 15 napot (ezt az előírást csak
gúnyos kacajjal fogadják azok, akiknek pénztárgépe hónapok
óta a szervizben van…):

1§ (3)  „a) a pénztárgép meghibásodása esetén a meghibá-
sodás bekövetkeztétől a pénztárgép megjavításáig vagy a cse-
regép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett
üzembe helyezett pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfel-
jebb a meghibásodás napjától számított 15. napig”

Ha a pénztárgép javítása megtörtént, és azt átvettük, a kézi
nyugtákon lévő összeget utólag be kell ütni. A rendelet erről így
fogalmaz:

„(5) A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő
teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első té-
telként a (2) bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a nyug-
takibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése
feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni (a
továbbiakban: utólagos rögzítés).

(6) Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni.
Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjá-
nak bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben
kell rögzíteni. Amennyiben az összegek nagysága vagy egyéb
körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel érintett időszak
egy-egy adóügyi napjának bevételét több nyugtán is lehet rögzí-
teni. Az utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi na-
pot le kell zárni, és az így keletkező forgalmi jelentést az utóla-
gos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi bizonyla-
tokkal együtt meg kell őrizni.”

Nem kell tehát minden nyugtát egyesével újra felvinni. Lényeges
azonban, hogy az utólag beütött tétel, tételek mindenképpen a
napi forgalomtól elkülönülve szerepeljenek.

Egy percre se hagyjuk 
a taxit a taxiállomáson! 

Jó lenne, ha 5-10 percre otthagyhatná a taxis az autóját a drosz-
ton, amíg besiet az illemhelyre, vagy megiszik egy kávét. Lehet
kapni kartonpapírból készült parkolótárcsákat, a taxis beállítja
mikor hagyta el a taxit, és siet vissza. Ha már évi majd’ százezer
forintot fizet a taxiállomás használatáért…

Egyelőre még egy percre sem szabad ott hagyni az autót a
droszton, vannak, akik mégis  megteszik. Nekik, peches eset-
ben jöhet a dörgedelmes levél… A levél rövidítve, szerkesztve.
Kiemelés tőlem. (J.P.) 

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személy-
szállításról szóló Kormányrendelet alapján eljárva tájékoztatjuk,
hogy a közlekedésszervezők (ellenőrök) és a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai által végrehajtott
ellenőrzés során a csatolt jegyzőkönyvben rögzített jogsértést
tapasztaltuk. 

Az ellenőrzés során a Jármű vezetője nem tartózko-
dott a helyszínen (taxiállomáson parkolt a jármű), így a
jegyzőkönyvet nem tudta aláírni és a másodpéldányt
nem tudta átvenni.

A taxirendelet bekezdésében írtakra tekintettel a Jármű veze-
tője jogszabálysértést követett el akkor, amikor a taxiállomást
parkolás céljából vette igénybe. A hivatkozott jogszabály szerint:

Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljából történő
– várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást
sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

A taxiállomáson a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrend-
ben, világító szabadjelzővel, utasfelvételi céllal várakozhatnak.

A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem
hagyhatja el.

A jövőre nézve felhívjuk figyelmét a Taxirendelet mara-
déktalan betartására és betartatására. Tájékoztatjuk,
hogy ismételt jogszabálysértés esetén indítványozni fog-
juk az érintett személytaxi taxiállomás-használati hozzá-
járulásának visszavonását. 

dr. Denke Zsolt
Kiemelt közlekedési szakértő

dr. Rásó Hajnalka
Közlekedésszervezési szakértő 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Mobilitásmenedzsment 

Az utolsó mondat már nem játék! Akinek elve-
szik a „taxiállomás-használati hozzájárulását” az
nem lehet taxis Budapesten! És egy évig nem
is kérvényezhet új hozzájárulást! 

Juhász Péter
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Köszönjük, hogy szemetes edényt helyeztek ki a VII. kerületi Klau-
zál téri taxiállomás mellé. Jó lenne minden droszt mellett szemetes. 
A Taxi Expo-n felvetett javaslatok egyeztetésére 2019. február 20-
án a Taxis-kerekasztal keretén belül egyeztetésre kerül sor.

Jelenleg azokra a taxiállomásokra van gyűjtőedény kihelyezve, ahol
az ürítést az FKF Zrt. el tudja végezni.

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető 

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság 

Végezetül egy új drosztról:
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Újabb taxiállomást alakítottak ki a Belvárosban, köszönet érte. Tes-
sék igénybe venni, minél többet használni, az utasok szokják meg,
ott mindig találnak szabad taxit. 

Független szolgáltató

Hogyan lehet budapesti taxi-minősítése annak, akinek nincs budapesti
minősítésű szabadjelzője? Hetek óta a város közepén, az egyik turista-
negyedben…

Mészáros Szabolcs

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra
Budapest közút

Független fővárosi szolgáltató. Függetlenül
az előírásoktól. Helyszín Clark Ádám térVI., Bajcsy-Zsilinszky út 31. – új taxiállomás
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csak saját nyilvántartásunk miatt kell. Csatolhatjuk a számla ná-
lunk maradó példányához, úgy ahogy eddig a gépi nyugtákkal
is tettük. Ez sem kötelező, de a precíz nyilvántartás miatt logi-
kus lépés.

Amennyiben a pénztárgépünk javítása előreláthatólag néhány
napnál tovább tart, igényeljünk cserepénztárgépet. Nem fogunk
kapni, mert nincs, de a jogszabály előírja:
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„42. § (1) Az üzemeltető kérésére a forgalmazó köteles a beje-
lentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani
a javítás idejére.”

A rendelet szerint a javítás, illetve a kézi nyugtával történő bi-
zonylatolás nem haladhatja meg a 15 napot (ezt az előírást csak
gúnyos kacajjal fogadják azok, akiknek pénztárgépe hónapok
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Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjá-
nak bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben
kell rögzíteni. Amennyiben az összegek nagysága vagy egyéb
körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel érintett időszak
egy-egy adóügyi napjának bevételét több nyugtán is lehet rögzí-
teni. Az utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi na-
pot le kell zárni, és az így keletkező forgalmi jelentést az utóla-
gos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi bizonyla-
tokkal együtt meg kell őrizni.”

Nem kell tehát minden nyugtát egyesével újra felvinni. Lényeges
azonban, hogy az utólag beütött tétel, tételek mindenképpen a
napi forgalomtól elkülönülve szerepeljenek.

Egy percre se hagyjuk 
a taxit a taxiállomáson! 
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droszton, vannak, akik mégis  megteszik. Nekik, peches eset-
ben jöhet a dörgedelmes levél… A levél rövidítve, szerkesztve.
Kiemelés tőlem. (J.P.) 
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Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljából történő
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járulásának visszavonását. 

dr. Denke Zsolt
Kiemelt közlekedési szakértő

dr. Rásó Hajnalka
Közlekedésszervezési szakértő 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Mobilitásmenedzsment 

Az utolsó mondat már nem játék! Akinek elve-
szik a „taxiállomás-használati hozzájárulását” az
nem lehet taxis Budapesten! És egy évig nem
is kérvényezhet új hozzájárulást! 

Juhász Péter
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Köszönjük, hogy szemetes edényt helyeztek ki a VII. kerületi Klau-
zál téri taxiállomás mellé. Jó lenne minden droszt mellett szemetes. 
A Taxi Expo-n felvetett javaslatok egyeztetésére 2019. február 20-
án a Taxis-kerekasztal keretén belül egyeztetésre kerül sor.

Jelenleg azokra a taxiállomásokra van gyűjtőedény kihelyezve, ahol
az ürítést az FKF Zrt. el tudja végezni.

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető 

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság 

Végezetül egy új drosztról:
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Újabb taxiállomást alakítottak ki a Belvárosban, köszönet érte. Tes-
sék igénybe venni, minél többet használni, az utasok szokják meg,
ott mindig találnak szabad taxit. 

Független szolgáltató

Hogyan lehet budapesti taxi-minősítése annak, akinek nincs budapesti
minősítésű szabadjelzője? Hetek óta a város közepén, az egyik turista-
negyedben…

Mészáros Szabolcs

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra
Budapest közút

Független fővárosi szolgáltató. Függetlenül
az előírásoktól. Helyszín Clark Ádám térVI., Bajcsy-Zsilinszky út 31. – új taxiállomás
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BÉRELHETŐ, ÚJ GENERÁCIÓS ELEKTROMOS 
NISSAN LEAF A FŐTAXI FLOTTÁJÁBAN!
A Főtaxi folyamatosan arra törekszik, hogy piacvezető taxivállalatként az 
innovációban is az élen járjon. Ennek legújabb állomása a cég bérelhető Nissan 
Leaf Acentákból álló saját elektromos flottájának létrehozása, amely nem csupán 
az autók környezetbarát működése, de a bérleti konstrukciós üzleti modell miatt 
is a hazai taxizás jövőbe mutató kezdeményezése.

A Főtaxi flottája a Budapest Taxi taxi üzletágának tavalyi 

megvásárlása nyomán immár csaknem 2000 gépkocsit 

számlál, ami a fővárosi és a Budapest környéki utasok igé-

nyeinek maximális kielégítését teszi lehetővé. A fejlődés 

érdekében döntött úgy a cég, hogy a jövőben egyre in-

kább teret biztosít az elektromos autóknak, ezért március 

második felétől forgalomba állítja az új Nissan Leaf Acen-

tákból álló elektromos flottáját. 

A Nissan Leaf Acenta modell 4,48 méter hosszúságának, a 

2,7 méteres tengelytávnak és a 435 literes csomagterének 

köszönhetően tökéletesen alkalmas utasszállításra. A ko-

csi teljesítménye is kiváló: 40 kWh-os akkumulátora mint-

egy 270 km megtételére alkalmas egyetlen töltéssel, rá-

adásul nem terheli a környezetet.  A 150 lóerős autót 

gazdaságosan és környezetbarát módon lehet üzemeltet-

ni, többek között az e-Pedal technológiának köszönhető-

en, amely lényege, hogy egyetlen pedállal oldható meg a 

gyorsítás és a fékezés. Szintén kifejezetten előnyös a váro-

si taxizásban a ProPilot vezetési asszisztenscsomag, amely 

sebességtartót, közútijelzés-felismerőt, sávtartót, vészfé-

kasszisztenst, keresztirányú forgalomfigyelőt és holttérfi-

gyelőt egyesít magában. Ezeket a funkciókat egyetlen 

gombbal aktiválhatjuk a kormányról. Mindemellett az 

autó a legmagasabb, ötcsillagos biztonsági értékelést ka-

pott az Európai Új Autó Értékelő Programtól (Euro NCAP). 

Az elektromos flottát a Főtaxi teljesen új üzleti modell 

mentén, bérleti konstrukcióban működteti, ezzel segítve 

az egyéni vállalkozókat és céges alkalmazottakat egya-

ránt.

A heti összes költség bruttó 89.900 forint, 

mely tartalmazza:

•  az autó bérleti díját,

•  korlátlan töltést a Főtaxi és a NISSAN töltőin,

•  a tagdíjat,

•  a cascot,

•  a teljes szervizt 400.000 km-ig (5 év alatt),

•  az éves műszaki vizsgát,

•  a Pest megyei autópálya matricát,

•  valamint szezononként abroncscserét.

Fontos kiemelni, hogy a heti összes költség tartalmazza a 

franchise díjat, mely a Főtaxi jelenlegi nem kedvezmé-

nyes franchise díja esetében bruttó 25.016 forint hetente 

(30 napos hónap esetén), illetve a Főtaxi és Nissan töltőin 

a töltési lehetőséget. Annak figyelembevételével, hogy 

egy átlagos diesel üzemű autó, 6 literes átlagfogyasztás 

esetén (100 km-en), 385 forint / liter gázolaj áron számol-

va, heti 2000 km megtételének figyelembevételével 

46.200 forint üzemanyag költséget jelent, úgy még in-

kább kirajzolódnak a konstrukció előnyei.

Az autókat a Főtaxi sárgára matricázva, taxiórával, online 

pénztárgéppel és az otthoni hálózaton történő töltésre is 

alkalmas töltőkábellel felszerelve adja át a bérlőknek.

A Főtaxi Elektromobilitás Programjának részeként a cég, 

mint a Liszt Ferenc Repülőtér kizárólagos partnere to-

vábbi elektromos töltőket szerel fel a reptéren, emellett 

a gépkocsikat városszerte a Nissan töltői is várják. 

A bérleti díj nem tartalmazza az – elektromos autókra 

kedvezményes – droszthasználati díjat, valamint a BKK 

minősítő vizsga és a kötelező biztosítás díját.

Az első bérlő Lajsz András, aki a bérleti szerződés aláírá-

sa után már át is vette az autót. András többek számára 

ismerős lehet, hiszen a Főtaxi repülőtéri csapatát, illetve 

az értékesítési osztályt is erősítette már, a jövőben pedig, 

élve az új bérleti konstrukció adta lehetőségekkel, a vo-

lán mögött is szeretne még több szakmai tapasztalatot 

szerezni. András tesztje során az új generációs Nissan 

Leaf átlagosan 270 km hatótávolsággal üzemelt!

Andrásnak ezúton is sok sikert a kíván a Főtaxi!

Az autók rövid határidővel történő minőségi fóliázását köszönjük a Sugó Reklám Kft-nek.
(Cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 30-34., e-mail: info@budapestfolia.com, weboldal: https://budapestfolia.wordpress.com/)

A szolgáltatás részleteiről Reich Ádámnál, a Főtaxi 
taxiszolgáltatás vezetőjénél az alábbi elérhetőségeken 
lehet érdeklődni:
+3620-982-28-67     reich.adam@fotaxi.hu
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1. Vissza kell tolatnia az úton, mert túl-
hajtott a megjelölt címen. A manõver
során elsõbbséget kell-e adnia a mögöt-
tes kapukijáróból kihajtani szándékozó
jármû részére? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a tolatás hosszabb idõt, il-
letve utat igényel.
c) Nem.

Lámpafelelõs

2. Mozgáskorláto-
zott utasa megkéri
Önt, hogy várjon rá
10-15 percet az
ilyen táblával, illet-
ve útburkolati jellel
megjelölt helyen.
Eleget tehet-e a ké-
résnek?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha az
utas a parkolási igazolványát – a várakozás
idejére – a taxijában elhelyezi.
c) Nem.

3. Lehet-e irányjelzés-adási kötelezett-
sége, ha útkeresztezõdésen egyenes
irányban halad tovább?
a) Legfeljebb kanyarodó fõútvonalon, vagy
ha szilárd burkolatú útról földútra tér le. 
b) Csak akkor, ha a továbbhaladási irányáról
a többi közlekedõ részére többlettájékozta-
tást akar adni.
c) Nem.

4. Van-e olyan eset, amikor a forgalom-
ban részt vevõ taxi vezetõjének hang-
jelzést kell adnia?
a) Igen, de csak lakott területen kívül az elõ-
zési szándékának a jelzésére.
b) Veszélyhelyzet esetén, a baleset megelõ-
zése esetében.
c) Nincs. 

5. Mit
jelent a
j o b b r a
t a r t á s i
kötele-
zettség?
a) Az út-
test jobb
o l d a l á n
úgy kell
közlekedni, hogy a jármû ne zavarja a szem-
bejövõket és a mellette elhaladókat. 
b) Azt, hogy szorosan az úttest jobb szélén
kell haladni. 
c) Azt, hogy az út- és forgalmi viszonyok
szerint lehetséges mértékben jobbra tartva
kell közlekedni. 

6. Mikor kell a balra bekanyarodni szán-
dékozó taxi vezetõjének meggyõzõd-
nie arról, hogy nem fogják balról meg-
elõzni?
a) Csak a manõver tényleges megkezdése
elõtt.
b) Csak az úttest felezõvonalához való be-
húzódás elõtt.
c) Az úttest felezõvonalához való behúzó-
dás és a bekanyarodás tényleges megkezdé-
se elõtt.

7. Szabályos-e ha az egymás mellé be-
sorolt jármûvek két sorban fognak
majd a zöld jelzésnél jobbra bekanya-
rodni?
a) Igen,
hiszen eb-
ben a for-
g a l m i
h e l y z e t -
ben nincs
más alter-
natíva.
b) Legfel-
jebb ak-
kor, ha ezt útburkolati jelekkel – két egymás
mellé festett jobbra mutató elõjelzõ nyíllal –
megengedték.

8. Kötelezõ-e a megfordulást egy ívben
(tolatás nélkül) végrehajtani?
a) Igen. 
b) Csak a fõútvonalakon. 
c) Nem. 

9. Szabályosan állt meg a taxis?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az utasok kiszállása
után azonnal továbbhalad.
c) Nem.

10. Éjszaka kivilágíthatja-e az úttesten
várakozó taxiját a helyzetjelzõ lámpák
helyett a nappali menetjelzõ lámpák-
kal? 
a) Igen. 
b) Csak lakott területen kívül.
c) Nem.

11. A piros
jelzéshez
érkezõ el-
sõ jármû-
veket hol
kell meg-
állítani? 
a) A kijelölt
gyalogos-
átkelõhely,
illetve a megállás helyét jelzõ útburkolati jel,
ezek hiányában a fényjelzõ készülék elõtt.
b) Mindig a járda (járdasziget) sarka elõtt, il-
letve a házsorokkal egyvonalban.
c) Az úttestek széleinek metszéspontjától
számított 5 méter távolságban.

12. Kötelezõ-e taxiját ellátni „H” betût
feltüntetõ államjelzéssel? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a taxival külföldre utazik.
c) Nem.

13. Elõzés elõtt mennyire közelítheti
meg az Ön elõtt haladó jármûvet? 
a) Legfel-
jebb az Ön
féktávolsá-
g á h o z
szükséges
mértékben.
b) Egy-
másfél mé-
terre, hogy
az elõzési
út ne legyen hosszú. 
c) Legfeljebb annyira, hogy az elõzendõ jár-
mû hirtelen megállása esetén is biztonságo-
san meg tudjon állni. 

14. Várakozhat-e az „A” jelû autó a ki-
egészítõ táblán feltüntetett idõszakon
és távolságon belül?
a) Igen. 
b) Csak akkor,
ha vezetõje a
j á r m û v é n é l
marad és áru-
szállító jármû
érkezéseko r
annak a rako-
dóhelyre való
beállását hala-
déktalanul le-
hetõvé teszi.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 37. oldalon találhatók.

ujtaxi.qxd  3/13/19 08:40  Page 32

Tisztelt kollégák!
Az óvatosan közeledő tavasz langymeleg
napjait kihasználva, újfent pár nap pihenést
engedtem magamnak, a Balaton környékén.
Jártam Balatonfüreden, ahol a „Hatlépcsős”
legendás velős pirítósát ki nem hagynám, s
kedvtelve néztem a sirályok kósza röptét.

Megszálltam Balatongyörökön, a Panorá-
ma hotelben, ami igen kellemes wellness
élményekkel várt ránk, valamint a konyha is
igen jól működött.

A sok étek közül kiemelném a Csáky
rostélyost, melyet hazai pályán elég ritkán
készít az ember, pedig igen kiváló falatnak
bizonyul.

Majdan ellátogattam Zalaszántóra, ahol is
felkerestem Európa legnagyobb sztúpáját,
ami impozáns látvány a maga 30 méteres
magasságával, vakítóan hófehér színével a
napsütésben.

Buddhista szokáshoz híven háromszor
körbejárva végig forgattam az imamalmokat
is, s eszembe jutott, hogy egy alkalommal
Budapesten volt szerencsém kezet fogni a
Dalai Lámával.

Ámde térjünk vissza a konyhába, s foglal-
kozzunk a főzéssel. A fent említett Csáky
rostélyos receptjét osztanám meg a nyájas
olvasóval az alábbi sorokban.

Nevét Csáki Sándor szakácsmesterről
kapta, de az ipszilont nem tudtam megfejte-

ni, hogy került az ételnévhez. Minden-
esetre a lényeg, hogy szép szelet
rostélyosokat enyhén kiklopfolunk,
sózunk, borsozunk. Készítünk megfe-
lelő mennyiségű lecsót, ha lehet, né-
mi füstölt szalonnával, majd ennek
felét félretesszük, másik felét pedig
feldobjuk tojással. Ezt a tojásos le-
csót rászedjük a hússzeletekre, s
óvatosan felgöngyöljük ezeket.

Ekkor vagy hústűt használunk a
rögzítéshez, vagy fonállal átkötöz-
zük. A lényeg, hogy egyben marad-
janak a tekercsek. Ezután forró zsi-
radékon átsütjük,
kérgesítjük a te-
kercseket, majd
áthelyezzük a ma-
radék lecsóra, s
fedő alatt puhára
pároljuk. Mikor
kész, kiszedjük,
melegen tartjuk.
A visszamaradt le-
csóhoz tejfölt,
vagy tejszínt
adunk, szükség
esetén némi liszt-
tel sűríthetjük,
majd botmixerrel
pépesítjük, s leg-
jobb, ha ezután át-
szűrjük.

Napfelkelte a Balatonnál

Sirályok a kikötőben Sztúpa Buddhával
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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. Vissza kell tolatnia az úton, mert túl-
hajtott a megjelölt címen. A manõver
során elsõbbséget kell-e adnia a mögöt-
tes kapukijáróból kihajtani szándékozó
jármû részére? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a tolatás hosszabb idõt, il-
letve utat igényel.
c) Nem.

Lámpafelelõs

2. Mozgáskorláto-
zott utasa megkéri
Önt, hogy várjon rá
10-15 percet az
ilyen táblával, illet-
ve útburkolati jellel
megjelölt helyen.
Eleget tehet-e a ké-
résnek?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha az
utas a parkolási igazolványát – a várakozás
idejére – a taxijában elhelyezi.
c) Nem.

3. Lehet-e irányjelzés-adási kötelezett-
sége, ha útkeresztezõdésen egyenes
irányban halad tovább?
a) Legfeljebb kanyarodó fõútvonalon, vagy
ha szilárd burkolatú útról földútra tér le. 
b) Csak akkor, ha a továbbhaladási irányáról
a többi közlekedõ részére többlettájékozta-
tást akar adni.
c) Nem.

4. Van-e olyan eset, amikor a forgalom-
ban részt vevõ taxi vezetõjének hang-
jelzést kell adnia?
a) Igen, de csak lakott területen kívül az elõ-
zési szándékának a jelzésére.
b) Veszélyhelyzet esetén, a baleset megelõ-
zése esetében.
c) Nincs. 

5. Mit
jelent a
j o b b r a
t a r t á s i
kötele-
zettség?
a) Az út-
test jobb
o l d a l á n
úgy kell
közlekedni, hogy a jármû ne zavarja a szem-
bejövõket és a mellette elhaladókat. 
b) Azt, hogy szorosan az úttest jobb szélén
kell haladni. 
c) Azt, hogy az út- és forgalmi viszonyok
szerint lehetséges mértékben jobbra tartva
kell közlekedni. 

6. Mikor kell a balra bekanyarodni szán-
dékozó taxi vezetõjének meggyõzõd-
nie arról, hogy nem fogják balról meg-
elõzni?
a) Csak a manõver tényleges megkezdése
elõtt.
b) Csak az úttest felezõvonalához való be-
húzódás elõtt.
c) Az úttest felezõvonalához való behúzó-
dás és a bekanyarodás tényleges megkezdé-
se elõtt.

7. Szabályos-e ha az egymás mellé be-
sorolt jármûvek két sorban fognak
majd a zöld jelzésnél jobbra bekanya-
rodni?
a) Igen,
hiszen eb-
ben a for-
g a l m i
h e l y z e t -
ben nincs
más alter-
natíva.
b) Legfel-
jebb ak-
kor, ha ezt útburkolati jelekkel – két egymás
mellé festett jobbra mutató elõjelzõ nyíllal –
megengedték.

8. Kötelezõ-e a megfordulást egy ívben
(tolatás nélkül) végrehajtani?
a) Igen. 
b) Csak a fõútvonalakon. 
c) Nem. 

9. Szabályosan állt meg a taxis?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az utasok kiszállása
után azonnal továbbhalad.
c) Nem.

10. Éjszaka kivilágíthatja-e az úttesten
várakozó taxiját a helyzetjelzõ lámpák
helyett a nappali menetjelzõ lámpák-
kal? 
a) Igen. 
b) Csak lakott területen kívül.
c) Nem.

11. A piros
jelzéshez
érkezõ el-
sõ jármû-
veket hol
kell meg-
állítani? 
a) A kijelölt
gyalogos-
átkelõhely,
illetve a megállás helyét jelzõ útburkolati jel,
ezek hiányában a fényjelzõ készülék elõtt.
b) Mindig a járda (járdasziget) sarka elõtt, il-
letve a házsorokkal egyvonalban.
c) Az úttestek széleinek metszéspontjától
számított 5 méter távolságban.

12. Kötelezõ-e taxiját ellátni „H” betût
feltüntetõ államjelzéssel? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a taxival külföldre utazik.
c) Nem.

13. Elõzés elõtt mennyire közelítheti
meg az Ön elõtt haladó jármûvet? 
a) Legfel-
jebb az Ön
féktávolsá-
g á h o z
szükséges
mértékben.
b) Egy-
másfél mé-
terre, hogy
az elõzési
út ne legyen hosszú. 
c) Legfeljebb annyira, hogy az elõzendõ jár-
mû hirtelen megállása esetén is biztonságo-
san meg tudjon állni. 

14. Várakozhat-e az „A” jelû autó a ki-
egészítõ táblán feltüntetett idõszakon
és távolságon belül?
a) Igen. 
b) Csak akkor,
ha vezetõje a
j á r m û v é n é l
marad és áru-
szállító jármû
érkezéseko r
annak a rako-
dóhelyre való
beállását hala-
déktalanul le-
hetõvé teszi.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 37. oldalon találhatók.
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Tisztelt kollégák!
Az óvatosan közeledő tavasz langymeleg
napjait kihasználva, újfent pár nap pihenést
engedtem magamnak, a Balaton környékén.
Jártam Balatonfüreden, ahol a „Hatlépcsős”
legendás velős pirítósát ki nem hagynám, s
kedvtelve néztem a sirályok kósza röptét.

Megszálltam Balatongyörökön, a Panorá-
ma hotelben, ami igen kellemes wellness
élményekkel várt ránk, valamint a konyha is
igen jól működött.

A sok étek közül kiemelném a Csáky
rostélyost, melyet hazai pályán elég ritkán
készít az ember, pedig igen kiváló falatnak
bizonyul.

Majdan ellátogattam Zalaszántóra, ahol is
felkerestem Európa legnagyobb sztúpáját,
ami impozáns látvány a maga 30 méteres
magasságával, vakítóan hófehér színével a
napsütésben.

Buddhista szokáshoz híven háromszor
körbejárva végig forgattam az imamalmokat
is, s eszembe jutott, hogy egy alkalommal
Budapesten volt szerencsém kezet fogni a
Dalai Lámával.

Ámde térjünk vissza a konyhába, s foglal-
kozzunk a főzéssel. A fent említett Csáky
rostélyos receptjét osztanám meg a nyájas
olvasóval az alábbi sorokban.

Nevét Csáki Sándor szakácsmesterről
kapta, de az ipszilont nem tudtam megfejte-

ni, hogy került az ételnévhez. Minden-
esetre a lényeg, hogy szép szelet
rostélyosokat enyhén kiklopfolunk,
sózunk, borsozunk. Készítünk megfe-
lelő mennyiségű lecsót, ha lehet, né-
mi füstölt szalonnával, majd ennek
felét félretesszük, másik felét pedig
feldobjuk tojással. Ezt a tojásos le-
csót rászedjük a hússzeletekre, s
óvatosan felgöngyöljük ezeket.

Ekkor vagy hústűt használunk a
rögzítéshez, vagy fonállal átkötöz-
zük. A lényeg, hogy egyben marad-
janak a tekercsek. Ezután forró zsi-
radékon átsütjük,
kérgesítjük a te-
kercseket, majd
áthelyezzük a ma-
radék lecsóra, s
fedő alatt puhára
pároljuk. Mikor
kész, kiszedjük,
melegen tartjuk.
A visszamaradt le-
csóhoz tejfölt,
vagy tejszínt
adunk, szükség
esetén némi liszt-
tel sűríthetjük,
majd botmixerrel
pépesítjük, s leg-
jobb, ha ezután át-
szűrjük.

Napfelkelte a Balatonnál

Sirályok a kikötőben Sztúpa Buddhával
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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Együtt ünnepelt a FEgyütt ünnepelt a Főtőtaxi axi 
és a Danubius Hoés a Danubius Ho ttels Grels Groupoup

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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A végjátékban már
csak némi galuskát kell
kifőzni, majdan a tálalás-
nál a felszeletelt töltött
húsokat tányérra rendez-
zük, mellé a nokedlit, s
szépen meglocsoljuk a
mártásunkkal. Lehet még
díszíteni tejföllel, zöld pet-
rezselyemmel.

Fakanalas jó étvágyat
kívánok: 

Soós István City 22

34

Soha nem volt még ennyire izgalmas az európai Év autó-
ja szavazás eredményhirdetése, a pontok alapján ugya-
nis döntetlenre állt az Alpine A110 és a Jaguar I-Pace. A
szabályok értelmében azonban a brit márka elektromos

crossovere nyerte a díjat.

Idén a Jaguar vihette haza a márka történetének első európai Év
autója díját, de ennyire szoros még sosem volt a befutó. Az ered-
ményhirdetést immár szokásosan a genfi autószalon előtti napon
tartják, ahol országonként sorolják fel a 23 országból érkezett 60
újságíró által kiosztott pontokat.

Meglepetésre az Alpine A110 sokáig vezette a listát, majd a
spanyolok fordítottak, és a Kia Ceed állt az élre.

A számolás végén meglepő eredmény született: döntetlen.
250-250 pontot szerzett az Alpine A110 és a Jaguar I-Pace is. 

A zsűrinek erre is volt megoldása, a szabályok szerint ilyenkor
azt számolják össze, hogy hány újságírónál kapta a legtöbb pon-
tot az egyik és a másik autó. A számolás eredménye az lett, hogy
16-an a francia sportkocsit tették az élre, és 18-an a brit elek-
tromos crossovert, ami azt jelenti, hogy az elektromos hajtású
Jaguar I-Pace nyerte el az európai Év autója díjat 2019-ben.

A Jaguar 2002-ben már bejutott a döntőbe, de az X-Type akkor
még utolsó lett a hétből, míg 2016-ban az XE már az ötödik
helyet szerezte meg.

Az idei befutó elképesztően szoros volt, hiszen alig néhány
ponttal lemaradva lett harmadik a Kia Ceed (247 pont) és nem
sokkal kevesebbet kapott a Ford Focus (235 pont), az élmezőny-
ben ott volt még a Citroën C5 Aircross is (210 pont).

A Peugeot 508 hatodik lett 192 ponttal, és a Mercedes A-
osztálynak meg kellett elégednie az utolsó hellyel, 116 pontot
gyűjtött. A magyar újságírók a Kia Ceednek adták a legtöbb,
összesen 11 pontot, mögé a Jaguar I-Pace-t (9 pont) és a Ford
Focust (8 pont) sorolták – olvasható a tudósításban.

Cash

Pontazonosság a szavazáson

Jaguar I-Pace az Év autója

Feltöltöttem a fotómat egy társkeresõ oldalra. Idá-
ig két plasztikai sebész, egy pszichológus és egy pap
jelentkezett…

Csáky rostélyos Velős pirítós a Hatlépcsősben

ujtaxi.qxd  3/13/19 08:40  Page 34

35

A világ számos országában a közlekedési lámpák zöldre váltanak
pirosról, ha közelít egy jármű, ám ha túl gyorsan érkezik, a szabad
jelzés is tilosra vált, hogy lelassítsák. A francia kormány tavaly jú-
lius elsejétől bejelentett 18 pontos közlekedésbiztonsági cso-
magjának legvitatottabb pontjaként számos úton 80 km/órára
csökkentették az addig 90-es maximális tempót. Hogy ez befolyá-
solta-e Spanyolország kormányát, nem tudni, ám 2019. január vé-
gén hasonlót léptek. A halálos balesetek számának csökkentése
érdekében 12 ezer kilométernyi úthálózaton a korábbi 100
km/órás maximum helyett 90-nel szabad haladni személyautóval,
motorral, kisbusszal és autóbusszal, míg a lakókocsik és kamio-
nok esetében 80 lehet a csúcssebesség. A lakott területen kívül
80 km/órás sebességhatárt alkalmazó Dániában és Hollandiá-
ban 37-37 közlekedési balesetben elhunyt ember jut egymillió la-
kosra, Norvégiában és Svájcban 26-26. A leglassabb Svédor-
szágban 27, ahol rengeteg helyen csak 70-nel lehet menni. Eköz-

ben Franciaországban 54, Spanyolország-
ban 39 az elhunytak száma, míg Magyaror-
szágon 62.

Van ellenpélda is, augusztus óta Ausztri-
ában óránként 130-ról 140 km/órára emel-
ték a sebesség felső határát az A1-es
(Bécs és Salzburg közötti) autópálya két
szakaszán. Összesen 120 kilométeres
hosszon, kísérleti jelleggel egy évig, utána
várható végleges döntés. 

Sokak által Nyugat-Európából már is-
mert, de Magyarországon még mindig hiányzik a section control,
vagyis az átlagsebesség-mérés, pedig a rendőrség már hat-nyolc
évvel ezelőtt is tesztelte a módszert.

A section control lényege: egy adott útszakasz több pontján
járműazonosító, és egyben sebességmérő műszerek figyelik a
forgalmat. Felismerik a járműveket, folyamatosan mérik a sebes-
ségüket, és a szakasz végén átlagot számolnak. Ha ez magasabb
az adott úton megengedettnél, akkor a rendszer automatikusan
eljárást indít a gyorshajtó ellen.

2018 decemberéig hazánkban 15.594 közlekedési baleset
történt, ami félezerrel több, mint az előző év hasonló időszaká-
ban. Tudjuk, közben nőtt a forgalom, de azt is, hogy az Európai
Unió adott 15 milliárd forintot a magyarországi utak biztonságo-
sabbá tételére, amiből felállt az 525 traffipaxból álló VÉDA-rend-
szer. Az átlagsebesség-mérés pedig maradt teszt üzemmódban,
bár már vannak, akik tudni vélik, merre bújnak meg az árgus sze-
mek. Az tény, ahol bizonyítottan balesetveszélyes egy útszakasz,
ott azon a részen végig lassabb haladásra kényszeríti az átlagse-
besség-mérés az autóst, motorost, miközben ennek a társadalmi
elfogadottsága is nagyobb a közlekedők körében, mint a lesipus-
kás traffipaxoknak.

Tovább nőtt a közúti balesetek száma

Sebességkorlátozás lehet a megoldás?
Erópai Unió jelentős balesetcsökkenést vár el a tagállamok részéről, mely-
nek 2020 lesz az egyik mérföldköve. Úgy tűnik, az előirányzott számokat

nem képesek teljesíteni a nemzetállamok annak ellenére, hogy többféle bal-
eset-megelőzési módszert alkalmaznak. Sajnos hazánkban sem javul a ten-
dencia sőt, az elmúlt évben félezerrel több szerencsétlenséget regisztráltak

a hatóságok.

A vállalat Vision 2020 célkitűzé-
se: nullára csökkenteni az új Vol-
vo gépkocsiban súlyos vagy ha-
lálos balesetet szenvedő utasok
számát. Felismerve azonban,
hogy a technológiai fejlesztés
önmagában nem elegendő en-
nek a célnak az eléréséhez, a
Volvo Cars most a vezetőkre és
a vezetési stílusra is kiterjeszti fi-
gyelmét.
A végsebesség korlátozásán túl-
menően a vállalat azt is vizsgálja,
hogy az intelligens sebesség-
szabályozás és a virtuális kerítés
(geofencing) technológia segít-
ségével a jövőben hogyan tudná
automatikusan csökkenteni a jár-
művek sebességét kórházak és
iskolák közelében. A gyorshaj-
tást az teszi veszélyessé, hogy
bizonyos sebességek felett a fe-
délzeti biztonsági technológiák
és az intelligens infrastruktúra
sem képes arra, hogy baleset
esetén megakadályozza a súlyos
vagy halálos sérüléseket. A leg-
több nyugati országban ezért ve-
zettek be sebességkorlátozáso-
kat. Ennek ellenére a sebesség
túllépése általános jelenség, és
a mai napig a halálos kimenetelű
közlekedési balesetek egyik leg-
gyakoribb oka. Évente több mil-
lió autóvezetőt bírságolnak meg
gyorshajtás miatt, a nemzeti köz-
lekedés-biztonsági szervezet

(NHTSA) baleseti statisztikái
szerint az Egyesült Államokban
2017 során bekövetkezett ösz-
szes, halálos kimenetelű közle-
kedési baleset 25 százalékát
gyorshajtás okozta.
A gyorshajtás mellett két további
problémakör is akadályozza a
Volvo közlekedésbiztonsági cél-
kitűzésének megvalósítását. Az
ittas vezetés legalább olyan nyil-
vánvaló probléma, mint a gyors-
hajtás – és legalább olyan nehéz
felszámolni. A világ legtöbb or-
szágában tilos alkoholos vagy
kábítószeres befolyásoltság ha-
tása alatt vezetni, a jelenség
mégis meghatározó kiváltó oka a
súlyos vagy halálos kimenetelű
közlekedési baleseteknek. A má-
sik ilyen probléma a figyelem-
vesztés. Az autóvezetésre mobil-
telefon vagy más zavaró ténye-
zők miatt csak részben koncent-
rálni képes autóvezetők ugyan-
csak jelentős hányadban felelő-
sek a halálos kimenetelű balese-
tekért. Ez a jelenség sok szem-
pontból ugyanolyan veszélyes,
mint az ittas vezetés. A Volvo
Cars március 20-án, egy Göte-
borgban (Svédország) szerve-
zendő, különleges biztonsági
rendezvényen ismertette az ittas
vezetés és a figyelemelterelés
problematikájára kidolgozott
megoldási javaslatait.

Volvo sebességlimit 2020-tól
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A végjátékban már
csak némi galuskát kell
kifőzni, majdan a tálalás-
nál a felszeletelt töltött
húsokat tányérra rendez-
zük, mellé a nokedlit, s
szépen meglocsoljuk a
mártásunkkal. Lehet még
díszíteni tejföllel, zöld pet-
rezselyemmel.

Fakanalas jó étvágyat
kívánok: 

Soós István City 22
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Soha nem volt még ennyire izgalmas az európai Év autó-
ja szavazás eredményhirdetése, a pontok alapján ugya-
nis döntetlenre állt az Alpine A110 és a Jaguar I-Pace. A
szabályok értelmében azonban a brit márka elektromos

crossovere nyerte a díjat.

Idén a Jaguar vihette haza a márka történetének első európai Év
autója díját, de ennyire szoros még sosem volt a befutó. Az ered-
ményhirdetést immár szokásosan a genfi autószalon előtti napon
tartják, ahol országonként sorolják fel a 23 országból érkezett 60
újságíró által kiosztott pontokat.

Meglepetésre az Alpine A110 sokáig vezette a listát, majd a
spanyolok fordítottak, és a Kia Ceed állt az élre.

A számolás végén meglepő eredmény született: döntetlen.
250-250 pontot szerzett az Alpine A110 és a Jaguar I-Pace is. 

A zsűrinek erre is volt megoldása, a szabályok szerint ilyenkor
azt számolják össze, hogy hány újságírónál kapta a legtöbb pon-
tot az egyik és a másik autó. A számolás eredménye az lett, hogy
16-an a francia sportkocsit tették az élre, és 18-an a brit elek-
tromos crossovert, ami azt jelenti, hogy az elektromos hajtású
Jaguar I-Pace nyerte el az európai Év autója díjat 2019-ben.

A Jaguar 2002-ben már bejutott a döntőbe, de az X-Type akkor
még utolsó lett a hétből, míg 2016-ban az XE már az ötödik
helyet szerezte meg.

Az idei befutó elképesztően szoros volt, hiszen alig néhány
ponttal lemaradva lett harmadik a Kia Ceed (247 pont) és nem
sokkal kevesebbet kapott a Ford Focus (235 pont), az élmezőny-
ben ott volt még a Citroën C5 Aircross is (210 pont).

A Peugeot 508 hatodik lett 192 ponttal, és a Mercedes A-
osztálynak meg kellett elégednie az utolsó hellyel, 116 pontot
gyűjtött. A magyar újságírók a Kia Ceednek adták a legtöbb,
összesen 11 pontot, mögé a Jaguar I-Pace-t (9 pont) és a Ford
Focust (8 pont) sorolták – olvasható a tudósításban.
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A világ számos országában a közlekedési lámpák zöldre váltanak
pirosról, ha közelít egy jármű, ám ha túl gyorsan érkezik, a szabad
jelzés is tilosra vált, hogy lelassítsák. A francia kormány tavaly jú-
lius elsejétől bejelentett 18 pontos közlekedésbiztonsági cso-
magjának legvitatottabb pontjaként számos úton 80 km/órára
csökkentették az addig 90-es maximális tempót. Hogy ez befolyá-
solta-e Spanyolország kormányát, nem tudni, ám 2019. január vé-
gén hasonlót léptek. A halálos balesetek számának csökkentése
érdekében 12 ezer kilométernyi úthálózaton a korábbi 100
km/órás maximum helyett 90-nel szabad haladni személyautóval,
motorral, kisbusszal és autóbusszal, míg a lakókocsik és kamio-
nok esetében 80 lehet a csúcssebesség. A lakott területen kívül
80 km/órás sebességhatárt alkalmazó Dániában és Hollandiá-
ban 37-37 közlekedési balesetben elhunyt ember jut egymillió la-
kosra, Norvégiában és Svájcban 26-26. A leglassabb Svédor-
szágban 27, ahol rengeteg helyen csak 70-nel lehet menni. Eköz-

ben Franciaországban 54, Spanyolország-
ban 39 az elhunytak száma, míg Magyaror-
szágon 62.

Van ellenpélda is, augusztus óta Ausztri-
ában óránként 130-ról 140 km/órára emel-
ték a sebesség felső határát az A1-es
(Bécs és Salzburg közötti) autópálya két
szakaszán. Összesen 120 kilométeres
hosszon, kísérleti jelleggel egy évig, utána
várható végleges döntés. 

Sokak által Nyugat-Európából már is-
mert, de Magyarországon még mindig hiányzik a section control,
vagyis az átlagsebesség-mérés, pedig a rendőrség már hat-nyolc
évvel ezelőtt is tesztelte a módszert.

A section control lényege: egy adott útszakasz több pontján
járműazonosító, és egyben sebességmérő műszerek figyelik a
forgalmat. Felismerik a járműveket, folyamatosan mérik a sebes-
ségüket, és a szakasz végén átlagot számolnak. Ha ez magasabb
az adott úton megengedettnél, akkor a rendszer automatikusan
eljárást indít a gyorshajtó ellen.

2018 decemberéig hazánkban 15.594 közlekedési baleset
történt, ami félezerrel több, mint az előző év hasonló időszaká-
ban. Tudjuk, közben nőtt a forgalom, de azt is, hogy az Európai
Unió adott 15 milliárd forintot a magyarországi utak biztonságo-
sabbá tételére, amiből felállt az 525 traffipaxból álló VÉDA-rend-
szer. Az átlagsebesség-mérés pedig maradt teszt üzemmódban,
bár már vannak, akik tudni vélik, merre bújnak meg az árgus sze-
mek. Az tény, ahol bizonyítottan balesetveszélyes egy útszakasz,
ott azon a részen végig lassabb haladásra kényszeríti az átlagse-
besség-mérés az autóst, motorost, miközben ennek a társadalmi
elfogadottsága is nagyobb a közlekedők körében, mint a lesipus-
kás traffipaxoknak.

Tovább nőtt a közúti balesetek száma

Sebességkorlátozás lehet a megoldás?
Erópai Unió jelentős balesetcsökkenést vár el a tagállamok részéről, mely-
nek 2020 lesz az egyik mérföldköve. Úgy tűnik, az előirányzott számokat

nem képesek teljesíteni a nemzetállamok annak ellenére, hogy többféle bal-
eset-megelőzési módszert alkalmaznak. Sajnos hazánkban sem javul a ten-
dencia sőt, az elmúlt évben félezerrel több szerencsétlenséget regisztráltak

a hatóságok.

A vállalat Vision 2020 célkitűzé-
se: nullára csökkenteni az új Vol-
vo gépkocsiban súlyos vagy ha-
lálos balesetet szenvedő utasok
számát. Felismerve azonban,
hogy a technológiai fejlesztés
önmagában nem elegendő en-
nek a célnak az eléréséhez, a
Volvo Cars most a vezetőkre és
a vezetési stílusra is kiterjeszti fi-
gyelmét.
A végsebesség korlátozásán túl-
menően a vállalat azt is vizsgálja,
hogy az intelligens sebesség-
szabályozás és a virtuális kerítés
(geofencing) technológia segít-
ségével a jövőben hogyan tudná
automatikusan csökkenteni a jár-
művek sebességét kórházak és
iskolák közelében. A gyorshaj-
tást az teszi veszélyessé, hogy
bizonyos sebességek felett a fe-
délzeti biztonsági technológiák
és az intelligens infrastruktúra
sem képes arra, hogy baleset
esetén megakadályozza a súlyos
vagy halálos sérüléseket. A leg-
több nyugati országban ezért ve-
zettek be sebességkorlátozáso-
kat. Ennek ellenére a sebesség
túllépése általános jelenség, és
a mai napig a halálos kimenetelű
közlekedési balesetek egyik leg-
gyakoribb oka. Évente több mil-
lió autóvezetőt bírságolnak meg
gyorshajtás miatt, a nemzeti köz-
lekedés-biztonsági szervezet

(NHTSA) baleseti statisztikái
szerint az Egyesült Államokban
2017 során bekövetkezett ösz-
szes, halálos kimenetelű közle-
kedési baleset 25 százalékát
gyorshajtás okozta.
A gyorshajtás mellett két további
problémakör is akadályozza a
Volvo közlekedésbiztonsági cél-
kitűzésének megvalósítását. Az
ittas vezetés legalább olyan nyil-
vánvaló probléma, mint a gyors-
hajtás – és legalább olyan nehéz
felszámolni. A világ legtöbb or-
szágában tilos alkoholos vagy
kábítószeres befolyásoltság ha-
tása alatt vezetni, a jelenség
mégis meghatározó kiváltó oka a
súlyos vagy halálos kimenetelű
közlekedési baleseteknek. A má-
sik ilyen probléma a figyelem-
vesztés. Az autóvezetésre mobil-
telefon vagy más zavaró ténye-
zők miatt csak részben koncent-
rálni képes autóvezetők ugyan-
csak jelentős hányadban felelő-
sek a halálos kimenetelű balese-
tekért. Ez a jelenség sok szem-
pontból ugyanolyan veszélyes,
mint az ittas vezetés. A Volvo
Cars március 20-án, egy Göte-
borgban (Svédország) szerve-
zendő, különleges biztonsági
rendezvényen ismertette az ittas
vezetés és a figyelemelterelés
problematikájára kidolgozott
megoldási javaslatait.

Volvo sebességlimit 2020-tól
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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

ujtaxi.qxd  12/12/12 08:20  Page 43

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... 

8

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

ujtaxi.qxd  5/15/13 09:01  Page 43

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�X�M�A�S�_�V�E�N�T�U�S�_�2�0�1�3�_�T�a�x�i�s�o�k� �v�i�l�a�g�a�_�h�i�r�d�e�t�e�s�_�d�e�c�e�m�b�e�r

�2�0�1�3�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �6�.� �9�:�4�4�:�2�6

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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Szakértők számításai szerint a sebes-
séghatár-csökkentés egy 25 kilométe-
res útnál mindössze 2 perccel hosszabb
autózást jelent, ugyanakkor pénzt spórol
vele a sofőr. Az alacsonyabb fogyasztás
miatt egy átlagos autós évente akár 120
eurót takaríthat meg az üzemanyagon,
ha betartja a 80-as korlátozást. Ugyanak-
kor a rendszer bevezetése 10 százalék-
kal mérsékelheti a sebességet az adott
szakaszon, a balesetek és a halálos ál-
dozatok száma viszont 20-50 százalék-
kal is csökkenhet.

Természetesen egyéb baleset-meg-
előzési módszerekkel is befolyásolható
a közlekedés dinamikája, maguk a volán
mögött helyet foglalók. A cél, hogy minél
kevesebb baleset történjen útjainkon,
csökkenjen a személyi sérüléssel, halál-
lal végződő tragédiák száma.

k.z.t.

36

Svéd csoda: Vision Zero
A különféle nemzetközi elemzések rendre az 1997-ben elindított Vision Zero programnak tu-
lajdonítják a „svéd csodát”. A közlekedésbiztonság javítása érdekében az utak, kereszteződé-
sek, gyalogátkelők lehető legbiztonságosabbra tervezése, alakítása a cél. Svédországban az
utakat számos helyen kiszélesítették, a program keretében 12.600 gyalogátkelőt átalakítottak
fekvőrendőrökkel, lámpákkal, fényvisszaverőkkel, a veszélyesebb helyeken korlátokkal válasz-
tották el a kerékpárosokat az autósoktól és így tovább. A közutakon és a városokban limitál-
ták a sebességhatárokat, olyannyira, hogy a magyar átlagautós akár bosszantóan lassúnak is
gondolhatja a svéd tempót. Vidéken rengeteg a 70-es, 80-as tábla, sztrádán a 110-es, váro-
sokban pedig a 30-as, 40-es.

Az eredmények őket igazolják. New York városa – ahol az agglomerációval együtt kb. két-
szer annyian élnek, mint a hatalmas skandináv országban – 2013-ban vette át a Vison Zero
rendszer egyes elemeit, akkor közel 300-an haltak meg évente a metropolisz útjain. Azóta szá-
mos helyen csökkentették a sebességhatárokat 25-30 km/órára, az iskolák környékét beka-
merázták. 2019. január 1-jén a város önkormányzata bejelentette: 1910 óta tavaly haltak meg
a legkevesebben közlekedési balesetben New Yorkban, összesen 200-an.

IBIS HOTEL a Wien szálló helyén
„Csontvázig” lecsupaszították a régi Wien szálló épületét. Most va-
donatúj  külsőt kapott. Lendületes, fiatalos a belső kiképzés, ugyan-
úgy, mint a többi IBIS HOTEL. Ugyanis a régi WIEN szálló az IBIS
lánc tagja lett IBIS STYLES BUDAPEST CITYWEST néven. Megkö-
zelíthető a XI. kerületi Budaörsi út felől, a bejárat jól ki van táblázva.
A hotelt a Rimaszombati út – Március utca – Budaörsi út útvonalon
lehet elhagyni. 

Alaphelyzetben biztonságos keresztező-
dés. Jelzőlámpás forgalomirányítás, jól lát-
ható jelzőlámpák és jelzőtáblák. Egyetlen
baleseti forrás a kanyarodó járművek és az
útjukat keresztező, gyalogátkelőhelyen át-
kelő gyalogosok, és ne feledjük, a gyalo-
gosoknak van elsőbbségük. Gond akkor
van, amikor nem működnek, sárgán villog-
nak, vagy teljesen sötétek a lámpák.

Nappal gyakorlatilag mindenhol működ-
nek a forgalomirányító jelzőlámpák, nagyon
kevés a kivétel, például hétvégeken a József-
városban a Kőbányai út, vagy az Erzsébet
híd alatt, a Döbrentei téren, ahol a forgalom
nagysága nem indokolja a jelzőlámpák mű-
ködését. A közlekedésszervezők döntik el, hogy éjszaka hol ne működ-
jön a jelzőlámpa, a döntést szintén a forgalom nagysága indokolja. 

Ha nappal nem működik a jelzőlámpa a többi helyen, az műszaki hi-
bát jelent. Például a főúton „kiég” a piros lámpa. Nem ég a piros, a fő-
úton haladó azt látja, hogy „sötétek” a jelzőlámpák, a KRESZ szerint
ilyenkor a jelzőtáblák a mérvadók, joggal gondolja, hogy elsőbbséggel

rendelkezik. A mellékútról érkező sza-
bad jelzést lát, szintén úgy gondolja, el-
sőbbsége van, törvényszerű az ütközés.
Éppen ezért automatikusan átvált a jel-
zőlámpa sárga villogó üzemmódra, ha a
főúton kiég valamelyik piros lámpa. 

Mi a teendő, ha sárgán villog a jelző-
lámpa, vagy egyáltalában nem műkö-
dik? Akármelyik irányból érkezünk, fo-
kozott óvatossággal közelítsük meg a
kereszteződést. Az Erzsébet
körút–Teréz körút útvonal és a Király
utca is főútvonal. A Király utcában
„ezerrel” megy az autó, minden keresz-

teződésben elsőbbsége van. Megérkezik a Nagykörúthoz, a figyelmet-
len járművezető csak a villogó lámpára figyel, nem veszi észre az el-
sőbbségadás kötelező jelzőtáblákat. A kereszteződés fokozott megkö-
zelítését az is indokolja, hogy villogó vagy sötét jelzőlámpáknál a gya-
logátkelőhelyen a gyalogosnak van elsőbbsége! És ne feledjük, a
„romkocsmák” környékén mindenhol számítsunk járdáról váratlanul le-
lépő gyalogosokra! Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 23. rész:
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Az IBIS család legújabb tagja BUDAPEST CITY WEST

Megújult a régi szálloda

Örök igazság, csak akkor van el-
sőbbségünk, ha azt meg is adják
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Bihalovics Péter 
(FŐTAXI URH 1288)

1952 – 2019

Hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt kollé-
gánk. Több évtizede volt tagja a „Kockások” csa-
ládjának.  Csendes, halk szavú, segítőkész, igazi
kolléga volt. Évek óta tartó betegsége miatt ki-
csit hátrébb húzódott, kevesebbet szerepelt az
URH csatornán.

Nyugodj békében, Péter! 

FŐTAXI Zrt. 

Salman Tuncay (Memi) 
1969-2019

Kedves Kollégák! 

Sajnos egykori
Kollégánk és Ba-
rátunk, Salman
Tuncay, ahogy
mindenki ismerte:
Memi, örökre
megpihent. Hátra-
hagyva gyermeke-
it és Szerelmét,
mérhetetlen űrt
hagyva maga
után.

A gyászoló 
szakma

Tamás Krisztina búcsúja:

Kedves rokonok, barátok, ismerősök!
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom veletek, hogy
szerető párom, az imádott apa, testvér és jó barát, Salman
Tuncay (Memi) 2019.02.13-án reggel tragikus hirtelenséggel
eltávozott közülünk!

1. Helyes a „C" válasz. Az elinduló, illetve az úttest forgal-
mába bekapcsolódó jármûvekkel szemben a hátramenetet
végzõ jármûnek van elsõbbsége.
2. Helyes a „B” válasz. A mozgáskorlátozottakat szállító jár-
mûvek részére fenntartott várakozóhelyen a parkolási jogo-
sultság azt a mozgáskorlátozott személyt, valamint a mozgá-
sában korlátozottakat szállító jármû vezetõjét illeti meg, aki a
mozgásában korlátozott személyparkolási igazolványt a jár-
mûben elhelyezte. 
3. Helyes az „A” válasz. Irányváltoztatásnak kell tekinteni a
kanyarodó fõútvonalról vagy szilárd burkolatú útról való leté-
rést. A jármûvezetõnek az irányváltoztatás szándékát az irány-
jelzõ készülékével jeleznie kell.
4. Helyes a „C” válasz. A KRESZ sehol sem ír elõ hangjelzés-
adási kötelezettséget. Egyébként pedig hangjelzést csak bal-
eseti veszély elhárítására és lakott területen kívül az elõzési
szándék tudtul adása végett adhatunk.
5. Helyes a „C” válasz. Jármûvel az úttesten – az elõzés és
kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben
jobbra tartva kell közlekedni. 
6. Helyes a „C” válasz. A balra bekanyarodni készülõnek leg-
alább kétszer kell meggyõzõdnie arról, hogy nem akarják-e
balról megelõzni, elõször az úttest felezõvonalához húzódás
elõtt, másodszor pedig mielõtt a bekanyarodást ténylegesen
megkezdi. A második meggyõzõdési kötelezettség azonban
mellõzhetõ a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten, va-
lamint az egyirányú, illetve osztott pályás úton.
7. Helyes a „B” válasz. A jobbra tartási kötelezettségbõl kö-
vetkezik, hogy ahol a jármûvek egymás melletti haladása
nincs kifejezetten megengedve, pl. elõzés, párhuzamos közle-
kedés, besorolás – ott az úttesten csak egy sorban szabad ha-
ladni, bekanyarodni. 

8. Helyes a „C” válasz. A megfordulás végrehajtásának
nincs ilyen feltétele.
9. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megállni – ha közúti jelzés-
bõl vagy szabályból más nem következik – csak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban
szabad.
10. Helyes a „C” válasz. Éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között a várakozás céljából az úttesten megállított taxit
a helyzetjelzõ lámpákkal kell kivilágítani, kivéve, ha közvilágí-
tás van vagy a jármûvet egyéb külsõ fényforrás kellõen meg-
világítja.
11. Helyes az „A” válasz. Az útkeresztezõdésnél a piros jel-
zésre érkezõ jármûveknek a kijelölt gyalogos-átkelõhely, ille-
tõleg a megállás helyét jelzõ útburkolati jel, ezek hiányában a
fényjelzõ készülék elõtt kell megállniuk.
12. Helyes a „B” válasz. A külföldre távozó magyar gépjár-
mûvet – „H” betût feltüntetõ – államjelzéssel kell ellátni.
13. Helyes a „C” válasz. Legfeljebb olyan távolságra közelít-
hetjük meg az elõzendõ jármûvet, hogy akkor se menjünk ne-
ki, ha õ valamiért intenzíven fékezni kezd. Az elõzésbe kezdõ
autónak a sebességéhez tartozó féktávolságra, az elöl haladó-
nak pedig a saját sebességének megfelelõ fékútra van szüksé-
ge a megálláshoz. Ha ennek a kettõnek a különbségénél job-
ban közelítjük meg partnerünket, akkor összeütközünk.
14. Helyes a „B” válasz. A „Várakozni tilos” jelzõtábla alatt
lévõ kiegészítõ tábla arra utal, hogy a várakozás a kijelölt ra-
kodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítõ
tábla feltünteti azt az idõszakot és távolságot is, amelyen a ti-
lalom fennáll. Az ilyen helyen az áruszállító jármûvön kívül
más jármû – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartóz-
kodhat, ha vezetõ a jármûnél marad, és áruszállító jármû ér-
kezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul
lehetõvé teszi.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Szakértők számításai szerint a sebes-
séghatár-csökkentés egy 25 kilométe-
res útnál mindössze 2 perccel hosszabb
autózást jelent, ugyanakkor pénzt spórol
vele a sofőr. Az alacsonyabb fogyasztás
miatt egy átlagos autós évente akár 120
eurót takaríthat meg az üzemanyagon,
ha betartja a 80-as korlátozást. Ugyanak-
kor a rendszer bevezetése 10 százalék-
kal mérsékelheti a sebességet az adott
szakaszon, a balesetek és a halálos ál-
dozatok száma viszont 20-50 százalék-
kal is csökkenhet.

Természetesen egyéb baleset-meg-
előzési módszerekkel is befolyásolható
a közlekedés dinamikája, maguk a volán
mögött helyet foglalók. A cél, hogy minél
kevesebb baleset történjen útjainkon,
csökkenjen a személyi sérüléssel, halál-
lal végződő tragédiák száma.

k.z.t.
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Svéd csoda: Vision Zero
A különféle nemzetközi elemzések rendre az 1997-ben elindított Vision Zero programnak tu-
lajdonítják a „svéd csodát”. A közlekedésbiztonság javítása érdekében az utak, kereszteződé-
sek, gyalogátkelők lehető legbiztonságosabbra tervezése, alakítása a cél. Svédországban az
utakat számos helyen kiszélesítették, a program keretében 12.600 gyalogátkelőt átalakítottak
fekvőrendőrökkel, lámpákkal, fényvisszaverőkkel, a veszélyesebb helyeken korlátokkal válasz-
tották el a kerékpárosokat az autósoktól és így tovább. A közutakon és a városokban limitál-
ták a sebességhatárokat, olyannyira, hogy a magyar átlagautós akár bosszantóan lassúnak is
gondolhatja a svéd tempót. Vidéken rengeteg a 70-es, 80-as tábla, sztrádán a 110-es, váro-
sokban pedig a 30-as, 40-es.

Az eredmények őket igazolják. New York városa – ahol az agglomerációval együtt kb. két-
szer annyian élnek, mint a hatalmas skandináv országban – 2013-ban vette át a Vison Zero
rendszer egyes elemeit, akkor közel 300-an haltak meg évente a metropolisz útjain. Azóta szá-
mos helyen csökkentették a sebességhatárokat 25-30 km/órára, az iskolák környékét beka-
merázták. 2019. január 1-jén a város önkormányzata bejelentette: 1910 óta tavaly haltak meg
a legkevesebben közlekedési balesetben New Yorkban, összesen 200-an.

IBIS HOTEL a Wien szálló helyén
„Csontvázig” lecsupaszították a régi Wien szálló épületét. Most va-
donatúj  külsőt kapott. Lendületes, fiatalos a belső kiképzés, ugyan-
úgy, mint a többi IBIS HOTEL. Ugyanis a régi WIEN szálló az IBIS
lánc tagja lett IBIS STYLES BUDAPEST CITYWEST néven. Megkö-
zelíthető a XI. kerületi Budaörsi út felől, a bejárat jól ki van táblázva.
A hotelt a Rimaszombati út – Március utca – Budaörsi út útvonalon
lehet elhagyni. 

Alaphelyzetben biztonságos keresztező-
dés. Jelzőlámpás forgalomirányítás, jól lát-
ható jelzőlámpák és jelzőtáblák. Egyetlen
baleseti forrás a kanyarodó járművek és az
útjukat keresztező, gyalogátkelőhelyen át-
kelő gyalogosok, és ne feledjük, a gyalo-
gosoknak van elsőbbségük. Gond akkor
van, amikor nem működnek, sárgán villog-
nak, vagy teljesen sötétek a lámpák.

Nappal gyakorlatilag mindenhol működ-
nek a forgalomirányító jelzőlámpák, nagyon
kevés a kivétel, például hétvégeken a József-
városban a Kőbányai út, vagy az Erzsébet
híd alatt, a Döbrentei téren, ahol a forgalom
nagysága nem indokolja a jelzőlámpák mű-
ködését. A közlekedésszervezők döntik el, hogy éjszaka hol ne működ-
jön a jelzőlámpa, a döntést szintén a forgalom nagysága indokolja. 

Ha nappal nem működik a jelzőlámpa a többi helyen, az műszaki hi-
bát jelent. Például a főúton „kiég” a piros lámpa. Nem ég a piros, a fő-
úton haladó azt látja, hogy „sötétek” a jelzőlámpák, a KRESZ szerint
ilyenkor a jelzőtáblák a mérvadók, joggal gondolja, hogy elsőbbséggel

rendelkezik. A mellékútról érkező sza-
bad jelzést lát, szintén úgy gondolja, el-
sőbbsége van, törvényszerű az ütközés.
Éppen ezért automatikusan átvált a jel-
zőlámpa sárga villogó üzemmódra, ha a
főúton kiég valamelyik piros lámpa. 

Mi a teendő, ha sárgán villog a jelző-
lámpa, vagy egyáltalában nem műkö-
dik? Akármelyik irányból érkezünk, fo-
kozott óvatossággal közelítsük meg a
kereszteződést. Az Erzsébet
körút–Teréz körút útvonal és a Király
utca is főútvonal. A Király utcában
„ezerrel” megy az autó, minden keresz-

teződésben elsőbbsége van. Megérkezik a Nagykörúthoz, a figyelmet-
len járművezető csak a villogó lámpára figyel, nem veszi észre az el-
sőbbségadás kötelező jelzőtáblákat. A kereszteződés fokozott megkö-
zelítését az is indokolja, hogy villogó vagy sötét jelzőlámpáknál a gya-
logátkelőhelyen a gyalogosnak van elsőbbsége! És ne feledjük, a
„romkocsmák” környékén mindenhol számítsunk járdáról váratlanul le-
lépő gyalogosokra! Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 23. rész:
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Az IBIS család legújabb tagja BUDAPEST CITY WEST

Megújult a régi szálloda

Örök igazság, csak akkor van el-
sőbbségünk, ha azt meg is adják
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Bihalovics Péter 
(FŐTAXI URH 1288)

1952 – 2019

Hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt kollé-
gánk. Több évtizede volt tagja a „Kockások” csa-
ládjának.  Csendes, halk szavú, segítőkész, igazi
kolléga volt. Évek óta tartó betegsége miatt ki-
csit hátrébb húzódott, kevesebbet szerepelt az
URH csatornán.

Nyugodj békében, Péter! 

FŐTAXI Zrt. 

Salman Tuncay (Memi) 
1969-2019

Kedves Kollégák! 

Sajnos egykori
Kollégánk és Ba-
rátunk, Salman
Tuncay, ahogy
mindenki ismerte:
Memi, örökre
megpihent. Hátra-
hagyva gyermeke-
it és Szerelmét,
mérhetetlen űrt
hagyva maga
után.

A gyászoló 
szakma

Tamás Krisztina búcsúja:

Kedves rokonok, barátok, ismerősök!
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom veletek, hogy
szerető párom, az imádott apa, testvér és jó barát, Salman
Tuncay (Memi) 2019.02.13-án reggel tragikus hirtelenséggel
eltávozott közülünk!

1. Helyes a „C" válasz. Az elinduló, illetve az úttest forgal-
mába bekapcsolódó jármûvekkel szemben a hátramenetet
végzõ jármûnek van elsõbbsége.
2. Helyes a „B” válasz. A mozgáskorlátozottakat szállító jár-
mûvek részére fenntartott várakozóhelyen a parkolási jogo-
sultság azt a mozgáskorlátozott személyt, valamint a mozgá-
sában korlátozottakat szállító jármû vezetõjét illeti meg, aki a
mozgásában korlátozott személyparkolási igazolványt a jár-
mûben elhelyezte. 
3. Helyes az „A” válasz. Irányváltoztatásnak kell tekinteni a
kanyarodó fõútvonalról vagy szilárd burkolatú útról való leté-
rést. A jármûvezetõnek az irányváltoztatás szándékát az irány-
jelzõ készülékével jeleznie kell.
4. Helyes a „C” válasz. A KRESZ sehol sem ír elõ hangjelzés-
adási kötelezettséget. Egyébként pedig hangjelzést csak bal-
eseti veszély elhárítására és lakott területen kívül az elõzési
szándék tudtul adása végett adhatunk.
5. Helyes a „C” válasz. Jármûvel az úttesten – az elõzés és
kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben
jobbra tartva kell közlekedni. 
6. Helyes a „C” válasz. A balra bekanyarodni készülõnek leg-
alább kétszer kell meggyõzõdnie arról, hogy nem akarják-e
balról megelõzni, elõször az úttest felezõvonalához húzódás
elõtt, másodszor pedig mielõtt a bekanyarodást ténylegesen
megkezdi. A második meggyõzõdési kötelezettség azonban
mellõzhetõ a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten, va-
lamint az egyirányú, illetve osztott pályás úton.
7. Helyes a „B” válasz. A jobbra tartási kötelezettségbõl kö-
vetkezik, hogy ahol a jármûvek egymás melletti haladása
nincs kifejezetten megengedve, pl. elõzés, párhuzamos közle-
kedés, besorolás – ott az úttesten csak egy sorban szabad ha-
ladni, bekanyarodni. 

8. Helyes a „C” válasz. A megfordulás végrehajtásának
nincs ilyen feltétele.
9. Helyes a „C” válasz. Jármûvel megállni – ha közúti jelzés-
bõl vagy szabályból más nem következik – csak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban
szabad.
10. Helyes a „C” válasz. Éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között a várakozás céljából az úttesten megállított taxit
a helyzetjelzõ lámpákkal kell kivilágítani, kivéve, ha közvilágí-
tás van vagy a jármûvet egyéb külsõ fényforrás kellõen meg-
világítja.
11. Helyes az „A” válasz. Az útkeresztezõdésnél a piros jel-
zésre érkezõ jármûveknek a kijelölt gyalogos-átkelõhely, ille-
tõleg a megállás helyét jelzõ útburkolati jel, ezek hiányában a
fényjelzõ készülék elõtt kell megállniuk.
12. Helyes a „B” válasz. A külföldre távozó magyar gépjár-
mûvet – „H” betût feltüntetõ – államjelzéssel kell ellátni.
13. Helyes a „C” válasz. Legfeljebb olyan távolságra közelít-
hetjük meg az elõzendõ jármûvet, hogy akkor se menjünk ne-
ki, ha õ valamiért intenzíven fékezni kezd. Az elõzésbe kezdõ
autónak a sebességéhez tartozó féktávolságra, az elöl haladó-
nak pedig a saját sebességének megfelelõ fékútra van szüksé-
ge a megálláshoz. Ha ennek a kettõnek a különbségénél job-
ban közelítjük meg partnerünket, akkor összeütközünk.
14. Helyes a „B” válasz. A „Várakozni tilos” jelzõtábla alatt
lévõ kiegészítõ tábla arra utal, hogy a várakozás a kijelölt ra-
kodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítõ
tábla feltünteti azt az idõszakot és távolságot is, amelyen a ti-
lalom fennáll. Az ilyen helyen az áruszállító jármûvön kívül
más jármû – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartóz-
kodhat, ha vezetõ a jármûnél marad, és áruszállító jármû ér-
kezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul
lehetõvé teszi.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Berlinben jártunk
És Lipcsében

Egy családi esemény kapcsán ismét eljutottam Berlinbe. És ez-
úttal Lipcsébe is. Budapestről Berlinbe repülővel, onnan Lip-
csébe vonattal, és vissza is ugyanúgy. A repülésről nem beszél-
nék túl sokat. Van, aki retteg tőle és van, aki imádja. Szerencsé-
re én ez utóbbiak közé tartozom…

A vonatútról viszont érdemes pár szót ejteni. Először is a pá-
lyaudvarok. A berlini főpályaudvar (Hauptbanhof) olyan, mint
egy bevásárlóközpont, ahová időnként vonatok érkeznek. Egé-
szen elképesztők a méretek. Öt (de lehet, hogy hat) szintre ér-
keznek a különböző vonatok, a helyközi és távolsági járatok,
közben mindenhol üzletek, éttermek, kisebb-nagyobb árudák.

A tájékoztatás, az útbaigazító táblák kiválóak. Az interneten
előre megváltott jegyen szereplő járat-

szám alapján rögtön megtaláltuk a vo-
natunkat. Ami a német precizitásnak megfelelően természete-
sen másodpercre pontosan indult.  Szinte még a pályaudvar

területén voltunk, mikor a vonat már 100 km/órára
gyorsult. Később a nyílt
pályán elérte a 200
km/órás sebességet. Még
egy érdekesség: a távolsá-
gi vonatokon vannak ún.
csendes fülkék, ahol sem
mobiltelefonálni, sem be-
szélgetni nem illik. 

A lipcsei főpályaudvarra
érkezve ismét a méret a
mellbevágó. Ide csak egy
szinten érkeznek vonatok,
de egyszerre akár 24 vá-
gányra is. Kicsit utánanéz-
tem, ez az épület Európa
legnagyobb alapterületű pá-
lyaudvara. 1915-ben épült,
a második világháborús
bombázások után újjá kel-
lett építeni, de meghagyták
eredeti formájában. Aztán
az 1990-es években valami
elképesztő mérnöki és épí-
tészi bravúrral még két szin-
tet építettek a pályaudvar
alá (!). 

A belső térbe érkezve az
embernek ismét bevásárló-
központ-érzése van, üzletek,
éttermek, szórakozóhelyek
tömege. A tájékoztatás sze-
rint 73 üzlethelyiség találha-
tó az állomás területén. Itt
nem unatkozhat, aki a vona-
tát várja…

Lipcse gyönyörű. Leg-
alábbis az óvárosi rész,
ahol mi mozogtunk. Rendkí-
vül szépen karbantartott
épületek, csillapított gépko-
csiforgalom és rengeteg
kerékpáros. Pedig elég cu-
dar idő volt. A főtéren jég-
pálya üzemelt, körülötte ét-
kezdék, odébb óriáskerék.
Az emberek felszabadultan
szórakoztak, nem tapasz-
taltunk félelmet. A bizton-
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Lipcse: nem bevásárlóközpont, pályaudvar!

Berlin: emeletes vonat az emeleten

Taxik és biciklik
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Újra kihelyezték a magasság-
korlátozót a gyorsforgalmira

Hónapokkal
ezelőtt, a
sorozatos
balesetek,
köztük egy
halálos tra-
gédia után,
végre elbon-
tották a gyil-
kos vaskorlá-
tot a repülő-
téri gyorsfor-
galmi úton.
Természete-
sen a balese-
tért a jármű
vezetője a hibás, de nézzük meg a kérdés másik oldalát. Átbújik a
magas jármű, a kamion, az emeletes busz az aluljáró feletti híd alatt,
majd fellélegezve, ezerrel elindul a centrum felé, amikor legyalulja a
jármű tetejét a magasságkorlátozó.

Ugyanis a vaskorlátot alacsonyabbra helyezték ki, mint maga az
aluljáró magassága. Ahogy már többször szóba került, ez a vaskor-
lát a kifelé haladó forgalmat szabályozta volna. A befelé haladó ol-
dalon az 1-es repülőtéren volt egy hasonló korlát, de azt elbontot-
ták, mert sorozatosan nekimentek magas járművek. 

Az új vaskorlát végre egészen más kialakítású. Magasabban van,
mint az előző, a befelé haladó forgalmat nem akadályozza, ha az
már átjutott az aluljárón. A kifelé haladó oldalon viszont egy speciá-
lis műtárgy figyelmeztet a magasságkorlátozásra.

Persze az igazi majd az lesz, ha ennek a párját megépítik újra az
1-es repülőtérnél, hogy a magas járművek egyáltalában ne halad-
hassanak fel onnan sem a gyorsforgalmi útra.

Köszönet a taxis kollégának az elküldött képért.
Juhász Péter

ságra való törekvés azonban jól látható: a teret behajtást gátló be-
tontömbök vették körül.

Berlinbe visszaérkezve az elképesztő tolerancia tűnt fel. Senki nem ütközik meg
azon, ha például két nő kézenfogva sétál az utcán, ott azonban azt sem bámulják
meg, ha két férfi teszi ezt. Az utcai forgatagban mindenféle nemzettel találkozni. Törö-
kök, az asszonyaik fejkendőben, turbános indiaiak, japánok, kínaiak, sötétebb és vilá-
gosabb bőrű emberek egyaránt. Berlin igazán multikulturális város…

Nagy Zoltán

A kifelé haladó forgalmat megfogja,
a befelé haladókat engedi 

Taxiállomás

Utazósebesség

A csendes fülke jelölése

Jégpálya a városközpontban

Az intercity
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Berlinben jártunk
És Lipcsében

Egy családi esemény kapcsán ismét eljutottam Berlinbe. És ez-
úttal Lipcsébe is. Budapestről Berlinbe repülővel, onnan Lip-
csébe vonattal, és vissza is ugyanúgy. A repülésről nem beszél-
nék túl sokat. Van, aki retteg tőle és van, aki imádja. Szerencsé-
re én ez utóbbiak közé tartozom…

A vonatútról viszont érdemes pár szót ejteni. Először is a pá-
lyaudvarok. A berlini főpályaudvar (Hauptbanhof) olyan, mint
egy bevásárlóközpont, ahová időnként vonatok érkeznek. Egé-
szen elképesztők a méretek. Öt (de lehet, hogy hat) szintre ér-
keznek a különböző vonatok, a helyközi és távolsági járatok,
közben mindenhol üzletek, éttermek, kisebb-nagyobb árudák.

A tájékoztatás, az útbaigazító táblák kiválóak. Az interneten
előre megváltott jegyen szereplő járat-

szám alapján rögtön megtaláltuk a vo-
natunkat. Ami a német precizitásnak megfelelően természete-
sen másodpercre pontosan indult.  Szinte még a pályaudvar

területén voltunk, mikor a vonat már 100 km/órára
gyorsult. Később a nyílt
pályán elérte a 200
km/órás sebességet. Még
egy érdekesség: a távolsá-
gi vonatokon vannak ún.
csendes fülkék, ahol sem
mobiltelefonálni, sem be-
szélgetni nem illik. 

A lipcsei főpályaudvarra
érkezve ismét a méret a
mellbevágó. Ide csak egy
szinten érkeznek vonatok,
de egyszerre akár 24 vá-
gányra is. Kicsit utánanéz-
tem, ez az épület Európa
legnagyobb alapterületű pá-
lyaudvara. 1915-ben épült,
a második világháborús
bombázások után újjá kel-
lett építeni, de meghagyták
eredeti formájában. Aztán
az 1990-es években valami
elképesztő mérnöki és épí-
tészi bravúrral még két szin-
tet építettek a pályaudvar
alá (!). 

A belső térbe érkezve az
embernek ismét bevásárló-
központ-érzése van, üzletek,
éttermek, szórakozóhelyek
tömege. A tájékoztatás sze-
rint 73 üzlethelyiség találha-
tó az állomás területén. Itt
nem unatkozhat, aki a vona-
tát várja…

Lipcse gyönyörű. Leg-
alábbis az óvárosi rész,
ahol mi mozogtunk. Rendkí-
vül szépen karbantartott
épületek, csillapított gépko-
csiforgalom és rengeteg
kerékpáros. Pedig elég cu-
dar idő volt. A főtéren jég-
pálya üzemelt, körülötte ét-
kezdék, odébb óriáskerék.
Az emberek felszabadultan
szórakoztak, nem tapasz-
taltunk félelmet. A bizton-
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Lipcse: nem bevásárlóközpont, pályaudvar!

Berlin: emeletes vonat az emeleten

Taxik és biciklik
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Újra kihelyezték a magasság-
korlátozót a gyorsforgalmira

Hónapokkal
ezelőtt, a
sorozatos
balesetek,
köztük egy
halálos tra-
gédia után,
végre elbon-
tották a gyil-
kos vaskorlá-
tot a repülő-
téri gyorsfor-
galmi úton.
Természete-
sen a balese-
tért a jármű
vezetője a hibás, de nézzük meg a kérdés másik oldalát. Átbújik a
magas jármű, a kamion, az emeletes busz az aluljáró feletti híd alatt,
majd fellélegezve, ezerrel elindul a centrum felé, amikor legyalulja a
jármű tetejét a magasságkorlátozó.

Ugyanis a vaskorlátot alacsonyabbra helyezték ki, mint maga az
aluljáró magassága. Ahogy már többször szóba került, ez a vaskor-
lát a kifelé haladó forgalmat szabályozta volna. A befelé haladó ol-
dalon az 1-es repülőtéren volt egy hasonló korlát, de azt elbontot-
ták, mert sorozatosan nekimentek magas járművek. 

Az új vaskorlát végre egészen más kialakítású. Magasabban van,
mint az előző, a befelé haladó forgalmat nem akadályozza, ha az
már átjutott az aluljárón. A kifelé haladó oldalon viszont egy speciá-
lis műtárgy figyelmeztet a magasságkorlátozásra.

Persze az igazi majd az lesz, ha ennek a párját megépítik újra az
1-es repülőtérnél, hogy a magas járművek egyáltalában ne halad-
hassanak fel onnan sem a gyorsforgalmi útra.

Köszönet a taxis kollégának az elküldött képért.
Juhász Péter

ságra való törekvés azonban jól látható: a teret behajtást gátló be-
tontömbök vették körül.

Berlinbe visszaérkezve az elképesztő tolerancia tűnt fel. Senki nem ütközik meg
azon, ha például két nő kézenfogva sétál az utcán, ott azonban azt sem bámulják
meg, ha két férfi teszi ezt. Az utcai forgatagban mindenféle nemzettel találkozni. Törö-
kök, az asszonyaik fejkendőben, turbános indiaiak, japánok, kínaiak, sötétebb és vilá-
gosabb bőrű emberek egyaránt. Berlin igazán multikulturális város…

Nagy Zoltán

A kifelé haladó forgalmat megfogja,
a befelé haladókat engedi 

Taxiállomás

Utazósebesség

A csendes fülke jelölése

Jégpálya a városközpontban

Az intercity
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